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Muudatusettepanek 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud

Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksus

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla 
või kes on eraldatud vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
35 sätetele, teevad liidu tasandil koostööd 
Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist 
ning jaotusvõrkude ja 
ülekandesüsteemide optimaalset 
haldamist ning koordineeritud käitamist. 
Jaotusvõrguettevõtjad, kes soovivad ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuses osaleda, 
saavad üksuse registreeritud liikmeteks.

Or. en

Selgitus

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests.As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure.

Muudatusettepanek 1362
Massimiliano Salini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks. Sektoriülese 
tähtsusega küsimuste puhul tagavad ELi 
elektri jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
jaotusvõrguettevõtjad võrdsetel alustel 
toimuva koordineerimise gaasi 
jaotusvõrguettevõtjatega, keda esindab 
alaline komitee, kuni luuakse samaväärne 
gaasi jaotusvõrguettevõtjaid esindav 
üksus ja määratakse kindlaks kahe 
üksuse koostöö kord.

Or. en

Muudatusettepanek 1363
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla 
või kes on eraldatud vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
35 sätetele, teevad liidu tasandil koostööd 

Jaotusvõrguettevõtjad teevad liidu tasandil 
koostööd Euroopa jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse (ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
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Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla, kes 
on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele 
või kes on rahaliselt eraldatud ja täielikult 
sõltumatud energiaalastest üksustest 
vastavalt artikli [50 c] sätetele, teevad liidu 
tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1365
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Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks. 
Otsustusprotsessiga tagatakse 
jaotusvõrguettevõtjate proportsionaalne 
geograafiline esindatus ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuses.

Or. en

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjate proportsionaalne geograafiline esindatus ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses tuleb tagada selleks, et olla kindel, et kõnealune üksus võtab vastavate dokumentide 
või õigusaktide koostamisel arvesse vastavate piirkondade eripära.

Muudatusettepanek 1366
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
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direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks. 
Otsustusprotsessiga tagatakse 
jaotusvõrguettevõtjate proportsionaalne 
geograafiline esindatus ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuses.

Or. en

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjate proportsionaalne geograafiline esindatus ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses tuleb tagada selleks, et olla kindel, et kõnealune üksus võtab vastavate dokumentide 
või õigusaktide koostamisel arvesse vastavate piirkondade eripära.

Muudatusettepanek 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla 
või kes on eraldatud vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
35 sätetele, teevad liidu tasandil koostööd 
Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 

Jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas vähese 
tähtsusega jaotusvõrguettevõtjad, teevad 
liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjatel, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, on õigus saada üksuse 
registreeritud liikmeteks.
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üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Or. de

Selgitus

Väikeseid jaotusvõrguettevõtjaid ei tohi Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksusest välja jätta.

Muudatusettepanek 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla 
või kes on eraldatud vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
35 sätetele, teevad liidu tasandil koostööd 
Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Jaotusvõrguettevõtjad teevad liidu tasandil 
koostööd Euroopa jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse (ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist ja vahetada paremaid tavasid 
seoses eri väljakutsetega, millega 
jaotusvõrguettevõtjad liidus silmitsi 
seisavad, sealhulgas jaotusvõrkude 
digiteerimine ning nutivõrkude ja -
arvestite kasutuselevõtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla 

Jaotusvõrguettevõtjad teevad liidu tasandil 
koostööd Euroopa jaotusvõrguettevõtjate 
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või kes on eraldatud vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
35 sätetele, teevad liidu tasandil koostööd 
Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

üksuse (ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks. Registreeritud 
liikmed võivad osaleda ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuses kas otse 
või neid võib esindada endi valitud riiklik 
või Euroopa tasandi liit.

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla 
või kes on eraldatud vastavalt 
[ettepanekuga COM(2016) 864/2 uuesti 
sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 
35 sätetele, teevad liidu tasandil koostööd 
Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 
vahendusel, et edendada elektrienergia 
siseturu väljakujundamist ja toimimist ning
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Kõik jaotusvõrguettevõtjad teevad liidu 
tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist, toetada 
säästva, detsentraliseeritud ja 
integreerituma energiasüsteemi 
arendamist ning edendada jaotusvõrkude 
ja ülekandesüsteemide optimaalset 
haldamist ning koordineeritud käitamist. 
Jaotusvõrguettevõtjad ja neid liidu 
tasandil esindavad liidud, kes soovivad 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuses 
osaleda, saavad üksuse registreeritud 
liikmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1371
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Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, saavad üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Jaotusvõrguettevõtjad, kes ei kuulu 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja alla või 
kes on eraldatud vastavalt [ettepanekuga 
COM(2016) 864/2 uuesti sõnastatud 
direktiivi 2009/72/EÜ] artikli 35 sätetele, 
teevad liidu tasandil koostööd Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse (ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse) vahendusel, 
et edendada elektrienergia siseturu 
väljakujundamist ja toimimist ning 
jaotusvõrkude ja ülekandesüsteemide 
optimaalset haldamist ning koordineeritud 
käitamist. Jaotusvõrguettevõtjatel, kes 
soovivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, on õigus saada üksuse 
registreeritud liikmeteks.

Or. de

Selgitus

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus töötab Euroopa siseturu toimimiseks välja eeskirjad, mida 
hakatakse pärast Euroopa Komisjoni poolset jõustamist kohaldama kõikide 
jaotusvõrguettevõtjate suhtes olenemata nende suurusest või organisatsioonilisest 
struktuurist. Seetõttu peaksid kõik Euroopa jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas nn vähese 
tähtsusega jaotusvõrguettevõtjad, saama osaleda ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuses (osalus 
peaks jääma vabatahtlikuks).

Muudatusettepanek 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tegutseb 
ELi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid 
täites sõltumatult riikide individuaalsetest 
huvidest või põhivõrguettevõtjate riiklikest 
huvidest ning annab panuse 
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ajavahemikku 2020–2030 hõlmavas 
kliima- ja energiapoliitika raamistikus 
sätestatud eesmärkide tõhusasse ja 
jätkusuutlikku saavutamisse, eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tõhusale kasutuselevõtule 
ning energiatõhususe suurendamisele 
kaasaaitamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1373
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga riigi jaotusvõrguettevõtjatele antakse 
võimalus valida riiklik 
jaotusvõrguettevõtjate esindaja, kes 
vastutab sisendi koordineerimise, 
töörühmadesse ekspertide määramise ja 
hääletamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 1374
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Häälte arvestamine riiklike 
jaotusvõrguettevõtjate esindajate vahel 
toimub Lissaboni lepinguga muudetud 
Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud 
versiooni artikli 16 lõikes 4 kindlaks 
määratud nõukogu hääletlusmenetluse 
kohaselt (nn topeltenamus).

Or. en
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Muudatusettepanek 1375
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a

Nõuandefoorumi ülesanded

1.Nõuandefoorumi liikmete ülesanne on 
anda komisjonile nõu jaotusvõrkude 
käitamise ja haldamisega seotud 
küsimustes.

2.Komisjon võib konsulteerida 
nõuandefoorumiga mis tahes küsimustes, 
mis on seotud käesoleva määruse ja 
uuesti sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ 
(esitatud dokumendis COM(2016) 864/2) 
rakendamisega, ning seoses artiklis 54 
osutatud võrgueeskirjade ja suuniste 
vastuvõtmisega. Komisjon ja amet võivad 
nõuandekomisjoniga konsulteerida ka 
muude meetmete osas.

3.Nõuandefoorum võib

a) töötada omal algatusel või komisjoni 
või ameti taotlusel välja parimaid tavasid 
küsimustes, mis on seotud tarbimiskaja 
väljatöötamise ning taastuvate 
energiaallikate, hajatootmise ja muude 
jaotusvõrguga lõimitud ressursside 
ühendamisega;

b) teavitada komisjoni või ametit artiklis 
54 osutatud võrgueeskirjade 
rakendamisega seotud probleemidest ning 
anda komisjonile või ametile soovitusi ja 
teha ettepanekuid probleemide 
lahendamiseks;

c) võtta oma ülesannete täitmiseks 
vajalikke muid meetmeid.
Nõuandefoorum teavitab komisjoni oma 
tegevusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a

Euroopa jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
(ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse) 

liikmesus

Üksikute jaotusvõrguettevõtjate osalemine 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuses on 
vabatahtlik.

Jaotusvõrguettevõtjad, kes soovivad ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuses osaleda, 
saavad ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
registreeritud liikmeteks.

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tagab, et 
kõiki selle liikmeks olevaid 
jaotusvõrguettevõtjaid koheldakse võrdselt 
nende suurusest sõltumata.

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tagab 
väiksemate või sõltumatute 
jaotusvõrguettevõtjate piisava esindatuse, 
sealhulgas otsustamismenetlustes.

Or. en

Muudatusettepanek 1377
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a

Nõuandefoorum



PE610.751v01-00 14/125 AM\1134764ET.docx

ET

Komisjon loob jaotusvõrkude käitamise ja 
haldamise alase nõuandefoorumi.
Komisjon tagab, et nõuandefoorum jälgib 
kõigi jaotusvõrkude käitamise ja 
haldamisega seotud huvitatud isikute, 
näiteks võrguettevõtjate, võrgukasutajate, 
agregaatorite, asjaomaste tööstusharu 
liitude, keskkonnakaitserühmituste ja 
tarbijaorganisatsioonide tasakaalustatud 
osalust. Komisjon määrab kindlaks 
nimetatud foorumi töökorra.

Or. en

Selgitus

Selle asemel et nõuda ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse loomist, peaks komisjon looma 
jaotusvõrkude käitamise ja haldamise alase nõuandefoorumi. Nõuandefoorum vähendaks 
tänu asjaolule, et see oleks oma olemuselt puhtalt nõuandev foorum, märkimisväärselt 
jaotusvõrguettevõtjate enesereguleerimise ohtu. Lisaks kaasaks nõueandefoorum endasse 
rohkem eri sidusrühmi.

Muudatusettepanek 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 välja jäetud

ELi elektri jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
loomine

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

2. Kahe kuu jooksul alates kõnealuste 
dokumentide kättesaamisest esitab amet 
pärast ametlikku konsulteerimist kõiki 
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sidusrühmi, eelkõige jaotusvõrgu 
kasutajaid esindavate organisatsioonidega 
komisjonile arvamuse põhikirja, liikmete 
loetelu ja töökorra kavandite kohta.

3. Komisjon esitab arvamuse põhikirja, 
liikmete loetelu ja töökorra kavandite 
kohta, võttes arvesse lõikes 2 sätestatud 
ameti arvamust, kolme kuu jooksul pärast 
ametilt arvamuse saamist.

4. Jaotusvõrguettevõtjad loovad kolme 
kuu jooksul pärast komisjonilt heakskiitva 
arvamuse saamise kuupäeva ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse, võtavad 
vastu selle põhikirja ja töökorra ning 
avaldavad need.

5. Lõikes 1 osutatud dokumendid 
esitatakse komisjonile ja ametile nende 
muutmise korral või kui komisjon või 
amet esitab selleks põhjendatud taotluse. 
Amet ja komisjon esitavad arvamuse 
vastavalt lõigetes 2–4 sätestatud 
menetlusele.

6. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevusega seotud kulud kannavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kes on üksuse 
registreeritud liikmed, ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. 
Reguleerivad asutused kinnitavad 
kõnealused kulud üksnes siis, kui need on 
mõistlikud ja proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Ettepanekust luua ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tuleks loobuda, et kõrvaldada huvide 
konfliktide oht. Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1379
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Hiljemalt [OP: two months after 
entry into force] tagab iga liikmesriik, et 
liikmesriikide jaotusvõrguettevõtjatele 
antakse võimalus valida ausal ja 
läbipaistval viisil ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksusesse riiklik 
jaotusvõrguettevõtjate esindaja.
Liikmesriigid tagavad, et esindaja 
valitakse uuesti iga kahe aasta tagant ja 
liikmesriikide jaotusvõrguettevõtjate 
enamuse taotlusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1380
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1381
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorrakavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega 
konsulteerimisekorra kavandi.

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
kavandi juhtimisstruktuuri kohta, mis 
tagab liikmete ja liimesriikide huvide 
õiglase ja tasakaalustatud esindatuse. See 
hõlmab asutatava ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse põhikirja
kavandit, registreeritud liikmete loetelu ja 
töökorra kavandit, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korda ning rahastamiseeskirja.

Or. en

Muudatusettepanek 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad registreeritud 
liikmed, kes osalevad üksuses kas otse või 
keda esindab nende endi valitud riiklik või 
Euroopa tasandi liit ning kellele amet 
pakub haldusalast tuge, komisjonile ja 
ametile asutatava ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse põhikirja
kavandi, registreeritud liikmete loetelu ja 
töökorra kavandi, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra ning rahastamiseeskirja.

Or. en

Muudatusettepanek 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorrakavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korrakavandi.

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja kavandi, registreeritud
liikmete loetelu ja töökorra kavandi, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja muude 
sidusrühmadega konsulteerimise korra, 
otsustamismenetlused ja 
rahastamiseeskirja.

Or. en

Muudatusettepanek 1384
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad riiklikud 
jaotusvõrguettevõtjate esindajad, kellele 
amet pakub haldusalast tuge, komisjonile 
ja ametile asutatava ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse põhikirja
kavandi, registreeritud liikmete loetelu ja 
töökorra kavandi, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra ja rahastamiseeskirja.

Or. en

Muudatusettepanek 1385
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [OP: twelve months after 
entry into force] esitavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellele amet pakub 
haldusalast tuge, komisjonile ja ametile 
asutatava ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandid, sealhulgas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
muude sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

1. Jaotusvõrguettevõtjad teevad liidu 
tasandil koostööd, et aidata kaasa ELi 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele, mis hõlmavad muutliku 
võimsusega taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia ulatuslikku 
kasutuselevõttu, ning edendada 
elektrienergia siseturu väljakujundamist 
ja toimimist ning jaotusvõrkude ja 
ülekandesüsteemide optimaalset 
haldamist ning koordineeritud käitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1386
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe kuu jooksul alates 
kõnealuste dokumentide kättesaamisest 
esitab amet pärast ametlikku 
konsulteerimist kõiki sidusrühmi, eelkõige 
jaotusvõrgu kasutajaid esindavate 
organisatsioonidega komisjonile 
arvamuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandite kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe kuu jooksul alates kõnealuste 
dokumentide kättesaamisest esitab amet 
pärast ametlikku konsulteerimist kõiki 
sidusrühmi, eelkõige jaotusvõrgu 
kasutajaid esindavate organisatsioonidega 
komisjonile arvamuse põhikirja, liikmete 
loetelu ja töökorra kavandite kohta.

2. Kahe kuu jooksul alates kõnealuste 
dokumentide kättesaamisest esitab amet 
pärast ametlikku konsulteerimist kõiki 
sidusrühmi, eelkõige jaotusvõrgu 
kasutajaid esindavate organisatsioonidega 
komisjonile arvamuse põhikirjakavandi, 
liikmete loetelu ja töökorrakavandikohta, 
võttes eelkõige arvesse eeskirju, milles 
käsitletakse ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse sõltumatust oma liikmetest, huvide 
konfliktide ennetamist ning vajadust 
tagada selle liikmete geograafiliselt 
tasakaalustatud esindatus ja võrdne 
kohtlemine, eelkõige väikeste või 
sõltumatute jaotusvõrguettevõtjate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 1388
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe kuu jooksul alates 
kõnealuste dokumentide kättesaamisest 
esitab amet pärast ametlikku 
konsulteerimist kõiki sidusrühmi, eelkõige 
jaotusvõrgu kasutajaid esindavate 
organisatsioonidega komisjonile 
arvamuse põhikirja, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandite kohta.

2. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
vastavad artiklis 50 c (uus) sätestatud 
põhimõtetele, võivad alustada tegevust 
Euroopa ühise elektri 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse raames 
(edaspidi „ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus“), mis struktureeritakse ameti 
pakutava haldusalase toe abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe kuu jooksul alates kõnealuste 
dokumentide kättesaamisest esitab amet 
pärast ametlikku konsulteerimist kõiki 
sidusrühmi, eelkõige jaotusvõrgu 
kasutajaid esindavate organisatsioonidega 
komisjonile arvamuse põhikirja, liikmete 
loetelu ja töökorra kavandite kohta.

2. Kahe kuu jooksul alates kõnealuste 
dokumentide kättesaamisest esitab amet 
pärast ametlikku kõiki sidusrühmi, 
eelkõige jaotusvõrgu kasutajaid esindavate 
organisatsioonidega ja 
tarbijakaitseorganisatsioonidega 
konsulteerimist komisjonile arvamuse 
põhikirja kavandi, liikmete loetelu ja 
töökorra kavandi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1390
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab arvamuse 
põhikirja, liikmete loetelu ja töökorra 
kavandite kohta, võttes arvesse lõikes 2 
sätestatud ameti arvamust, kolme kuu 
jooksul pärast ametilt arvamuse saamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1391
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab arvamuse
põhikirja, liikmete loetelu ja töökorra 
kavandite kohta, võttes arvesse lõikes 2 

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus
esitab komisjonile ja ametile asutatava 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse
põhikirja kavandi, registreeritud liikmete 
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sätestatud ameti arvamust, kolme kuu 
jooksul pärast ametilt arvamuse saamist.

loetelu ja töökorra kavandi, sealhulgas 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja muude sidusrühmadega 
konsulteerimise korra ning 
rahastamiseeskirja.

Or. en

Muudatusettepanek 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab arvamuse 
põhikirja, liikmete loetelu ja töökorra
kavandite kohta, võttes arvesse lõikes 2 
sätestatud ameti arvamust, kolme kuu 
jooksul pärast ametilt arvamuse saamist.

3. Komisjon esitab arvamuse põhikirja
kavandi, liikmete loetelu ja töökorra 
kavandi ning otsustamismenetluse kohta, 
võttes arvesse lõikes 2 sätestatud ameti 
arvamust, kolme kuu jooksul pärast ametilt 
arvamuse saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1393
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Jaotusvõrguettevõtjad loovad 
kolme kuu jooksul pärast komisjonilt 
heakskiitva arvamuse saamise kuupäeva 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, 
võtavad vastu selle põhikirja ja töökorra 
ning avaldavad need.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1394
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Jaotusvõrguettevõtjad loovad 
kolme kuu jooksul pärast komisjonilt 
heakskiitva arvamuse saamise kuupäeva 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, 
võtavad vastu selle põhikirja ja töökorra 
ning avaldavad need.

4. Kahe kuu jooksul pärast 
kättesaamist esitab amet pärast ametlikku 
kõiki sidusrühmi, eelkõige jaotusvõrgu 
kasutajaid esindavate organisatsioonidega 
konsulteerimist komisjonile arvamuse 
põhikirja kavandi, liikmete loetelu ja 
niisuguse töökorra kavandi kohta, millega 
nähakse ette vähemalt üldkogu, juhatus, 
sõltumatu nõuandekomisjon, peasekretär 
ja sekretariaat ning mis on kooskõlas 
artiklis 50 a (uus) sätestatud 
põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1395
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud dokumendid 
esitatakse komisjonile ja ametile nende 
muutmise korral või kui komisjon või 
amet esitab selleks põhjendatud taotluse. 
Amet ja komisjon esitavad arvamuse 
vastavalt lõigetes 2–4 sätestatud 
menetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud dokumendid 
esitatakse komisjonile ja ametile nende 
muutmise korral või kui komisjon või 
amet esitab selleks põhjendatud taotluse. 
Amet ja komisjon esitavad arvamuse 
vastavalt lõigetes 2–4 sätestatud 
menetlusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1397
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevusega seotud kulud kannavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kes on üksuse 
registreeritud liikmed, ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. 
Reguleerivad asutused kinnitavad 
kõnealused kulud üksnes siis, kui need on 
mõistlikud ja proportsionaalsed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevusega seotud kulud kannavad 

6. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevusega seotud kulud kannavad 
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jaotusvõrguettevõtjad, kes on üksuse 
registreeritud liikmed, ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. Reguleerivad 
asutused kinnitavad kõnealused kulud 
üksnes siis, kui need on mõistlikud ja 
proportsionaalsed.

jaotusvõrguettevõtjad, kes on üksuse 
registreeritud liikmed, ning neid peetakse 
rahastamiskõlblikeks kuludeks ja võetakse
reguleeriva asutuse poolt arvesse tariifide 
arvutamisel. Reguleerivad asutused 
kinnitavad kõnealused kulud üksnes siis, 
kui need on mõistlikud ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse artikli sõnastust: riiklikud reguleerivad asutused 
peavad kulusid, mis on seotud jaotusvõrguettevõtjate osalemisega ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses, rahastamiskõlblikeks kuludeks ja võtavad neid tariifides vastavalt arvesse. Vastasel 
juhul loome ohu, et jaotusvõrguettevõtjaid heidutatakse olemast ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse liikmed.

Muudatusettepanek 1399
Morten Helveg Petersen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevusega seotud kulud kannavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kes on üksuse 
registreeritud liikmed, ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. Reguleerivad 
asutused kinnitavad kõnealused kulud 
üksnes siis, kui need on mõistlikud ja 
proportsionaalsed.

6. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevusega seotud kulud kannavad kõik 
Euroopa jaotusvõrguettevõtjad ning neid 
võetakse arvesse tariifide arvutamisel. 
Reguleerivad asutused kinnitavad 
kõnealused kulud üksnes siis, kui need on 
mõistlikud ja proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 1400
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 a

ELi elektri jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
eeskirjad ja menetlused

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
põhikirja ja töökorraga, mis võetakse 
vastu artikli 50 kohaselt, tagatakse 
järgmised organisatsioonilised 
põhimõtted:

a) ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse töös 
saavad osaleda üksnes registreeritud 
liikmed;

b) ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
tegevust käsitlevad strateegilised otsused 
ja juhatusele esitatavad suunised võtab 
vastu üldkogu;

c) üldkogu otsused loetakse vastuvõetuks, 
kui poolhääli on 65 % häältest, mille on 
andnud vähemalt 55 protsendist 
liikmesriikidest pärit liikmed;

d) üldkogu otsused saab blokeerida 35 
protsendiga häältest, mille on andnud 
vähemalt neljast liikmesriigist pärit 
liikmed;

e) juhatus valitakse üldkogu poolt 
maksimaalselt neljaks aastaks ja selle 
mandaati saab pikendada ühe korra;

f) juhatus nimetab oma liikmete hulgast 
esimehe ja kolm aseesimeest;

g) artiklite 52 ja 53 kohast 
jaotusvõrguettevõtjate ja 
põhivõrguettevõtjate koostööd juhib 
juhatus;

h) juhatuse otsused võetakse vastu 
lihthäälteenamusega (11 häält) või 
kvalifitseeritud häälteenamusega (15 
häält);

i) peasekretäri nimetab oma liikmete 
hulgast ametisse üldkogu neljaks aastaks 
ja peasekretäri võib ühe korra ametisse 
tagasi nimetada;
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j) eksperdirühmad määratakse üldkogu 
poolt.

2. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
põhikirja ja töökorraga, mis võetakse 
vastu artikli 50 kohaselt, tagatakse selle 
liikmete õiglane ja proportsionaalne 
kohtlemine ning need kajastavad liikmete 
erinevat geograafilist ja majanduslikku 
struktuuri. Eelkõige nähakse 
menetlustega ette järgmine:

a) üldkogul hääletamise arvulised õigused 
määratakse selle liikmetele objektiivsete ja 
läbipaistvate kriteeriumide alusel, mis 
kajastavad nende majandustegevuse 
ulatust;

b) juhatus koosneb juhatuse esimehest ja 
19 liikmete esindajast, kellest 10 on 
rohkem kui 1 miljoni võrgukasutajaga 
liikmete esindajad, 5 on rohkem kui 100 
000 ja vähema kui 1 miljoni 
võrgukasutajaga liikmete esindajad ja 
5 on vähema kui 100 000 
võrgukasutajaga liikmete esindajad;

c) juhatusse ei kuulu rohkem kui 3 samast 
liikmesriigist pärit liikmete esindajat;

d) juhatuse aseesimehed nimetatakse iga 
vastaval arvul võrgukasutajaid esindava 
rühma liikmete esindajate hulgast.

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
põhikirja ja töökorraga, mis võetakse 
vastu artikli 50 kohaselt, tagatakse 
sõltumatu nõueandekomisjoni 
nõuetekohane toimimine ning eelkõige 
järgmine:

a) sõltumatu nõuandekomisjon koosneb 
võrgukasutajate, lõppkasutajate ja mis 
tahes muude sidusrühmade esindajatest;

b) see tegeleb artiklis 51 esitatud 
ülesannete täitmiseks parimate tavade 
kindlakstegemisega;

c) see aitab kaasa ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse tööle ning 
panustab eelkõige võrgueeskirjade, iga-
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aastase tööprogrammi ja aastaaruande 
koostamisse.

Or. en

Selgitus

See artikkel on loogiline järg ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse loomisele eelmises artiklis.

Muudatusettepanek 1401
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 b

Ameti järelevalve ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse üle

1.ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus esitab 
artiklis 51 osutatud ülesannete kohaselt 
ettepanekute koostamisel ametile 
ettepanekute tekstide kavandid. Kahe kuu 
jooksul pärast nende kättesaamist esitab 
amet ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusele 
arvamuse ja muudatusettepanekud.
Negatiivse arvamuse korral peab ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus esitama 
teksti läbivaadatud versiooni.

2. Otsusest mõjutatud mis tahes füüsiline 
või juriidiline isik saab esitada ametile 
kaebuse ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse otsuse kohta, kui üksusel on 
tegelik otsustamispädevus.

Or. en

Selgitus

See artikkel tuleneb loogiliselt artiklist 50, milles käsitletakse ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse loomist.



AM\1134764ET.docx 29/125 PE610.751v01-00

ET

Muudatusettepanek 1402
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 c

Jaotusvõrguettevõtjate osalemine

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
sõltumatuse tagamiseks kohaldavad kõik 
jaotusvõrguettevõtjad ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse liikmeks 
saamiseks järgmisi sätteid:

a) jaotusvõrguettevõtjad kehtestavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, ja 
tagavad, et järelevalve selle programmi 
üle oleks piisavalt range. Nõuetele 
vastavuse programmis sätestatakse 
töötajate konkreetsed kohustused nende 
eesmärkide saavutamiseks. See esitatakse 
heakskiitmiseks reguleerivale asutusele.
Ilma et see piiraks riikliku reguleeriva 
asutuse volitusi, jälgib programmi 
nõuetele vastavust sõltumatult 
järelevalveametnik;

b) jaotusvõrguettevõtja teavitab 
reguleerivat asutust osutatud rahalistest 
vahenditest, mis on kättesaadavad 
tulevaste investeerimisprojektide jaoks 
ja/või olemasolevate varade 
asendamiseks.

2. Jaotusvõrguettevõtjad, kes 
moodustavad osa vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjast, kohaldavad ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse liikmeks 
saamiseks järgmisi täiendavaid sätteid:

a) jaotusvõrguettevõtja üldine 
juhtimisstruktuur ja põhikiri tagavad
jaotusvõrguettevõtja tegeliku sõltumatuse.
Vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei 
määra otseselt ega kaudselt 
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jaotusvõrguettevõtja konkurentsikäitumist 
seoses jaotusvõrguettevõtja igapäevase 
tegevuse ja võrgu juhtimisega ega seoses 
võrgu arenguks vajaliku tegevusega;

b) jaotusvõrguettevõtja ei diskrimineeri 
eri isikuid ega üksusi ning ei piira, 
moonuta ega takista konkurentsi 
elektrienergia tootmisel ja tarnimisel;

c) jaotusvõrguettevõtja võib aga osutada 
teenuseid vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjale, kui kõnealuste teenuste 
osutamisel ei tehta võrgukasutajatel 
vahet, teenuste osutamine on kättesaadav 
kõigile võrgukasutajatele samadel 
tingimustel ning sellega ei piirata, 
moonutata ega takistata konkurentsi 
elektrienergia tootmisel ja tarnimisel;

d) jaotusvõrguettevõtjal on volitused 
hankida raha kapitaliturult, eelkõige 
laenamise ja kapitali suurendamise teel;

e) kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
ja jaotusvõrguettevõtja vahelised äri- ja 
rahandussuhted, sh jaotusvõrguettevõtja 
laenud vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjale, peavad vastama 
turutingimustele. Jaotusvõrguettevõtja 
peab üksikasjalikku dokumentatsiooni 
selliste äri- ja rahandussuhete kohta ja 
teeb selle reguleerivale asutusele taotluse 
korral kättesaadavaks.
Jaotusvõrguettevõtja esitab reguleerivale 
asutusele heakskiitmiseks kõik 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga 
sõlmitud kaubandus- ja 
rahanduslepingud;

f) jaotusvõrguettevõtja ei jaga IT süsteeme 
ega seadmeid, hooneid ja turvasüsteeme 
ühegi vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
osaga ega kasuta samu konsultante ega 
välistöövõtjaid IT süsteemide või seadmete 
ning turvasüsteemide jaoks;

g) jaotusvõrguettevõtja ei tohi oma 
äriidentiteedi, suhtlemise, kaubamärkide 
ja ruumidega seotult tekitada ebaselgust 
selles, et ta seisab eraldi vertikaalselt 
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integreeritud ettevõtjast või mis tahes selle 
osast;

h) jaotusvõrguettevõtjal on 
järelevalveorgan, mis vastutab otsuste 
eest, millel võib olla oluline mõju 
jaotusvõrguettevõtja aktsionäride varade 
väärtusele, eriti otsuste eest, mis 
käsitlevad iga-aastaste ja pikemaajaliste 
rahastamiskavade heakskiitmist, 
jaotusvõrguettevõtja võlgnevuse taset ja 
aktsionäridele jaotatavat 
dividendisummat. Järelevalveorgani 
pädevusse kuuluvate otsuste hulka ei 
kuulu need, mis on seotud 
jaotusvõrguettevõtja igapäevase tegevuse 
ja võrgu juhtimisega või kümneaastase 
võrgu arengukava ettevalmistamiseks 
vajaliku tegevusega. Järelevalveorgan 
koosneb vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat esindavatest liikmetest, 
kolmanda poole aktsionäre esindavatest 
liikmetest ja juhul, kui liikmesriigi 
õigusaktides on nii sätestatud, teisi 
huvitatud pooli, näiteks 
jaotusvõrguettevõtja töötajaid esindavatest 
liikmetest;

i) jaotusvõrguettevõtja juhtimise eest 
vastutavate isikute ja/või haldusorganite 
liikmete ametisse nimetamist ja ametiaja 
pikendamist, töötingimusi, sh tasu ja 
ametist vabastamist käsitlevad otsused 
teeb jaotusvõrguettevõtja 
järelevalveorgan;

j) jaotusvõrguettevõtja juhtimise eest 
vastutavad isikud ja/või haldusorganite 
liikmed, kelle suhtes käesolevat lõiget 
kohaldatakse, ei tohi kolme aasta jooksul 
enne ametisse nimetamist omada 
ametikohta või ametialast vastutust, 
huvisid või ärisuhteid, otseselt või 
kaudselt, vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjas või selle osas või seda 
kontrollivas aktsionäris, välja arvatud 
nimetatud jaotusvõrguettevõtjas;

k) jaotusvõrguettevõtja juhtimise eest 
vastutavad isikud ja/või haldusorganite 
liikmed ning töötajad ei tohi omada 
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mingeid muid ametikohti või ametialast 
vastutust, huvisid või ärisuhteid, otseselt 
või kaudselt, vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja muus osas või seda kontrollivas 
aktsionäris;

l) jaotusvõrguettevõtja juhtimise eest 
vastutavad isikud ja/või haldusorganite 
liikmed ning töötajad ei tohi omada 
mingeid huvisid, otseselt või kaudselt, 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja osas, 
v.a nimetatud jaotusvõrguettevõtjas, või 
saada sellest rahalist kasu. Nende töötasu 
ei sõltu vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja (v.a jaotusvõrguettevõtja) 
tegevusest ja tulemustest;

m) pärast ametiaja lõppu ei tohi 
jaotusvõrguettevõtja juhtimise eest 
vastutavad isikud ja/või haldusorganite 
liikmed vähemalt nelja aasta jooksul 
omada mingeid ametikohti või ametialast 
vastutust, huvisid või ärisuhteid 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja osas, 
v.a jaotusvõrguettevõtjas, või seda 
kontrollivas aktsionäris.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikliga 50 ning sellega täpsustatakse 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse loomise sätteid.

Muudatusettepanek 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 välja jäetud

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
ülesanded

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
ülesanded on järgmised:
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(a) ülekande- ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamine ja 
kavandamine;

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamise ühendamine;

(c) tarbimiskaja väljatöötamine;

(d) jaotusvõrkude digiteerimine, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite 
kasutuselevõtmine;

(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(f) artikli 55 kohases võrgueeskirjade 
väljatöötamises osalemine.

2. Lisaks täidab ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus järgmisi 
ülesandeid:

(a) koostöö tegemine Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga selliste 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise 
järelevalve puhul, mis on seotud 
jaotusvõrkude käitamise ja 
kavandamisega ning ülekande- ja 
jaotusvõrkude koordineeritud 
käitamisega;

(b) koostöö tegemine Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga ning 
parimate tavade vastuvõtmine seoses 
ülekandesüsteemide ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamise ja 
kavandamisega, sealhulgas sellistes 
küsimustes nagu ettevõtjate vaheline 
andmevahetus ning hajaenergia 
ressursside koordineerimine;

(c) parimate tavade kindlakstegemine
lõikes 1 nimetatud valdkondades ning 
jaotusvõrgu energiatõhususe 
edendamine;

(d) iga-aastase tööprogrammi ja 
aastaaruande vastuvõtmine;

(e) tegutsemine täielikus kooskõlas 
konkurentsieeskirjadega.
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Or. en

Selgitus

Ettepanekust luua ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tuleks loobuda, et kõrvaldada huvide 
konfliktide oht. Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1404
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 välja jäetud

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
ülesanded

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
ülesanded on järgmised:

(a) ülekande- ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamine ja 
kavandamine;

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamise ühendamine;

(c) tarbimiskaja väljatöötamine;

(d) jaotusvõrkude digiteerimine, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite 
kasutuselevõtmine;

(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(f) artikli 55 kohases võrgueeskirjade 
väljatöötamises osalemine.

2. Lisaks täidab ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus järgmisi 
ülesandeid:

(a) koostöö tegemine Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga selliste 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise 
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järelevalve puhul, mis on seotud 
jaotusvõrkude käitamise ja 
kavandamisega ning ülekande- ja 
jaotusvõrkude koordineeritud 
käitamisega;

(b) koostöö tegemine Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga ning 
parimate tavade vastuvõtmine seoses 
ülekandesüsteemide ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamise ja 
kavandamisega, sealhulgas sellistes 
küsimustes nagu ettevõtjate vaheline 
andmevahetus ning hajaenergia 
ressursside koordineerimine;

(c) parimate tavade kindlakstegemine 
lõikes 1 nimetatud valdkondades ning 
jaotusvõrgu energiatõhususe 
edendamine;

(d) iga-aastase tööprogrammi ja 
aastaaruande vastuvõtmine;

(e) tegutsemine täielikus kooskõlas 
konkurentsieeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 1405
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
ülesanded on järgmised:

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
põhiülesanne on osalemine artiklite 55 ja 
56 kohases võrgueeskirjade 
väljatöötamises.
Muud ülesanded võivad hõlmata 
arvamuste vahetust ja parimaid tavasid 
järgmistes küsimustes:

Or. en
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Muudatusettepanek 1406
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülekande- ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamine ja 
kavandamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1407
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülekande- ja jaotusvõrkude 
koordineeritudkäitamine ja kavandamine;

(a) koostöös Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga 
ülekande- ja jaotusvõrkude koordineeritud 
käitamist ja kavandamist käsitlevate 
soovituste vastuvõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1408
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamiseühendamine;

(b) nõu andmine taastuvate 
energiaallikate, hajatootmise ja muude 
jaotusvõrguga lõimitud ressursside, näiteks 
energia salvestamise tõhusa ühendamise 
valdkonnas;



AM\1134764ET.docx 37/125 PE610.751v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1409
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamise ühendamine;

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamise ühendamine ning valdkondlik 
integratsioon;

Or. de

Selgitus

Reguleerimisse valdkondliku integratsiooni lisamise eesmärk on tagada stabiilsus ja võrdsed 
tingimused kõikide turupõhiste ressursside vahel, et saavutada liidu energia siseturu 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamiseühendamine;

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamise ühendamise parandamine ja 
suurendamine nii palju kui võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 1411
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamiseühendamine;

(b) taastuvate energiaallikate, 
hajatootmise ja muude jaotusvõrguga 
lõimitud ressursside, näiteks energia 
salvestamise ühendamise hõlbustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1412
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbimiskaja väljatöötamine; (c) eelkõige agregaatorite kaudu 
tarbimiskaja väljatöötamise hõlbustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1413
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbimiskaja väljatöötamine; (c) tarbimiskaja väljatöötamist 
käsitlevate soovituste vastuvõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1414
Carolina Punset
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbimiskaja väljatöötamine; (c) tarbimiskaja ja energia 
salvestamise arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbimiskaja väljatöötamine; (c) tarbimiskaja ja energia 
salvestamise arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1416
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) innovatiivsete rahastamisviiside 
(sealhulgas eelmaksed kombinatsioonis 
arvestitele tuginevate arvetepõhiste 
tagasimaksetega) arendamine 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
meetmetesse tehtavate investeeringute 
tarbeks;

Or. en

Muudatusettepanek 1417
Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) [energiatõhususe direktiivi] 
raames kohustatud isiku ülesannete 
täitmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1418
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) jaotusvõrgu energiatõhususe 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1419
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotusvõrkude digiteerimine, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite
kasutuselevõtmine;

(d) jaotusvõrkude digiteerimist, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite 
kasutuselevõtmist käsitlevate soovituste 
vastuvõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1420
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotusvõrkude digiteerimine, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite
kasutuselevõtmine;

(d) jaotusvõrkude digiteerimise, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite 
kasutuselevõtmise kiirendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotusvõrkude digiteerimine, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite
kasutuselevõtmine;

(d) jaotusvõrkude digiteerimise, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite 
kasutuselevõtmise täiustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotusvõrkude digiteerimine, 
sealhulgas nutivõrkude ja -arvestite 
kasutuselevõtmine;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(e) andmetele mittediskrimineeriva ja 
neutraalse juurdepääsu tagamine 
andmehaldusmudelist sõltumata ning 
standardimise ja piiriülese 
andmevahetuse edendamine, eelkõige 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga toimuva andmevahetuse 
edendamine, kui see on andmevahetuse 
hõlbustamise seisukohast asjakohane, 
ning küberjulgeoleku ja andmekaitse
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(e) neutraalne andmehaldus, 
küberjulgeolek ja andmekaitse koostöös 
asjaomaste asutuste ja üksustega;

Or. en

Muudatusettepanek 1425
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(e) kaasaaitamine usaldusväärsele 
andmehaldusele kooskõlas õigusega 
eraelu puutumatusele, küberjulgeolekule 
ja andmekaitsele;

Or. en

Muudatusettepanek 1426
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(e) andmehaldust, küberjulgeolekut ja 
andmekaitset käsitlevate soovituste 
vastuvõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

(e) neutraalse andmehalduse, 
küberjulgeoleku ja andmekaitse
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1428
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) artikli 55 kohases võrgueeskirjade 
väljatöötamises osalemine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) artikli 55 kohases võrgueeskirjade 
väljatöötamises osalemine.

(f) artikli 55 kohases võrgueeskirjade 
ja suuniste kohta soovituste ja 
ettepanekute esitamises ja nende 
väljatöötamises osalemine.

Or. en

Selgitus

Suunised on väga olulised, olgugi et neil puudub õigusjõud: nendes antakse kätte suund, mida 
järgida. Seetõttu on oluline, et elektri jaotusvõrguettevõtjate üksus saaks osaleda nende 
kindlaksmääramises loodava ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse kaudu.

Muudatusettepanek 1430
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) artikli 55 kohases võrgueeskirjade 
väljatöötamises osalemine.

(f) võrgueeskirjade väljatöötamisele 
kaasaaitamine arvamuste esitamise kaudu 
artikli 55 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1431
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Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) standardsete turutoodete 
määratlemine, vähemalt piiriüleste 
pakkumispiirkondade jaoks, koostöös 
kõikide asjaomaste turuosalistega, 
sealhulgas põhivõrguettevõtjate, 
tarbimiskaja pakkujate ja muude 
võrgukasutajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostöö tegemine Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga selliste 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise 
järelevalve puhul, mis on seotud 
jaotusvõrkude käitamise ja kavandamisega 
ning ülekande- ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamisega;

(a) tõhusa koostöö tegemine Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
ameti ja riiklike reguleerivate asutustega, 
et hõlbustada ameti ja asjakohasel juhul 
riiklike reguleerivate asutuste järelevalvet
selliste käesoleva määruse kohaselt vastu 
võetud võrgueeskirjade ja suuniste 
rakendamise üle, mis on seotud 
jaotusvõrkude käitamise ja kavandamisega 
ning ülekande- ja jaotusvõrkude 
koordineeritud käitamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 1433
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parimate tavade kindlakstegemine 
lõikes 1 nimetatud valdkondades ning 
jaotusvõrgu energiatõhususe 
edendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1434
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tegutsemine täielikus kooskõlas 
konkurentsieeskirjadega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) koostöö tegemine Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga 
mittesiduva ühenduseülese kümneaastase 
võrgu arengukava väljatöötamisel.

Or. en

Selgitus

Ühenduseülene kümneaastane arengukava mõjutab elektri jaotust, mistõttu on normaalne, et 
loodav üksus, kes koondab endasse elektri jaotusvõrguettevõtjaid, peaks saama teha koostööd 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga.
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Muudatusettepanek 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a

Otsuste vastuvõtmine

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus võtab 
oma artikli 51 kohaseid ülesandeid 
käsitlevad otsused vastu konsensuse 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1437
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud

Konsulteerimine seoses võrgueeskirjade 
väljatöötamisega

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
korraldab artikli 55 kohaste võimalike 
võrgueeskirjade koostamise käigus 
aegsasti ning avatud ja läbipaistval viisil 
ulatusliku konsultatsioonimenetluse, 
kaasates artiklis 50 viidatud töökorra 
kohaselt kõik asjaomased sidusrühmad 
ning eelkõige kõiki sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid. Konsulteerimisse on 
kaasatud riiklikud reguleerivad asutused 
ja muud siseriiklikud asutused, tarne- ja 
tootmisettevõtjad, süsteemi kasutajad, 
sealhulgas tarbijad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased tööstusharu liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid. Selle eesmärk on määrata 
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kindlaks kõikide asjaomaste 
otsustamisprotsessis osalejate seisukohad 
ja ettepanekud.

2. Kõik lõikes 1 osutatud 
konsulteerimistega seotud dokumendid ja 
kohtumiste protokollid avalikustatakse.

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus võtab 
arvesse konsulteerimise käigus esitatud 
seisukohti. Enne artiklis 55 osutatud 
võrgueeskirju käsitlevate ettepanekute 
vastuvõtmist teeb ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus teatavaks, 
milliseid märkusi konsulteerimise käigus 
esitati ning mil viisil neid märkusi on 
arvesse võetud. Kui märkusi ei ole arvesse 
võetud, põhjendab ta seda.

Or. en

Muudatusettepanek 1438
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud

Konsulteerimine seoses võrgueeskirjade 
väljatöötamisega

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
korraldab artikli 55 kohaste võimalike 
võrgueeskirjade koostamise käigus 
aegsasti ning avatud ja läbipaistval viisil 
ulatusliku konsultatsioonimenetluse, 
kaasates artiklis 50 viidatud töökorra 
kohaselt kõik asjaomased sidusrühmad 
ning eelkõige kõiki sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid. Konsulteerimisse on 
kaasatud riiklikud reguleerivad asutused 
ja muud siseriiklikud asutused, tarne- ja 
tootmisettevõtjad, süsteemi kasutajad, 
sealhulgas tarbijad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased tööstusharu liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
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platvormid. Selle eesmärk on määrata 
kindlaks kõikide asjaomaste 
otsustamisprotsessis osalejate seisukohad 
ja ettepanekud.

2. Kõik lõikes 1 osutatud 
konsulteerimistega seotud dokumendid ja 
kohtumiste protokollid avalikustatakse.

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus võtab 
arvesse konsulteerimise käigus esitatud 
seisukohti. Enne artiklis 55 osutatud 
võrgueeskirju käsitlevate ettepanekute 
vastuvõtmist teeb ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus teatavaks, 
milliseid märkusi konsulteerimise käigus 
esitati ning mil viisil neid märkusi on 
arvesse võetud. Kui märkusi ei ole arvesse 
võetud, põhjendab ta seda.

Or. en

Muudatusettepanek 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud

Konsulteerimine seoses võrgueeskirjade 
väljatöötamisega

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
korraldab artikli 55 kohaste võimalike 
võrgueeskirjade koostamise käigus 
aegsasti ning avatud ja läbipaistval viisil 
ulatusliku konsultatsioonimenetluse, 
kaasates artiklis 50 viidatud töökorra 
kohaselt kõik asjaomased sidusrühmad 
ning eelkõige kõiki sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid. Konsulteerimisse on 
kaasatud riiklikud reguleerivad asutused 
ja muud siseriiklikud asutused, tarne- ja 
tootmisettevõtjad, süsteemi kasutajad, 
sealhulgas tarbijad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased tööstusharu liidud, 
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tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid. Selle eesmärk on määrata 
kindlaks kõikide asjaomaste 
otsustamisprotsessis osalejate seisukohad 
ja ettepanekud.

2. Kõik lõikes 1 osutatud 
konsulteerimistega seotud dokumendid ja 
kohtumiste protokollid avalikustatakse.

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus võtab 
arvesse konsulteerimise käigus esitatud 
seisukohti. Enne artiklis 55 osutatud 
võrgueeskirju käsitlevate ettepanekute 
vastuvõtmist teeb ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus teatavaks, 
milliseid märkusi konsulteerimise käigus 
esitati ning mil viisil neid märkusi on 
arvesse võetud. Kui märkusi ei ole arvesse 
võetud, põhjendab ta seda.

Or. en

Selgitus

Ettepanekust luua ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tuleks loobuda, et kõrvaldada huvide 
konfliktide oht. Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1440
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsulteerimine seoses võrgueeskirjade 
väljatöötamisega

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse 
korraldatavad konsulteerimised

Or. en

Selgitus

ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusel peaks olema hea ülevaade oma tegevusest ning ta peaks 
korraldama konsulteerimisi kõikide ettepanekute puhul, mitte üksnes nende puhul, mis on 
seotud võrgueeskirjade väljatöötamisega.
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Muudatusettepanek 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
korraldab artikli 55 kohaste võimalike
võrgueeskirjade koostamise käigus aegsasti 
ning avatud ja läbipaistval viisil ulatusliku
konsultatsioonimenetluse, kaasates artiklis 
50 viidatud töökorra kohaselt kõik 
asjaomased sidusrühmad ning eelkõige 
kõiki sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid. Konsulteerimisse on 
kaasatud riiklikud reguleerivad asutused ja 
muud siseriiklikud asutused, tarne- ja 
tootmisettevõtjad, süsteemi kasutajad, 
sealhulgas tarbijad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased tööstusharu liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid. Selle eesmärk on määrata 
kindlaks kõikide asjaomaste 
otsustamisprotsessis osalejate seisukohad 
ja ettepanekud.

1. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
korraldab poliitilise raamistiku 
moodustavate kehtivate liidu õigusaktide 
tehniliste üksikasjade tarbeks artikli 55 
kohaste uute võrgueeskirjade koostamise 
käigus aegsasti ning avatud ja läbipaistval 
viisil ulatusliku konsultatsioonimenetluse, 
kaasates artiklis 50 viidatud töökorra 
kohaselt kõik asjaomased sidusrühmad 
ning eelkõige kõiki sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid. Konsulteerimisse on 
kaasatud riiklikud reguleerivad asutused ja 
muud siseriiklikud asutused, tarne- ja 
tootmisettevõtjad, süsteemi kasutajad, 
sealhulgas tarbijad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased tööstusharu liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid. Selle eesmärk on määrata 
kindlaks kõikide asjaomaste 
otsustamisprotsessis osalejate seisukohad 
ja ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 1442
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
esitab artiklis 51 osutatud ülesannete 
kohaselt ettepanekute koostamisel ametile 
ettepanekute tekstide kavandid. Kahe kuu 
jooksul pärast nende kättesaamist esitab 
amet ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusele 
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tekstide kavandite ja esildatud 
muudatusettepanekute kohta arvamuse.
Kui arvamus on heakskiitev, võib ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus tekstid vastu 
võtta. Kui arvamus on negatiivne, peaks 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tekstid 
ümber sõnastama. Oluliste muudatuste 
korral korratakse lõigetes 1, 2 ja 3 
sätestatud konsulteerimist.

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) tuleks teha ülesandeks 
teostada järelevalvet ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse koostatud tekstide üle.

Muudatusettepanek 1443
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
võtab arvesse konsulteerimise käigus 
esitatud seisukohti. Enne artiklis 55 
osutatud võrgueeskirju käsitlevate 
ettepanekute vastuvõtmist teeb ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus teatavaks, 
milliseid märkusi konsulteerimise käigus 
esitati ning mil viisil neid märkusi on 
arvesse võetud. Kui märkusi ei ole arvesse 
võetud ,põhjendab ta seda.

3. ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus 
võtab arvesse konsulteerimise käigus 
esitatud seisukohti. Enne artiklis 55 
osutatud võrgueeskirju käsitlevate 
ettepanekute või artiklis 51 osutatud 
ülesannetele vastavate ettepanekute 
vastuvõtmist teeb ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus 
juurdepääsetavas väljaandes teatavaks, 
milliseid märkusi konsulteerimise käigus 
esitati ning mil viisil neid märkusi on 
arvesse võetud. Kui märkusi ei ole arvesse 
võetud, esitab amet samas väljaandes selle 
põhjused.

Or. en

Selgitus

Konsulteerimiskohustused ei tohiks piirduda võrgueeskirjade väljatöötamisega, vaid neid 
tuleks kohaldada nii töö kavandamise protsesside kui ka võrgueeskirjade väljatöötamise 
suhtes, et tagada eelkõige algusest peale tarbijatarnete sisseplaneerimine ja see, et 
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investeeringud pakuvad tarbijatele suurimat väärtust. Protsess peaks hõlbustama oma panuse 
andmist muudel kui tehnika valdkonna ekspertidel, kes võivad selgitada turu toimimist.

Muudatusettepanek 1444
Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksusele sõltumatu nõu andmiseks 
luuakse sidusrühmade, eelkõige 
võrgukasutajate ja lõpptarbijate 
esindajate sõltumatu nõuandekomisjon, 
kes annab nõu seoses järgmisega:

a) parimate tavade kindlakstegemine 
jaotusvõrgu energiatõhususe 
edendamiseks, nagu on sätestatud artikli 
51 lõike 2 punktis c;

b) iga-aastane tööprogramm ja 
aastaaruanne, nagu on sätestatud artikli 
51 lõike 2 punktis d, ning

c) võimalike võrgueeskirjade 
ettevalmistamine vastavalt artiklile 56.

Or. en

Selgitus

Konsulteerimiskohustused ei tohiks piirduda võrgueeskirjade väljatöötamisega, vaid neid 
tuleks kohaldada nii töö kavandamise protsesside kui ka võrgueeskirjade väljatöötamise 
suhtes, et tagada eelkõige algusest peale tarbijatarnete sisseplaneerimine ja see, et 
investeeringud pakuvad tarbijatele suurimat väärtust. Protsess peaks hõlbustama oma panuse 
andmist muudel kui tehnika valdkonna ekspertidel, kes võivad selgitada turu toimimist.

Muudatusettepanek 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Jaotusvõrguettevõtjad teevad 
põhivõrguettevõtjatega koostööd võrkude 
kavandamise ja käitamise valdkonnas. 
Eelkõige vahetavad põhivõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad vajalikku teavet ja 
andmeid seoses tootmisvõimsuste 
tulemuslikkuse ja tarbimiskaja, võrkude 
igapäevase käitamise ning 
võrguinvesteeringute pikaajalise 
planeerimisega, et tagada võrkude 
kulutõhus, turvaline ja töökindel 
väljatöötamine ja käitamine.

1. Jaotusvõrguettevõtjad ja 
põhivõrguettevõtjad teevad koostööd 
võrkude kavandamise ja käitamise 
valdkonnas. Eelkõige vahetavad 
põhivõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad vajalikku teavet ja 
andmeid seoses tootmisvõimsuste 
tulemuslikkuse ja tarbimiskaja, võrkude 
igapäevase käitamise ning 
võrguinvesteeringute pikaajalise 
planeerimisega, et tagada võrkude 
kulutõhus väljatöötamine ja käitamine 
ning turvaline ja töökindel käitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad teevad koostööd, et 
saavutada koordineeritud juurdepääs 
sellistele ressurssidele nagu hajatootmine, 
energia salvestamine või tarbimiskaja, mis 
võivad aidata kaasa nii jaotusvõrgu kui ka 
ülekandesüsteemi konkreetsete vajaduste 
rahuldamisele.

2. Põhivõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad teevad koostööd, et 
saavutada koordineeritud juurdepääs 
sellistele ressurssidele nagu hajatootmine, 
energia salvestamine või tarbimiskaja, mis 
võivad aidata kaasa nii jaotusvõrgu kui ka 
ülekandesüsteemi konkreetsete vajaduste 
rahuldamisele. Nad ei allkirjasta 
kõnealuste ressursside pakkujatega 
lepinguid, mis takistavad neil müüa oma 
teenuseid muudel turgudel. Koostöös 
põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjate, 
tarbimiskaja pakkujate ja muude 
võrgukasutajatega ning [elektrienergia 
direktiivi] artikli 32 kohase regulatiivse 
järelevalve all määratletakse paindlikkuse 
eesmärgil iga turupiirkonna puhul 
standarditud tooted.

Or. en
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Muudatusettepanek 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad teevad koostööd, et 
saavutada koordineeritud juurdepääs 
sellistele ressurssidele nagu hajatootmine, 
energia salvestamine või tarbimiskaja, mis 
võivad aidata kaasa nii jaotusvõrgu kui ka 
ülekandesüsteemi konkreetsete vajaduste 
rahuldamisele.

2. Põhivõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad teevad koostööd, et 
saavutada koordineeritud juurdepääs 
sellistele ressurssidele nagu hajatootmine, 
energia salvestamine või tarbimiskaja, mis 
võivad aidata kaasa nii jaotusvõrgu kui ka 
ülekandesüsteemi konkreetsete vajaduste 
rahuldamisele. Nad ei tohi allkirjastada 
kõnealuste ressursside pakkujatega 
lepinguid, mis takistavad neil müüa oma 
teenuseid muudel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ja ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus teevad 
ettepaneku jaotusvõrguettevõtjate ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise ametliku 
koostöömehhanismi loomiseks, et 
suurendada võimalikult palju kõikide 
osaliste (muu hulgas turu esindajate, 
ühistute ja energiakogukondade) panust 
ELi kliima- ja energiasihtide ja -
eesmärkide saavutamisse. Ettepanekus 
esitatakse muu hulgas järgmised 
elemendid:

– kirjeldatakse koostöömehhanismi 
funktsioone;
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– esitatakse põhivõrguettevõtjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate vastavad 
vastutusalad teenuste halduses;

– määratakse kindlaks konkreetsed 
koordineerimismehhanismid;

– esitatakse kõik muudatused, mis tuleb 
teha kehtivates ELi võrgueeskirjades;

– analüüsitakse funktsionaalset mõju 
suhetele muude kohalike osalejatega.

Or. en

Muudatusettepanek 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuväljatöötatudteksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

1. Võrgueeskirjade ja suuniste üldine 
poliitiline raamistik võetakse esmalt vastu 
liidu õigusaktidega seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt. Kui üldine 
poliitiline raamistik on liidu 
õigusaktidega vastu võetud, võib komisjon
artikli 55 ja artikli 57 kohase volituse 
alusel võtta vastu delegeeritud õigusakte
võrgueeskirjade ja suuniste tehniliste 
kirjelduste kohta. Sellised delegeeritud 
õigusaktid võidakse vastu võtta 
võrgueeskirjadena, mis põhinevad Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
välja töötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
välja töötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

Or. en
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Muudatusettepanek 1450
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku väljatöötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta artikli 55kohase menetluse alusel 
välja töötatud võrgueeskirjadena, mis 
põhinevad Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku välja 
töötatud teksti käsitlevatelettepanekutel, 
või artikli 57 kohasel menetlusel 
põhinevate suunistena.

Or. en

Muudatusettepanek 1451
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku väljatöötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
teksti ettepanekutel ja arvamusel, mille on 
välja töötanud Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või juhul, 
kui artikli 55 lõike 2 kohaselt on tehtud 
asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, ning 
ettepanekul, mille on välja töötanud amet
artikli 55 kohase menetluse alusel, või 
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artikli 57 kohasel menetlusel põhinevate 
suunistena.

Or. en

Muudatusettepanek 1452
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku väljatöötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
rakendusakte. Sellised rakendusaktid
võidakse vastu võtta võrgueeskirjadena, 
mis põhinevad Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku välja 
töötatud teksti käsitlevatel ettepanekutel 
või, kui artikli 55 lõike 2 kohaselt on 
tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
välja töötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

Or. en

Muudatusettepanek 1453
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku väljatöötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
rakendusakte. Sellised rakendusaktid
võidakse vastu võtta võrgueeskirjadena, 
mis põhinevad Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku välja 
töötatud teksti käsitlevatel ettepanekutel 
või, kui artikli 55 lõike 2 kohaselt on 
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kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
välja töötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata kõikidel direktiiviga 
esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu direktiiv ei nähtu selgelt, 
mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete vormingdirektiivi artiklis 24), 
kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi kohta või artikkel 63 
võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle kindlaksmääramisel, 
mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.

Muudatusettepanek 1454
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku väljatöötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
rakendusakte. Sellised rakendusaktid
võidakse vastu võtta võrgueeskirjadena, 
mis põhinevad Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku välja 
töötatud teksti käsitlevatel ettepanekutel 
või, kui artikli 55 lõike 2 kohaselt on 
tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
välja töötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

Or. en

Muudatusettepanek 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku väljatöötatud teksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel 
väljatöötatud ettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

1. Komisjon võib artikli 55 ja artikli 
57 kohase volituse alusel vastu võtta 
delegeeritud õigusakte. Sellised 
delegeeritud õigusaktid võidakse vastu 
võtta võrgueeskirjadena, mis põhinevad 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuvälja töötatudteksti käsitlevatel 
ettepanekutel või, kui artikli 55 lõike 2 
kohaselt on tehtud asjaomane otsus, ameti 
poolt artikli 55 kohase menetluse alusel
välja töötatudettepanekutel, või artikli 57 
kohasel menetlusel põhinevate suunistena.

Or. en

Selgitus

Ettepanekust luua ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus tuleks loobuda, et kõrvaldada huvide 
konfliktide oht. Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) tagatakse, et need on üksnes 
tehnilist laadi;

Or. en

Muudatusettepanek 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on tagatud käesoleva määruse 
eesmärgi saavutamiseks vajalik 
minimaalne ühtlustamistase;

(a) on tagatud käesoleva määruse 
eesmärgi saavutamiseks vajalik 
minimaalne tehnilise ühtlustamise tase;

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste võrgueeskirjade 
kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi 
valdkondi:

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte täpsete ja tehniliselt 
üksikasjalike piiriülese mõjuga eeskirjade 
kohta seoses võrgueeskirjade 
kehtestamisega. Enne uue võrgueeskirja 
kehtestamiseks või kehtiva võrgueeskirja 
muutmiseks delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist esitab komisjon 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
seadusandliku ettepaneku poliitilise 
raamistiku vastuvõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1459
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste võrgueeskirjade 

1. Komisjonil on õigus kehtestada
kooskõlas artikli 62 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega vastu võetud 
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kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi 
valdkondi:

rakendusaktidega võrgueeskirju, mis 
hõlmavad järgmisi valdkondi:

Or. en

Muudatusettepanek 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste võrgueeskirjade 
kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi 
valdkondi:

1. Komisjonile antakse viieks aastaks
õigus võtta kooskõlas artikliga 63 vastu 
delegeeritud õigusakte seoses selliste 
võrgueeskirjade kehtestamisega, mis
hõlmavad järgmisi valdkondi:

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste võrgueeskirjade 
kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi 
valdkondi:

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu rakendusakte
seoses selliste võrgueeskirjade 
kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi 
valdkondi:

Or. en

Selgitus

Alternatiivne sõnastus on kooskõlas meie poolt delegeeritud õigusaktide kohta esitatud 
kommentaariga, sest delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata 
kõikidel direktiiviga esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu 
direktiiv ei nähtu selgelt, mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete 
vormingdirektiivi artiklis 24), kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi 
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kohta või artikkel 63 võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle 
kindlaksmääramisel, mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.

Muudatusettepanek 1462
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste võrgueeskirjade 
kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi
valdkondi:

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu rakendusakte
seoses selliste võrgueeskirjade 
kehtestamisega, mis hõlmavad järgmisi 
valdkondi:

Or. en

Muudatusettepanek 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võimsuse jaotamise ja 
ülekandevõime piiratuse juhtimise 
eeskirjad , sealhulgas tootmise piiramine 
ning tootmise ja tarbimise 
ümberjaotamine ;

(g) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse
juhtimise eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 1464
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(g) võimsuse jaotamise ja 
ülekandevõime piiratuse juhtimise 
eeskirjad , sealhulgas tootmise piiramine 
ning tootmise ja tarbimise 
ümberjaotamine ;

(g) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse
juhtimise eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Teksti väljajätmine kooskõlas artiklis 20 sõnastatud seisukohaga.

Muudatusettepanek 1465
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võimsuse jaotamise ja 
ülekandevõime piiratuse juhtimise 
eeskirjad , sealhulgas tootmise piiramine 
ning tootmise ja tarbimise 
ümberjaotamine ;

(g) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse
juhtimise eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võimsuse jaotamise ja 
ülekandevõime piiratuse juhtimise 
eeskirjad , sealhulgas tootmise piiramine 
ning tootmise ja tarbimise 
ümberjaotamine ;

(g) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse
juhtimise eeskirjad;

Or. en
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Muudatusettepanek 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamisega seotud eeskirjad;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tariifide ja võrgutariifide kehtestamismeetodite aluseks on riiklik ja piirkondlik mõju.
Võrgutariifide ühtlustamine oleks vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Seepärast ei ole 
ACERi ülesanne anda selles küsimuses soovitusi.

Muudatusettepanek 1468
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamisega seotud eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamisega seotud eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud  ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

(k) ühtlustatud ülekandetariifi
struktuure käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 1471
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud  ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 

(k) ühtlustatud ülekandetariifi
struktuure käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;
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põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Piirkondlike erinevuste ja erisuste tõttu ei näe olevat otstarbekas võimaldada ülekandetariifi 
struktuuride üleliidulist ühtlustamist.

Muudatusettepanek 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud  ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

(k) ühtlustatud ülekandetariifi
struktuure käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 1473
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud  ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

(k) ühtlustatud ülekandetariifi
struktuure ning liitumistasusid käsitlevad 
eeskirjad, sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

Or. en
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Selgitus

Arvestades jaotusvõrkude liikmesriigiti erinevaid loomulikke aspekte ja eripärasid, ei ole 
võimalik rakendada jaotustariifide ühtlustamist ELi tasandil. Sama argument kehtib ka 
käesoleva artikli punkti n puhul.

Muudatusettepanek 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud  ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

(k) ühtlustatud ülekandetariifi
struktuure ning liitumistasusid käsitlevad 
eeskirjad, sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Arvestades energiasüsteemide kiiret arengut, ei ole jaotustariifi struktuuride võrgueeskirjad 
põhjendatud nende vähese piiriülese mõju ja tugeva seose tõttu kohalike eripäradega.

Muudatusettepanek 1475
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) ühtlustatud  ülekande- ja 
jaotustariifi struktuure ning 
liitumistasusid käsitlevad eeskirjad, 
sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

(k) ühtlustatud ülekandetariifi
struktuure ning liitumistasusid käsitlevad 
eeskirjad, sealhulgas asukohasignaalide ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamisega 
seotud eeskirjad;

Or. en
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Muudatusettepanek 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) sagedusega mitteseotud 
tugiteenuste (sealhulgas statsionaarse 
seisundi pingejuhtimine, inerts, kiire 
reaktiivvoolusisestus, isekäivitusvõime) 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
osutamise eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) sagedusega mitteseotud 
tugiteenuste (sealhulgas statsionaarse 
seisundi pingejuhtimine, inerts, kiire 
reaktiivvoolusisestus, isekäivitusvõime) 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
osutamise eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1478
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(n) tarbimiskaja, sealhulgas 
agregeerimise, energia salvestamise ja 
tarbimise piiramise eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1479
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) tarbimiskaja, sealhulgas 
agregeerimise, energia salvestamise ja 
tarbimise piiramise eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses on selgelt märgitud, et piirkondlike talitluskeskuste eeskirjad peaks 
kehtestama põhivõrguettevõtja. Seepärast ei ole selge, miks on piirkondlikel talitluskeskustel 
vaja täiendavat dekreeti. Samuti tuleks meie arvates kõiki selliseid olulisi sätteid mainida 
selgesõnaliselt käesoleva määruse tekstis.

Muudatusettepanek 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) tarbimiskaja, sealhulgas 
agregeerimise, energia salvestamise ja 
tarbimise piiramise eeskirjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1481
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Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) tarbimiskaja, sealhulgas 
agregeerimise, energia salvestamise ja 
tarbimise piiramise eeskirjad;

(n) tarbimiskaja, sealhulgas
agregeerimine, ja tarbimise piiramise 
eeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) energia salvestamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) küberjulgeoleku alased eeskirjad 
ning

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praegu tegeleb juba mitu Euroopa asutust selle küsimusega (nt ENISA) ja võrgueeskiri 
kattuks tõenäoliselt muude määrustega ning avalik teave peaks piirduma vajalikuga.

Muudatusettepanek 1484
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) küberjulgeoleku alased eeskirjad 
ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) piirkondlikke talitluskeskusi 
käsitlevad eeskirjad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piirkondlike koostöökeskuste eeskirjad kuuluvad loomulikult elektri ülekandesüsteemi 
käidueeskirjade alla, sest neis nähtaks veel üksikasjalikumalt ette, kuidas koordineerimine 
peaks praktikas välja nägema.

Muudatusettepanek 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) piirkondlikke talitluskeskusi 
käsitlevad eeskirjad.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1487
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) Energia salvestamine

Or. en

Muudatusettepanek 1488
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust 
kutsuma kokku redaktsioonikomitee ning 
esitama ametile võrgueeskirja ettepaneku

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1489
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust 
kutsuma kokku redaktsioonikomitee ning 
esitama ametile võrgueeskirja ettepaneku

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant aastase prioriteetide 
nimekirja, milles määratakse kindlaks 
artikli 8 lõike 6 esimeses lõigus nimetatud 
valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega moodustatakse ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus artiklites 49-51.Selle 
üksusega seotud ülesanded peavad seega olema kooskõlas käesoleva artikli sätetega eelkõige 
põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate koostöö osas, samuti artikliga 53.

Muudatusettepanek 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
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seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus tagab, et 
kokku kutsutud redaktsioonikomiteel on 
geograafiliselt tasakaalus esindatus, 
sealhulgas väikesed või sõltumatud 
jaotusvõrguettevõtjad, ja et selle suhtes 
kehtivad sõltumatust ja huvide konfliktide 
ärahoidmist käsitlevad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, ELi 
elektri jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja 
teiste asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant pärast põhjaliku 
kulude-tulude analüüsi läbiviimist 
prioriteetide nimekirja, milles määratakse 
kindlaks lõikes 1 nimetatud valdkonnad, 
mis kaasatakse võrgueeskirjade 
väljatöötamisse. Kui võrgueeskirja 
reguleerimisese on otseselt seotud 
jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole niivõrd 
seotud ülekandesüsteemiga, võib komisjon 
kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

Or. en
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Selgitus

ENTSO-E ja ELi jaotusvõrguettevõtjad peaksid olema võrdsed. Kulude-tulude analüüs on 
oluline selleks, et tarbijad saaksid teavet otsuse põhjuste kohta.

Muudatusettepanek 1492
Fulvio Martusciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
jaotusvõrguettevõtjate ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist kehtestab 
komisjon iga kolme aasta tagant aastase 
prioriteetide nimekirja, milles määratakse 
kindlaks lõikes 1 nimetatud valdkonnad, 
mis kaasatakse võrgueeskirjade 
väljatöötamisse. Kui võrgueeskirja 
reguleerimisese on otseselt seotud 
jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole niivõrd 
seotud ülekandesüsteemiga, võib komisjon 
kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

Or. en

Muudatusettepanek 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
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milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama
ametile võrgueeskirja ettepaneku

milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ametit kutsuma kokku sidusrühmakomitee
ning esitama võrgueeskirja ettepaneku

Or. en

Selgitus

Kui ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust ei ole, peaks jaotusvõrgu võrgueeskirja koostamise ja 
rakendamisega tegelema ACER. ACERil peaks samuti olema õigus kutsuda kokku 
võrgueeskirja redaktsioonikomiteesid. Redaktsioonikomiteed tuleks ümber nimetada 
sidusrühmakomiteedeks, et vältida nende ülesannete väärtõlgendamist: komiteedel peaks 
olema nõustab ja toetav roll, kuid nad ei peaks koostama võrgueeskirju.

Muudatusettepanek 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, 
kohustab komisjon Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku
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Or. en

Muudatusettepanek 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks lõikes 1 
nimetatud valdkonnad, mis kaasatakse 
võrgueeskirjade väljatöötamisse. Kui 
võrgueeskirja reguleerimisese on otseselt 
seotud jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole 
niivõrd seotud ülekandesüsteemiga, võib 
komisjon kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

2. Pärast ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist kehtestab komisjon iga 
kolme aasta tagant prioriteetide nimekirja, 
milles määratakse kindlaks valdkonnad, 
mis kaasatakse seadlusandluse 
plaanimisse ja võrgueeskirjade 
väljatöötamisse. Kui võrgueeskirja 
reguleerimisese on otseselt seotud 
jaotusvõrgu käitamisega ja ei ole niivõrd 
seotud ülekandesüsteemiga, võib komisjon 
kohustada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku asemel 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust kutsuma 
kokku redaktsioonikomitee ning esitama 
ametile võrgueeskirja ettepaneku

Or. en

Muudatusettepanek 1496
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon palub ametil esitada 
komisjonile mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mis ei ületa kuut kuud, 
mittesiduvad raamsuunised 
(raamsuunised), milles sätestatakse selged 
ja objektiivsed põhimõtted, et töötada välja 

3. Komisjon palub ametil esitada 
komisjonile mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mis ei ületa kuut kuud, 
mittesiduvad raamsuunised 
(raamsuunised), milles sätestatakse selged 
ja objektiivsed põhimõtted, et töötada välja 



AM\1134764ET.docx 79/125 PE610.751v01-00

ET

iga võrgueeskiri, mis on seotud 
prioriteetide nimekirjas kindlaksmääratud 
valdkondadega. Komisjoni palve võib 
hõlmata tingimusi seoses raamsuunises 
käsitletavate valdkondadega. Iga 
raamsuunis soodustab turgude 
lõimimist, mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ja turu tõhusat toimimist. 
Komisjon võib seda ajavahemikku ameti 
põhjendatud taotluse alusel pikendada.

iga võrgueeskiri, mis on seotud 
prioriteetide nimekirjas kindlaksmääratud 
valdkondadega. Komisjoni palve võib 
hõlmata tingimusi seoses raamsuunises 
käsitletavate valdkondadega. Iga 
raamsuunis soodustab muutliku 
võimsusega taastuvenergia allikatest 
suures mahus toodetud elektri turgude 
paremat lõimimist, mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ja turu tõhusat 
toimimist. Komisjon võib seda 
ajavahemikku ameti põhjendatud taotluse 
alusel pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet konsulteerib ametlikult 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku , ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega raamsuuniste osas 
vähemalt kahe kuu jooksul avatud ja 
läbipaistval viisil.

4. Amet konsulteerib ametlikult 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega raamsuuniste osas 
vähemalt kahe kuu jooksul avatud ja 
läbipaistval viisil.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste muudatusettepanekutega. Lisaks 
tuleks selleks, et täpsustada võrgueeskirjade väljatöötamisega seotud kindlaid ülesandeid ja 
kohustusi, näha sätetele, mis käsitlevad jaotusvõrguga seotud võrgueeskirju, ette omaette lõik.
Seepärast piiratakse käesoleva lõike sisu võrgueeskirjadega, mis kuuluvad ENTSO-E 
vastutusalasse.

Muudatusettepanek 1498
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet konsulteerib ametlikult 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku , ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega raamsuuniste osas 
vähemalt kahe kuu jooksul avatud ja 
läbipaistval viisil.

4. Amet konsulteerib ametlikult 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega raamsuuniste osas 
vähemalt kahe kuu jooksul avatud ja 
läbipaistval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 1499
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon leiab, et 
raamsuunised ei soodusta turgude 
lõimimist, mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist, 
võib ta paluda, et amet vaataks kõnealused 
raamsuunised mõistliku ajavahemiku 
jooksul läbi ja esitaks komisjonile uuesti.

6. Kui komisjon leiab, et 
raamsuunised ei soodusta muutliku 
võimsusega taastuvenergia allikatest 
suures mahus toodetud elektri turgude
paremat lõimimist, mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, võib ta paluda, et amet vaataks 
kõnealused raamsuunised mõistliku 
ajavahemiku jooksul läbi ja esitaks 
komisjonile uuesti.

Or. en

Muudatusettepanek 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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8. Komisjon palub Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul või, kui 
lõike 2 kohaselt on tehtud asjaomane 
otsus, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksusel esitada ametile ettepanek
võrgueeskirja kohta , milles järgitakse 
asjaomast raamsuunist, mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 12 kuud.

8. Komisjon palub Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul esitada 
ametile ettepaneku võrgueeskirja kohta, 
milles järgitakse asjaomast raamsuunist, 
mõistliku ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 
12 kuud.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste muudatusettepanekutega. Lisaks 
tuleks selleks, et täpsustada võrgueeskirjade viimistlemisega seotud kindlaid ülesandeid ja 
kohustusi, näha sätetele, mis käsitlevad jaotusvõrguga seotud võrgueeskirju, ette omaette lõik.
Seepärast piiratakse käesoleva lõike sisu võrgueeskirjadega, mis kuuluvad ENTSO-E 
vastutusalasse.

Muudatusettepanek 1501
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon palub Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul või, kui 
lõike 2 kohaselt on tehtud asjaomane 
otsus, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksusel esitada ametile ettepanek
võrgueeskirja kohta , milles järgitakse 
asjaomast raamsuunist, mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 12 kuud.

8. Komisjon palub Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul esitada 
ametile ettepaneku võrgueeskirja kohta, 
milles järgitakse asjaomast raamsuunist, 
mõistliku ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 
12 kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon palub Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul või, kui 
lõike 2 kohaselt on tehtud asjaomane otsus, 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusel esitada 
ametile ettepanek võrgueeskirja kohta , 
milles järgitakse asjaomast raamsuunist, 
mõistliku ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 
12 kuud.

8. Komisjon palub Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul või, kui 
lõike 2 kohaselt on tehtud asjaomane otsus, 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksusel esitada
ametile arvamuse võrgueeskirja kohta, 
milles järgitakse asjaomast raamsuunist, 
mõistliku ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 
12 kuud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega moodustatakse ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus artiklites 49-51.Selle 
üksusega seotud ülesanded peavad seega olema kooskõlas käesoleva artikli sätetega eelkõige 
põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate koostöö osas, samuti artikliga 53.

Muudatusettepanek 1503
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, kui lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas on nii 
kindlaks määratud, kutsub kokku 
redaktsioonikomitee, kes osutab 
võrgustikule või üksusele abi 
võrgueeskirjade väljatöötamise käigus. 
Redaktsioonikomitee koosneb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
ameti, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, 
määratud elektriturukorraldajate (kui see 
on asjakohane) ning piiratud arvu
peamiste mõjutatud sidusrühmade
esindajatest. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, kui lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas on nii 
kindlaks 

9. Amet kutsub kokku 
redaktsioonikomitee, kes osutab ametile
abi võrgueeskirjade väljatöötamise käigus. 
Redaktsioonikomitee koosneb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
ameti, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, 
määratud elektriturukorraldajate (kui see 
on asjakohane), peamiste mõjutatud 
sidusrühmade, sealhulgas kolmanda poole 
turuosaliste ja mis tahes muu 
akadeemilistest ringkondadest või 
kodanikuühiskonna organisatsioonidest 
pärit väliste eksperditeadmiste allika 
esindajatest. Amet viimistleb
võrgueeskirju käsitlevad ettepanekud
lõikes 6 artikli lõikes 1 nimetatud 
valdkondades pärast komisjonilt taotluse 
saamist vastavalt lõikele 8;
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määratud, viimistleb võrgueeskirju 
käsitlevad ettepanekud   lõikes 1 nimetatud 
valdkondades pärast komisjonilt taotluse 
saamist vastavalt  lõikele 8.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega moodustatakse ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus artiklites 49-51.Selle 
üksusega seotud ülesanded peavad seega olema kooskõlas käesoleva artikli sätetega eelkõige 
põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate koostöö osas, samuti artikliga 53.

Muudatusettepanek 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, kui lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas on nii 
kindlaks määratud, kutsub kokku 
redaktsioonikomitee, kes osutab 
võrgustikule või üksusele abi 
võrgueeskirjade väljatöötamise käigus. 
Redaktsioonikomitee koosneb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
ameti, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, 
määratud elektriturukorraldajate (kui see 
on asjakohane) ning piiratud arvu 
peamiste mõjutatud sidusrühmade 
esindajatest. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, kui lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas on nii 
kindlaks 
määratud, viimistleb võrgueeskirju 
käsitlevad ettepanekud   lõikes 1 
nimetatud valdkondades pärast komisjonilt 
taotluse saamist vastavalt  lõikele 8.

9. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik kutsub 
kokku sidusrühmakomitee, kes osutab 
ametile abi võrgueeskirjade väljatöötamise 
käigus. Sidusrühmakomitee koosneb 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, ameti ja muude selliste 
mõjutatud sidusrühmade esindajatest, kes 
on tõenäoliselt kõnealusest 
võrgueeskirjast huvitatud, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtjad, määratud 
elektriturukorraldajad, võrgukasutajad, 
asjaomased tööstusharu liidud, tehnilised 
asutused ja tarbijate liidud. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
viimistleb võrgueeskirjade ettepanekut 
lõikes 1 nimetatud valdkondades pärast 
komisjonilt taotluse saamist 
vastavalt lõikele 8.

Or. en
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Selgitus

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation.In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented.Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph.Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Muudatusettepanek 1505
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, kui lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas on nii 
kindlaks määratud, kutsub kokku 
redaktsioonikomitee, kes osutab 
võrgustikule või üksusele abi 
võrgueeskirjade väljatöötamise käigus. 
Redaktsioonikomitee koosneb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
ameti, ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, 
määratud elektriturukorraldajate (kui see 
on asjakohane) ning piiratud arvu 
peamiste mõjutatud sidusrühmade 
esindajatest. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, kui lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas on nii 
kindlaks 
määratud, viimistleb võrgueeskirju 
käsitlevad ettepanekud   lõikes 1 
nimetatud valdkondades pärast komisjonilt 
taotluse saamist vastavalt  lõikele 8.

9. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik kutsub 
kokku sidusrühmakomitee, kes osutab 
ametile abi võrgueeskirjade väljatöötamise 
käigus. Sidusrühmakomitee koosneb 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, ameti ja muude selliste 
mõjutatud sidusrühmade esindajatest, on 
tõenäoliselt kõnealusest võrgueeskirjast 
huvitatud, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtjad, määratud 
elektriturukorraldajate süsteemi 
kasutajad, asjaomased tööstusharu liidud, 
tehnilised asutused ja tarbijate liidud.
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik viimistleb võrgueeskirjade 
ettepanekut lõikes 1 nimetatud 
valdkondades pärast komisjonilt taotluse 
saamist vastavalt lõikele 8.

Or. en
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Muudatusettepanek 1506
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab , et võrgueeskiri järgib asjaomaseid 
raamsuuniseid ning aitab kaasa turgude 
lõimimisele, diskrimineerimise 
ärahoidmisele, tulemuslikule konkurentsile 
ja turu tõhusale toimimisele , ta
esitab läbivaadatud võrgueeskirja 
komisjonile  kuue kuu jooksul alates 
ettepaneku kättesaamise 
päevast . Komisjonile esitatava ettepaneku 
puhul võtab amet arvesse kõiki seisukohti, 
mis asjaomased osalised esitasid 
ettepaneku koostamisel, mida korraldas 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, ning konsulteerib ametlikult 
asjaomaste osalistega seoses komisjonile 
esitatava versiooniga.

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab, et võrgueeskiri järgib asjaomaseid 
raamsuuniseid ning aitab kaasa turgude 
lõimimisele, diskrimineerimise 
ärahoidmisele, tulemuslikule konkurentsile 
ja turu tõhusale toimimisele. Amet esitab 
läbivaadatud võrgueeskirja nelja kuu 
jooksul selle saamisest Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksusele. Kui 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ei ole läbivaadatud võrgueeskirjaga 
nõus, kutsub amet kokku lõikes 9 
osutatud redaktsioonikomitee, et see 
toetaks teda läbivaadatud võrgueeskirja 
väljatöötamisel. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus esitab oma 
seisukoha läbivaadatud võrgueeskirja 
kohta ning esitab võrgueeskirja ametile 
uuesti kahe kuu jooksul pärast 
läbivaadatud võrgueeskirja saamist. Amet 
esitab läbivaadatud võrgueeskirja 
komisjonile ühe kuu jooksul alates 
läbivaadatud ettepaneku kättesaamise 
päevast. Komisjonile esitatava ettepaneku 
puhul võtab amet arvesse kõiki seisukohti, 
mis asjaomased osalised esitasid 
ettepaneku koostamisel, mida korraldas 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, ning konsulteerib ametlikult 
asjaomaste osalistega seoses komisjonile 
esitatava versiooniga.

Or. en
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Muudatusettepanek 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab , et võrgueeskiri järgib asjaomaseid 
raamsuuniseid ning aitab kaasa turgude 
lõimimisele, diskrimineerimise 
ärahoidmisele, tulemuslikule konkurentsile 
ja turu tõhusale toimimisele , ta 
esitab läbivaadatud võrgueeskirja 
komisjonile  kuue kuu jooksul alates 
ettepaneku kättesaamise 
päevast . Komisjonile esitatava ettepaneku 
puhul võtab amet arvesse kõiki seisukohti, 
mis asjaomased osalised esitasid 
ettepaneku koostamisel, mida korraldas 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, ning konsulteerib ametlikult 
asjaomaste osalistega seoses komisjonile 
esitatava versiooniga.

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab, et Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
välja töötatud võrgueeskiri järgib 
asjaomaseid raamsuuniseid ning aitab 
kaasa turgude lõimimisele, 
diskrimineerimise ärahoidmisele, 
tulemuslikule konkurentsile ja turu 
tõhusale toimimisele , ta 
esitab läbivaadatud võrgueeskirja 
komisjonile kuue kuu jooksul alates 
ettepaneku kättesaamise päevast . 
Komisjonile esitatava ettepaneku puhul 
võtab amet arvesse kõiki seisukohti, mis 
asjaomased osalised esitasid ettepaneku 
koostamisel, mida korraldas Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik, ning 
konsulteerib ametlikult asjaomaste 
osalistega seoses komisjonile esitatava 
versiooniga.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste muudatusettepanekutega. Lisaks 
tuleks selleks, et täpsustada võrgueeskirjade viimistlemisega seotud kindlaid ülesandeid ja 
kohustusi, viia sätted, mis käsitlevad jaotusvõrguga seotud võrgueeskirju, üle teise lõiku.
Seepärast piiratakse käesoleva lõike sisu võrgueeskirjadega, mis kuuluvad ENTSO-E 
vastutusalasse.

Muudatusettepanek 1508
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab , et võrgueeskiri järgib asjaomaseid 
raamsuuniseid ning aitab kaasa turgude 
lõimimisele, diskrimineerimise 
ärahoidmisele, tulemuslikule konkurentsile 
ja turu tõhusale toimimisele , ta 
esitab läbivaadatud võrgueeskirja 
komisjonile  kuue kuu jooksul alates 
ettepaneku kättesaamise 
päevast . Komisjonile esitatava ettepaneku 
puhul võtab amet arvesse kõiki seisukohti, 
mis asjaomased osalised esitasid 
ettepaneku koostamisel, mida korraldas 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, ning konsulteerib ametlikult 
asjaomaste osalistega seoses komisjonile 
esitatava versiooniga.

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab, et Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
välja töötatud võrgueeskiri järgib 
asjaomaseid raamsuuniseid ning aitab 
kaasa turgude lõimimisele, 
diskrimineerimise ärahoidmisele, 
tulemuslikule konkurentsile ja turu 
tõhusale toimimisele, ta esitab läbivaadatud
võrgueeskirja komisjonile kuue kuu 
jooksul alates ettepaneku kättesaamise 
päevast . Komisjonile esitatava ettepaneku 
puhul võtab amet arvesse kõiki seisukohti, 
mis asjaomased osalised esitasid 
ettepaneku koostamisel, mida korraldas 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik, ning konsulteerib ametlikult 
asjaomaste osalistega seoses komisjonile 
esitatava versiooniga.

Or. en

Muudatusettepanek 1509
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab , et võrgueeskiri järgib asjaomaseid 
raamsuuniseid ning aitab kaasa turgude 
lõimimisele, diskrimineerimise 
ärahoidmisele, tulemuslikule konkurentsile 
ja turu tõhusale toimimisele , ta 
esitab läbivaadatud võrgueeskirja 
komisjonile  kuue kuu jooksul alates 
ettepaneku kättesaamise 
päevast . Komisjonile esitatava 
ettepaneku puhul võtab amet arvesse kõiki 
seisukohti, mis asjaomased osalised 
esitasid ettepaneku koostamisel, mida 
korraldas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, ning 

10. Amet vaatab võrgueeskirja läbi ja 
tagab, et võrgueeskiri järgib asjaomaseid 
raamsuuniseid ning aitab kaasa muutliku 
võimsusega taastuvenergia allikatest 
suures mahus toodetud elektri turgude 
paremale lõimimisele, diskrimineerimise 
ärahoidmisele, tulemuslikule konkurentsile 
ja turu tõhusale toimimisele, ta esitab 
võrgueeskirja kavandi komisjonile kuue 
kuu jooksul alates arvamuse kättesaamise 
päevast. Amet võtab arvesse kõiki 
seisukohti, mis asjaomased osalised 
esitasid ettepaneku koostamisel.
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konsulteerib ametlikult asjaomaste 
osalistega seoses komisjonile esitatava 
versiooniga.

Or. en

Muudatusettepanek 1510
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus ei ole 
töötanud välja võrgueeskirja komisjoni 
poolt lõikes 8 määratud ajavahemiku 
jooksul, võib komisjon paluda ametil 
koostada võrgueeskirja kavand asjaomase 
raamsuunise alusel. Võrgueeskirja kavandi 
koostamise käigus käesoleva lõike kohaselt 
võib amet algatada täiendava 
konsulteerimise. Amet esitab käesoleva 
lõike kohaselt koostatud võrgueeskirja 
kavandi komisjonile ning võib soovitada 
selle vastuvõtmist.

11. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei ole 
töötanud välja arvamust komisjoni poolt 
lõikes 8 määratud ajavahemiku jooksul, 
võib komisjon paluda ametil koostada 
võrgueeskirja kavand asjaomase 
raamsuunise alusel ilma Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
arvamuseta. Võrgueeskirja kavandi 
koostamise käigus käesoleva lõike kohaselt 
võib amet algatada täiendava 
konsulteerimise. Amet esitab käesoleva 
lõike kohaselt koostatud võrgueeskirja 
kavandi komisjonile ning võib soovitada 
selle vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1511
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus ei ole 
töötanud välja võrgueeskirja komisjoni 

11. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei ole
töötanud välja võrgueeskirja komisjoni 
poolt lõikes 8 määratud ajavahemiku 
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poolt lõikes 8 määratud ajavahemiku 
jooksul, võib komisjon paluda ametil 
koostada võrgueeskirja kavand asjaomase 
raamsuunise alusel. Võrgueeskirja kavandi 
koostamise käigus käesoleva lõike kohaselt 
võib amet algatada täiendava 
konsulteerimise. Amet esitab käesoleva 
lõike kohaselt koostatud võrgueeskirja 
kavandi komisjonile ning võib soovitada 
selle vastuvõtmist.

jooksul, võib komisjon paluda ametil 
koostada võrgueeskirja kavand asjaomase 
raamsuunise alusel. Võrgueeskirja kavandi 
koostamise käigus käesoleva lõike kohaselt 
võib amet algatada täiendava 
konsulteerimise. Amet esitab käesoleva 
lõike kohaselt koostatud võrgueeskirja 
kavandi komisjonile ning võib soovitada 
selle vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus ei ole 
töötanud välja võrgueeskirja komisjoni 
poolt lõikes 8 määratud ajavahemiku 
jooksul, võib komisjon paluda ametil 
koostada võrgueeskirja kavand asjaomase 
raamsuunise alusel. Võrgueeskirja kavandi 
koostamise käigus käesoleva lõike kohaselt 
võib amet algatada täiendava 
konsulteerimise. Amet esitab käesoleva 
lõike kohaselt koostatud võrgueeskirja 
kavandi komisjonile ning võib soovitada 
selle vastuvõtmist.

11. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik või ei ole 
töötanud välja võrgueeskirja komisjoni 
poolt lõikes 8 määratud ajavahemiku 
jooksul, võib komisjon paluda ametil 
koostada võrgueeskirja kavand asjaomase 
raamsuunise alusel. Võrgueeskirja kavandi 
koostamise käigus käesoleva lõike kohaselt 
võib amet algatada täiendava 
konsulteerimise. Amet esitab käesoleva 
lõike kohaselt koostatud võrgueeskirja 
kavandi komisjonile ning võib soovitada 
selle vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste muudatusettepanekutega. Lisaks 
tuleks selleks, et täpsustada võrgueeskirjade viimistlemisega seotud kindlaid ülesandeid ja 
kohustusi, viia sätted, mis käsitlevad jaotusvõrguga seotud võrgueeskirju, üle teise lõiku.
Seepärast piiratakse käesoleva lõike sisu võrgueeskirjadega, mis kuuluvad ENTSO-E 
vastutusalasse.
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Muudatusettepanek 1513
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjon võib omal algatusel, kui 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja või 
amet ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja 
kavandit, või käesoleva artikli lõike 10 
kohaselt esitatud ameti soovitusel võtta 
vastu ühe või mitu võrgueeskirja lõikes 1 
loetletud valdkondades.

12. Komisjon võib omal algatusel, kui 
amet ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja 
kavandit, või käesoleva artikli lõike 10 
kohaselt esitatud ameti soovitusel võtta 
vastu ühe või mitu võrgueeskirja lõikes 1 
loetletud valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 1514
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjon võib omal algatusel, kui 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja või 
amet ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja 
kavandit, või käesoleva artikli lõike 10 
kohaselt esitatud ameti soovitusel võtta 
vastu ühe või mitu võrgueeskirja lõikes 1 
loetletud valdkondades.

12. Komisjon võib omal algatusel, kui 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei ole töötanud välja 
võrgueeskirja või amet ei ole käesoleva 
artikli lõike 11 kohaselt töötanud välja 
võrgueeskirja kavandit, või käesoleva 
artikli lõike 10 kohaselt esitatud ameti 
soovitusel võtta vastu ühe või mitu 
võrgueeskirja lõikes 1 loetletud 
valdkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjon võib omal algatusel, kui 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja või 
amet ei ole käesoleva artikli lõike 11 
kohaselt töötanud välja võrgueeskirja 
kavandit, või käesoleva artikli lõike 10 
kohaselt esitatud ameti soovitusel võtta 
vastu ühe või mitu võrgueeskirja lõikes 1 
loetletud valdkondades.

12. Komisjon võib omal algatusel, kui 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik või amet ei ole töötanud välja 
võrgueeskirja või amet ei ole käesoleva 
artikli lõike 11 kohaselt töötanud välja 
võrgueeskirja kavandit, või käesoleva 
artikli lõike 10 kohaselt esitatud ameti 
soovitusel võtta vastu ühe või mitu 
võrgueeskirja lõikes 1 loetletud 
valdkondades.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Kui komisjon teeb omal algatusel 
ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, 
konsulteerib komisjon võrgueeskirja 
kavandi osas ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe 
kuu jooksul.

13. Kui komisjon teeb omal algatusel 
ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, 
konsulteerib komisjon võrgueeskirja 
kavandi osas ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe 
kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1517
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Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Kui komisjon teeb omal algatusel 
ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, 
konsulteerib komisjon võrgueeskirja 
kavandi osas ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe 
kuu jooksul.

13. Kui komisjon teeb omal algatusel 
ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, 
konsulteerib komisjon võrgueeskirja 
kavandi osas ameti, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe 
kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Kui võrgueeskirja teema on 
otseselt seotud jaotusvõrgu käitamisega ja 
vähem oluline ülekandevõrgu puhul, ja 
kui nii määratakse kindlaks lõike 2 
kohases prioriteetide nimekirjas, esitab 
amet võrgueeskirja ettepaneku 
komisjonile mõistliku ajavahemiku 
jooksul, mis ei ületa 12 kuud. Amet 
kutsub kokku sidusrühmakomitee, kes 
osutab ametile abi võrgueeskirjade 
väljatöötamise käigus.
Sidusrühmakomitee koosneb ameti, 
ENTSO-E ja muude mõjutatud 
sidusrühmade esindajatest, kes on 
tõenäoliselt kõnealusest võrgueeskirjast 
huvitatud, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtjad, määratud 
elektriturukorraldajad, võrgukasutajad, 
asjaomased tööstusharu liidud, tehnilised 
asutused ja tarbijate platvormid. Amet 
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tagab, et võrgueeskirjas järgitakse 
asjaomast raamsuunist ning see 
soodustab turgude lõimimist, 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ja turu tõhusat toimimist, 
ning esitab võrgueeskirja komisjonile.
Komisjonile esitatud ettepaneku puhul 
võtab amet arvesse kõiki seisukohti, mis 
asjaomased osalised esitasid ettepaneku 
koostamisel ning konsulteerib ametlikult 
asjaomaste osalistega seoses komisjonile 
esitatava versiooniga.

Or. en

Selgitus

Soovitatud muudatusettepanekus käsitletakse jaotusvõrguga seotud võrgueeskirjade 
väljatöötamist. Kui ELi jaotusvõrguettevõtjate üksust ei ole, peaks jaotusvõrguga seotud 
võrgueeskirjade koostamise ja rakendamisega tegelema ACER. ACERil peaks ühtlasi olema 
õigus kutsuda kokku nn redaktsioonikomiteed (uue nimetusega "sidusrühmakomiteed"), kes 
toetab teda võrgueeskirja väljatöötamisel.

Muudatusettepanek 1519
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Käesoleva artikli kohaldamine ei 
piira komisjoni õigust võtta vastu artiklis 
57 sätestatud suunised ja neid muuta. Selle 
kohaldamine ei piira Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku võimalusi 
töötada välja mittesiduvaid suuniseid, mis 
käsitlevad lõikes 1 sätestatud valdkondi, 
kui need ei ole seotud valdkonnaga, mis on 
hõlmatud komisjoni poolt võrgustikule 
esitatud palvega. Kõnealused suunised 
esitatakse arvamuse saamiseks ametile. 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab seda arvamust 
nõuetekohaselt arvesse.

14. Käesoleva artikli kohaldamine ei 
piira komisjoni õigust võtta vastu artiklis 
57 sätestatud suunised ja neid muuta. Selle 
kohaldamine ei piira Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ega ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse võimalusi 
töötada välja mittesiduvaid suuniseid, mis 
käsitlevad lõikes 1 sätestatud valdkondi, 
kui need ei ole seotud valdkonnaga, mis on 
hõlmatud komisjoni poolt võrgustikule 
esitatud palvega. Kõnealused suunised 
esitatakse arvamuse saamiseks ametile. 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ja ELi jaotusvõrguettevõtjate 
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üksus võtab seda arvamust nõuetekohaselt 
arvesse.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega moodustatakse ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus artiklites 49-51.Selle 
üksusega seotud ülesanded peavad seega olema kooskõlas käesoleva artikli sätetega eelkõige 
põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate koostöö osas, samuti artikliga 53.

Muudatusettepanek 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses võrgueeskirjade 
muutmisega vastavalt artiklis 55 sätestatud 
menetlusele. Muudatusettepanekuid võib 
teha ka amet vastavalt käesoleva artikli 
lõigetes 2–4 sätestatud menetlusele.

1. Komisjon esitab seadusandliku 
ettepaneku üldise poliitilise raamistiku 
kohta enne seda, kui võtab kooskõlas 
artikliga 63 vastu delegeeritud õigusakte 
seoses võrgueeskirjade muutmisega 
vastavalt artiklis 55 sätestatud menetlusele. 
Muudatusettepanekuid võib teha ka amet 
vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2–4 
sätestatud menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1521
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses võrgueeskirjade 
muutmisega vastavalt artiklis 55 sätestatud 
menetlusele. Muudatusettepanekuid võib 

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikli 62 lõikes 2 osutatud 
menetlusega vastu rakendusakte seoses 
võrgueeskirjade muutmisega vastavalt 
artiklis 55 sätestatud menetlusele. 
Muudatusettepanekuid võib teha ka amet 
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teha ka amet vastavalt käesoleva artikli 
lõigetes 2–4 sätestatud menetlusele.

vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2–4 
sätestatud menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1522
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses võrgueeskirjade 
muutmisega vastavalt artiklis 55 sätestatud 
menetlusele. Muudatusettepanekuid võib 
teha ka amet vastavalt käesoleva artikli 
lõigetes 2–4 sätestatud menetlusele.

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu rakendusakte
seoses võrgueeskirjade muutmisega 
vastavalt artiklis 55 sätestatud menetlusele. 
Muudatusettepanekuid võib teha ka amet 
vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2–4 
sätestatud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata kõikidel direktiiviga 
esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu direktiiv ei nähtu selgelt, 
mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete vormingdirektiivi artiklis 24), 
kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi kohta või artikkel 63 
võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle kindlaksmääramisel, 
mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.

Muudatusettepanek 1523
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses võrgueeskirjade 
muutmisega vastavalt artiklis 55 sätestatud 
menetlusele. Muudatusettepanekuid võib 

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 63 vastu rakendusakte
seoses võrgueeskirjade muutmisega 
vastavalt artiklis 55 sätestatud menetlusele. 
Muudatusettepanekuid võib teha ka amet 
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teha ka amet vastavalt käesoleva artikli 
lõigetes 2–4 sätestatud menetlusele.

vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2–4 
sätestatud menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1524
Fulvio Martusciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, põhivõrguettevõtjad, võrgu 
kasutajad ja tarbijad. Amet võib 
muudatusettepanekute kavandeid esitada 
ka omal algatusel.

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus,
põhivõrguettevõtjad, 
jaotusvõrguettevõtjad, võrgu kasutajad ja 
tarbijad. Amet võib muudatusettepanekute 
kavandeid esitada ka omal algatusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1525
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate 

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, põhi- ja 
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üksus, põhivõrguettevõtjad, võrgu 
kasutajad ja tarbijad. Amet võib 
muudatusettepanekute kavandeid esitada 
ka omal algatusel.

jaotusvõrguettevõtjad, võrgu kasutajad ja 
tarbijad. Amet võib muudatusettepanekute 
kavandeid esitada ka omal algatusel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas uue jaotusvõrguettevõtjate üksuse lisamisega tuleks siin mainida ka 
jaotusvõrguettevõtjaid.

Muudatusettepanek 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, põhivõrguettevõtjad, võrgu 
kasutajad ja tarbijad. Amet võib 
muudatusettepanekute kavandeid esitada 
ka omal algatusel.

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad, võrgu kasutajad ja 
tarbijad. Amet võib muudatusettepanekute 
kavandeid esitada ka omal algatusel.

Or. en

Selgitus

Väljatöötamises peavad osalema ka jaotusvõrguettevõtjad.

Muudatusettepanek 1527
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, põhivõrguettevõtjad, võrgu 
kasutajad ja tarbijad. Amet võib 
muudatusettepanekute kavandeid esitada 
ka omal algatusel.

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate 
võrgustik, põhivõrguettevõtjad,
jaotusvõrguettevõtjad, võrgu kasutajad ja 
tarbijad. Amet võib muudatusettepanekute 
kavandeid esitada ka omal algatusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, põhivõrguettevõtjad, võrgu 
kasutajad ja tarbijad. Amet võib 
muudatusettepanekute kavandeid esitada 
ka omal algatusel.

2. Artikli 55 kohaselt vastu võetud 
võrgueeskirjade muutmiseks võivad 
ametile muudatusettepanekute kavandeid 
esitada isikud, kes on tõenäoliselt 
kõnealusest võrgueeskirjast huvitatud, 
sealhulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik,
põhivõrguettevõtjad,
jaotusvõrguettevõtjad, võrgu kasutajad ja 
tarbijad. Amet võib muudatusettepanekute 
kavandeid esitada ka omal algatusel.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga suurendatakse sidusust teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1529
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Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti võib komisjon suunisena
vastu võtta delegeeritud õigusakti nendes 
valdkondades, kus sellise õigusakti 
väljatöötamine võiks põhineda ka artikli 55 
lõike 1 kohasel võrgueeskirjade 
menetlusel.

2. Samuti võib komisjon suunistena
vastu võtta delegeeritud õigusakti nendes 
valdkondades, kus sellise õigusakti 
väljatöötamine võiks põhineda ka artikli 55 
lõike 1 kohasel võrgueeskirjade 
menetlusel. Nimetatud suunised võetakse 
vastu rakendusaktidena kooskõlas artikli 
62 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1530
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti võib komisjon suunisena 
vastu võtta delegeeritud õigusakti nendes 
valdkondades, kus sellise õigusakti 
väljatöötamine võiks põhineda ka artikli 55 
lõike 1 kohasel võrgueeskirjade 
menetlusel.

2. Samuti võib komisjon suunisena 
vastu võtta rakendusakti nendes 
valdkondades, kus sellise õigusakti 
väljatöötamine võiks põhineda ka artikli 55 
lõike 1 kohasel võrgueeskirjade 
menetlusel.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata kõikidel direktiiviga 
esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu direktiiv ei nähtu selgelt, 
mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete vormingdirektiivi artiklis 24), 
kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi kohta või artikkel 63 
võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle kindlaksmääramisel, 
mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.

Muudatusettepanek 1531
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti võib komisjon suunisena 
vastu võtta delegeeritud õigusakti nendes 
valdkondades, kus sellise õigusakti 
väljatöötamine võiks põhineda ka artikli 55 
lõike 1 kohasel võrgueeskirjade 
menetlusel.

2. Samuti võib komisjon suunisena 
vastu võtta rakendusakti nendes 
valdkondades, kus sellise õigusakti 
väljatöötamine võiks põhineda ka artikli 55 
lõike 1 kohasel võrgueeskirjade 
menetlusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1532
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased 
eeskirjad seoses tootjate, energia 
salvestamise ja tarbijate (koormus) 
tasudega vastavalt riiklikele jaotus- ja 
ülekandetariifi süsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 
asukohasignaalide andmine artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased eeskirjad seoses
tootjate, energia salvestamise ja tarbijate 
(koormus) tasudega vastavalt 
riiklikele jaotus- ja ülekandetariifi
süsteemidele ning ühendamist käsitlevale 
korrale , kaasa arvatud 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes, selliste kulude vältimine, 
mis ei kajasta aktiivsete tarbijate tulusid 
ja kulusid ning asjakohaste ja tõhusate 
asukohasignaalide andmine, välja arvatud 
aktiivsete tarbijate puhul, artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud artikli 36 lõike 4 sätete ja 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased 
eeskirjad seoses tootjate, energia 
salvestamise ja tarbijate (koormus) 
tasudega vastavalt riiklikele jaotus- ja
ülekandetariifi süsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 
asukohasignaalide andmine artikliga 16
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased eeskirjad seoses
tootjate, energia salvestamise ja tarbijate 
(koormus) tasudega vastavalt riiklikele 
ülekandetariifisüsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 
asukohasignaalide andmine artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Arvestades energiasüsteemide kiiret arengut, ei ole jaotustariifi struktuuride võrgueeskirjad 
põhjendatud nende vähese piiriülese mõju ja tugeva seose tõttu kohalike eripäradega.

Muudatusettepanek 1534
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased 
eeskirjad seoses tootjate, energia 
salvestamise ja tarbijate (koormus) 
tasudega vastavalt riiklikele jaotus- ja
ülekandetariifi süsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased eeskirjad seoses tootjate,
energia salvestamise ja tarbijate (koormus) 
tasudega vastavalt riiklikele 
ülekandetariifisüsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 
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asukohasignaalide andmine artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

asukohasignaalide andmine artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Esildatud alternatiivne sõnastus on kooskõlas meie seisukohaga jaotustariifide ühtlustamise 
kohta, nagu seda on täpsustatud määruse artiklis 55.

Muudatusettepanek 1535
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased 
eeskirjad seoses tootjate, energia 
salvestamise ja tarbijate (koormus) 
tasudega vastavalt riiklikele jaotus- ja
ülekandetariifi süsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 
asukohasignaalide andmine artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Suunistes võib ühtlasi kindlaks määrata 
asjakohased eeskirjad seoses tootjate,
energia salvestamise ja tarbijate (koormus) 
tasudega vastavalt riiklikele 
ülekandetariifisüsteemidele ning 
ühendamist käsitlevale korrale , kaasa 
arvatud põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitusmehhanismi kajastumine riiklikes 
võrgutasudes ning asjakohaste ja tõhusate 
asukohasignaalide andmine artikliga 16 
kindlaksmääratud põhimõtete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1536
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeerimisstiimulite üksikasjad 
võrkudevahelise ühenduse võimsuse jaoks, 
sealhulgas asukohasignaale käsitlevate 
eeskirjade üksikasjad;

b) investeerimisstiimulite üksikasjad 
võrkudevahelise ühenduse võimsuse, k.a 
energia salvestamisvõimsuse jaoks, 
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sealhulgas asukohasignaale käsitlevate 
eeskirjade üksikasjad;

Or. en

Muudatusettepanek 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon suunised vastu võtab 
või neid muudab, konsulteerib ta ameti, 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja muude sidusrühmadega, kui 
see on asjakohane.

7. Kui komisjon suunised vastu võtab 
või neid muudab, konsulteerib ta ameti, 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse ja muude sidusrühmadega, kui see 
on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 1538
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon suunised vastu võtab 
või neid muudab, konsulteerib ta ameti, 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja muude sidusrühmadega, kui 
see on asjakohane.

7. Kui komisjon suunised vastu võtab 
või neid muudab, konsulteerib ta ameti, 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse ja muude sidusrühmadega, kui see 
on asjakohane.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva määrusega moodustatakse ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus artiklites 49-51.Selle 
üksusega seotud ülesanded peavad seega olema kooskõlas käesoleva artikli sätetega eelkõige 
põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate koostöö osas, samuti artikliga 53.

Muudatusettepanek 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon suunised vastu võtab 
või neid muudab, konsulteerib ta ameti, 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja muude sidusrühmadega, kui 
see on asjakohane.

7. Kui komisjon suunised vastu võtab 
või neid muudab, konsulteerib ta ameti, 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuse ja muude sidusrühmadega, kui see 
on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 1540
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide õigus sätestada 
üksikasjalikumad meetmed

Liikmesriikide õigus sätestada 
üksikasjalikumad meetmed või tõhusamad 
turulahendused

Or. en

Muudatusettepanek 1541
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
õigusi säilitada või võtta meetmeid, mis 
sisaldavad üksikasjalikumaid tingimusi kui 
need, mis on sätestatud käesolevas 
määruses, artiklis 57 nimetatud 
suunistes või artiklis 55 osutatud 
võrgueeskirjades, kui kõnealused meetmed 
ei ohusta liidu õigusaktide tulemuslikkust .

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
õigusi säilitada või võtta meetmeid, mis
sisaldavad üksikasjalikumaid tingimusi 
ja/või meetmeid, mis sisaldavad 
tõhusamaid turulahendusi seoses 
käesoleva määruse artiklis 1 kindlaks 
määratud üldiste eesmärkide 
saavutamisega kui need, mis on sätestatud 
käesolevas määruses, artiklis 57 nimetatud 
suunistes või artiklis 55 osutatud 
võrgueeskirjades, kui kõnealused meetmed 
ei ohusta liidu õigusaktide tulemuslikkust .

Or. en

Muudatusettepanek 1542
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeering peab soodustama 
konkurentsi elektriga varustamise alal;

(a) investeering peab soodustama 
konkurentsi elektriga varustamise alal ning 
pärast 1. jaanuari 2019 tellitud projektide 
puhul sisaldama spetsiaalselt 
energiasalvestamist ühel või mõlemal 
võrkudevahelise ühenduse otsal juhuks, 
kui energia salvestamine osutub 
ühendusvõimsuse investeeringutele 
madalama kuluga alternatiiviks;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude muudatusettepanekutega, mis on 
esitatud sätete kohta, mida komisjon on muutunud.

Muudatusettepanek 1543
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigete 1, 2 ja 3 alusel antud vabastust 
puudutava otsuse teevad asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
üksikjuhtumipõhiselt. Vabastus võib 
kehtida uue võrkudevahelise ühenduse või 
märkimisväärselt suurendatud võimsusega 
olemasoleva võrkudevahelise ühenduse 
kogu võimsuse või selle osa suhtes.

Lõigete 1, 2 ja 3 alusel antud vabastust 
puudutava otsuse teevad asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
üksikjuhtumipõhiselt. Vabastus võib 
kehtida uue võrkudevahelise ühenduse või 
märkimisväärselt suurendatud võimsusega 
olemasoleva võrkudevahelise ühenduse 
kogu võimsuse või tellitud energia 
salvestusvõimsuse või selle osa suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude muudatusettepanekutega, mis on 
esitatud sätete kohta, mida komisjon on muutunud.

Muudatusettepanek 1544
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabastuse andmist otsustades kaalutakse 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi, kas on vaja 
kehtestada erandi kestuse ja 
võrkudevahelisele ühendusele 
diskrimineerimiseta juurdepääsu tingimusi. 
Kõnealuste tingimuste üle otsustamisel 
võetakse eelkõige arvesse ehitatavat 
lisavõimsust või olemasoleva võimsuse 
muutmist, projekti prognoositavat tähtaega 
ja siseriiklikke olusid.

Vabastuse andmist otsustades kaalutakse 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi, kas on vaja 
kehtestada erandi kestuse ja 
võrkudevahelisele ühendusele 
diskrimineerimiseta juurdepääsu tingimusi. 
Kõnealuste tingimuste üle otsustamisel 
võetakse eelkõige arvesse ehitatavat 
lisavõimsust või tellitud energia
salvestusvõimsust või olemasoleva 
võimsuse muutmist, projekti 
prognoositavat tähtaega ja siseriiklikke 
olusid.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude muudatusettepanekutega, mis on 
esitatud sätete kohta, mida komisjon on muutunud.

Muudatusettepanek 1545
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjonil on õigus vastu
võtta artikli 63 kohaseid delegeeritud 
õigusakte seoses suuniste 
vastuvõtmisega käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tingimuste täitmiseks ning 
kehtestada käesoleva artikli lõigete 4, 7, 8 , 
9 ja 10 kohaldamise korra.

11. Komisjon võib võtta vastu 
suunised käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud tingimuste kohaldamiseks ja 
sätestada menetluse, mida tuleb järgida
käesoleva artikli lõigete 4, 7, 8, 9 ja 10
kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 a

Koostöö kolmandate riikidega

Komisjon töötab koostoimes käesoleva 
määrusega välja mehhanismid, et 
soodustada koostööd ja turgude lõimimist 
kolmandate riikidega, kes on ELi 
elektrituruga füüsiliselt ühendatud.

Or. en

Selgitus

Energialiidu eesmärkide ja püüdluste saavutamiseks tuleb taotleda koostööd asjakohaste 
kolmandate riikidega, kes on ELi elektrituruga füüsiliselt ühendatud. See tuleb kasuks kõigile 
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osalistele ning võib aidata kaasa ELi varustuskindlusele, energiatõhususele ning üleminekule 
vähese CO2-heitega energiatulevikule.

Muudatusettepanek 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 a

Kolmandate riikide osalus

1. Kolmandad riigid võivad elektrienergia 
siseturul osaleda ainult siis, kui nad on 
sõlminud liiduga lepingud, mille kohaselt 
nad on võtnud vastu ja kohaldavad 
vähemalt järgmist:

(a) [elektrienergia siseturgu käsitlevas 
määruses ning sellekohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides] sätestatud peamised 
õigused ja kohustused;

(b) [elektrienergia siseturgu käsitlevas 
direktiivis] sätestatud peamised õigused ja 
kohustused;

(c) ELi toimimise lepingu artiklite 107-
109 kohased energeetikaalase riigiabi 
kontrolli käsitlevad eeskirjad;

(d) turu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
koordineeritud järelevalve eeskirjad, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määruses 1227/2001 energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta, sealhulgas 
sellekohaselt vastuvõetud turu 
rakendusaktid;

(e) nõukogu 25. juuni 2099. aasta 
direktiivis 2009/71/EURATOM (millega 
luuakse tuumaseadmete tuumaohutust 
käsitlev ühenduse raamistik) (k.a 
nõukogu 8. juuli 2014. aasta direktiiv 
2014/87/EURATOM, millega muudetakse 
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direktiivi 2009/71/EURATOM) sätestatud 
nõuded; ning nõukogu 19. juuli 2011. 
aasta direktiiv 
2011/70/EURATOM, millega luuakse 
ühenduse raamistik kasutatud 
tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks;

(f) energiasektorit puudutavad 
keskkonnaalased eeskirjad; ning

(g) halduslikke täitemeetmeid ja 
kohtulikku järelevalvet ELiga tehtava 
siseturualase koostöö üle käsitlevad 
eeskirjad, millega antakse käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjade ning 
sellele vastavalt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktide ja rakendusaktide jõustamine 
ja kohtulik kontroll kas Euroopa 
Komisjonile ja Euroopa Kohtule või 
konkreetsele välismaisele riigi 
täitevasutusele ja neutraalsele 
välismaisele kohtule või vahekohtule, mis 
ei sõltu asjaomasest kolmandast riigist.

2. Kui liidu ja kolmanda riigi vahel ei ole 
sõlmitud lõike 1 kohast lepingut ja kui 
süsteemi käitamine on ohus, võivad 
liikmesriigid võtta vajalikke meetmeid, 
sealhulgas - kuid mitte ainult - piirata 
võimsusvooge asjaomasest kolmandast 
riigist.

Or. en

Selgitus

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim:to ensure “well-functioning, integrated 
electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers” 
as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.).Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers.Moreover, there is no reciprocity on 
market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).
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Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the 
EU.Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated.This would improve predictability for market players and give security for 
EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU market.

Muudatusettepanek 1548
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel õigus võtta 
vastu rakendusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 1549
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel õigus võtta 
vastu rakendusakte.

Or. en

Selgitus

Esildatud alternatiivne sõnastus on kooskõlas meie argumentidega delegeeritud õigusaktide 
ja rakendusaktide kohta. Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata 
kõikidel direktiiviga esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu 
direktiiv ei nähtu selgelt, mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete 
vormingdirektiivi artiklis 24), kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi 
kohta või artikkel 63 võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle 
kindlaksmääramisel, mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.
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Muudatusettepanek 1550
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 
ja 4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates [OP: 
please insert the date of entry into force of 
the this Regulation].

2. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates [OP: 
please insert the date of entry into force].

Or. en

Muudatusettepanek 1551
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 ja 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates [OP: 
please insert the date of entry into force of 
the this Regulation].

2. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 ja 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud õigus 
võtta vastu rakendusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates [OP: 
please insert the date of entry into force].

Or. en

Selgitus

Esildatud alternatiivne sõnastus on kooskõlas meie argumentidega delegeeritud õigusaktide 
ja rakendusaktide kohta. Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata 
kõikidel direktiiviga esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu 
direktiiv ei nähtu selgelt, mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete 
vormingdirektiivi artiklis 24), kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi 
kohta või artikkel 63 võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle 
kindlaksmääramisel, mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.
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Muudatusettepanek 1552
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 ja 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates [OP: 
please insert the date of entry into force of 
the this Regulation].

2. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 ja 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud õigus 
võtta vastu rakendusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates [OP: 
please insert the date of entry into force].

Or. en

Muudatusettepanek 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 ja 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 ja 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile viieks 
aastaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast]. Komisjon esitab 
volituste delegeerimise kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1554



AM\1134764ET.docx 113/125 PE610.751v01-00

ET

Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4, artikli 55 lõikes 1, artikli 56 lõigetes 1 
ja 4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 31 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
4 ning artikli 59 lõikes 11 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 1555
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti
vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta paremat 
õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud põhimõtetega.

4. Enne rakendusakti vastuvõtmist 
konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 
2016 institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

Or. en

Selgitus

Esildatud alternatiivne sõnastus on kooskõlas meie argumentidega delegeeritud õigusaktide 
ja rakendusaktide kohta. Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata 
kõikidel direktiiviga esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu 
direktiiv ei nähtu selgelt, mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete 
vormingdirektiivi artiklis 24), kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi 
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kohta või artikkel 63 võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle 
kindlaksmääramisel, mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.

Muudatusettepanek 1556
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti
vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta paremat
õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud põhimõtetega.

4. Enne rakendusakti vastuvõtmist 
konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 
2016 institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Niipea kui komisjon on
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teatab 
ta sellest viivitamata Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 1558
Jaromír Kohlíček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Niipea kui komisjon on 
rakendusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Esildatud alternatiivne sõnastus on kooskõlas meie argumentidega delegeeritud õigusaktide 
ja rakendusaktide kohta. Delegeeritud õigusaktide kasutamise ulatust ja viisi tuleb hinnata 
kõikidel direktiiviga esildatud ja määruses kajastatud juhtudel. Ettepanekust võtta vastu 
direktiiv ei nähtu selgelt, mis põhjusel kasutati teataval juhul rakendusakte (nt andmete 
vormingdirektiivi artiklis 24), kuid teistel juhtudel delegeeritud õigusakte (artikkel 61 ACERi 
kohta või artikkel 63 võrgueeskirjade kohta).Seetõttu ei ole selge, mis reeglit kasutati selle 
kindlaksmääramisel, mis liiki akte tuleb konkreetsete teemade puhul kasutada.

Muudatusettepanek 1559
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Niipea kui komisjon on 
rakendusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 1560
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 31 lõike 3, artikli 46 lõike 4, 
artikli 55 lõike 1, artikli 56 lõigete 1 ja 4
ning artikli 59 lõike 11 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

6. Artikli 31 lõike 3, artikli 46 lõike 4 
ning artikli 59 lõike 11 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
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kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 1561
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 63 a

Kolmandate riikide osalus

Kolmandad riigid võivad elektrienergia 
siseturul osaleda ainult siis, kui nad on 
sõlminud liiduga lepingud, mille kohaselt 
nad on võtnud vastu ja kohaldavad 
vähemalt järgmist:

(a) [elektrienergia siseturgu käsitlevas 
määruses ning sellekohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides] sätestatud peamised 
õigused ja kohustused;

(b) [elektrienergia siseturgu käsitlevas 
direktiivis] sätestatud peamised õigused ja 
kohustused;

(c) ELi toimimise lepingu artiklite 107-
109 kohased energeetikaalase riigiabi 
kontrolli käsitlevad eeskirjad;

(d) turu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
koordineeritud järelevalve eeskirjad, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määruses 1227/2001 energia 
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hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta, sealhulgas 
sellekohaselt vastuvõetud turu 
rakendusaktid;

(e) nõukogu 25. juuni 2099. aasta 
direktiivis 2009/71/EURATOM (millega 
luuakse tuumaseadmete tuumaohutust 
käsitlev ühenduse raamistik) (k.a 
nõukogu 8. juuli 2014. aasta direktiiv 
2014/87/EURATOM, millega muudetakse 
direktiivi 2009/71/EURATOM) sätestatud 
nõuded; ning nõukogu 19. juuli 2011. 
aasta direktiiv 2011/70/EURATOM, 
millega luuakse ühenduse raamistik 
kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks;

(f) energiasektorit puudutavad 
keskkonnaalased eeskirjad; ning

(g) halduslikke täitemeetmeid ja 
kohtulikku järelevalvet ELiga tehtava 
siseturualase koostöö üle käsitlevad 
eeskirjad, millega antakse käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjade ning 
sellele vastavalt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktide ja rakendusaktide jõustamine 
ja kohtulik kontroll kas Euroopa 
Komisjonile ja Euroopa Kohtule või 
konkreetsele välismaisele riigi 
täitevasutusele ja neutraalsele 
välismaisele kohtule või vahekohtule, mis 
ei sõltu asjaomasest kolmandast 
riigist.2.Kui liidu ja kolmanda riigi vahel 
ei ole sõlmitud lõike 1 kohast lepingut ja 
kui süsteemi käitamine on ohus, võivad 
liikmesriigid võtta vajalikke meetmeid, 
sealhulgas - kuid mitte ainult - piirata 
võimsusvooge asjaomasest kolmandast 
riigist.

Or. en

Selgitus

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
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internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU).Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU.This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Muudatusettepanek 1562
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64 a

Läbivaatamine

Komisjon vaatab 1. juuniks 2025 läbi 
käesoleva määruse rakendamise ning
esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule selle kohta aruande koos 
seadusandliku ettepanekuga, kui see on 
asjakohane.

Or. en

Selgitus

Seoses uute sätete, piirmäärade ja rakendamise tähtaegadega, mis on sätestatud käesoleva 
määruse asjaomastes artiklites, samuti eri osalistele usaldatud järelevalveülesannetega tuleb 
ette nähta määruse läbivaatamise kuupäev, et seda saaks vajaduse korral kohandada ja 
lõimida nõuetekohaselt edaspidiste arengutega.

Muudatusettepanek 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64 a
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Muutmine

Käesoleva määruse üldine muutmine 
peab toimuma hiljemalt 2024. aasta 
lõpuks.

Or. en

Muudatusettepanek 1564
Zdzisław Krasnodębski

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1565
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 2 – punkt 2.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4 a. Koordineeritud talitluskindluse 
analüüs viiakse läbi ühise süsteemimudeli 
alusel vastavalt punktile 2 ning 
parandusmeetmete koordineeritud 
kavandamise metoodika alusel, mille 
töötavad välja asjaomase 
süsteemikäitamispiirkonna 
ülekandesüsteemi haldurid.

Or. en

Muudatusettepanek 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus



PE610.751v01-00 120/125 AM\1134764ET.docx

ET

I lisa – osa 5 – punkt 5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. Piirkondlikel talitluskeskustel on 
reaalajalähedased järelevalve- ja 
andmekogumissüsteemid, kusjuures 
jälgitav ala määratakse kindlaks punkti 
4.1. kohase künnise kohaldamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasakaalustamisvõimsuse piirkondliku
hankimise hõlbustamine

8. Piirkondliku
tasakaalustamisvõimsuse arvutamine

Or. en

Muudatusettepanek 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 8 – punkt 8.1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) võimaldab arvesse võtta eri liiki 
reservvõimsuse võimalikke asendamisi, et 
minimeerida hankekulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – osa 8 – punkt 8.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.2. Piirkondlikud talitluskeskused 
pakuvad süsteemikäitamispiirkonna 
põhivõrguettevõtjatele tuge punkti 8.1 
kohaselt kindlaksmääratud vajaliku 
tasakaalustamisvõimsuse mahu 
hankimisel. Tasakaalustamisvõimsuse 
hankimine:

välja jäetud

(a) toimub järgmise päeva ja/või 
päevasisese turu ajavahemikes;

(b) võimaldab arvesse võtta eri liiki 
reservvõimsuse võimalikke asendamisi, et 
minimeerida hankekulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1570
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 – punkt 13.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik delegeerib 
kõnealuse ülesande, määravad 
piirkondlikud talitluskeskused kindlaks 
piirkondliku kriisi stsenaariumid vastavalt 
[ettepaneku COM(2016) 862 kohase 
riskideks valmisoleku määruse] artikli 6 
lõikele 1.

13.1. Piirkondlikud talitluskeskused
määravad oma piirkondlikud 
kriisistsenaariumid kindlaks vastavalt 
määruse (.../...) [riskideks valmisoleku 
määruse] artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele. Stsenaariumide 
väljaselgitamisel võetakse arvesse iga 
piirkonna riske, nagu äärmuslikud 
ilmastikuolud, loodusõnnetused, kütuse 
vähesus või pahatahtlikud ründed.
Stsenaariumid on aluseks riiklike 
ohuvalmiduskavade piirkondlike osade 
väljatöötamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1571
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 – punkt 13.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1. Kui Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik delegeerib 
kõnealuse ülesande, määravad 
piirkondlikud talitluskeskused kindlaks 
piirkondliku kriisi stsenaariumid vastavalt 
[ettepaneku COM(2016) 862 kohase 
riskideks valmisoleku määruse] artikli 6 
lõikele 1.

13.1. Kui ENTSO-E delegeerib 
kõnealuse ülesande, määravad 
piirkondlikud talitluskeskused kindlaks 
piirkondliku kriisi stsenaariumid vastavalt 
[ettepaneku COM(2016) 862 kohase 
riskideks valmisoleku määruse] artikli 6 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1572
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 – punkt 13.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1 a. Piirkondlikud talitluskeskused 
aitavad järgmisel viisil kaasa nende 
piirkondlike meetmete ühtlustamisele, mis 
lisatakse liikmesriikide riiklikesse 
ohuvalmiduskavadesse:

(a) nad annavad soovitusi asjaomaste 
liikmesriikide [riskideks valmisoleku 
määruse] artikli 10 kohaste riiklike 
ohuvalmiduskavade kavandite kohta;

(b) nad toimivad koordineeriva asutusena, 
et hõlbustada asjaomaste liikmesriikide 
pädevate asutuste kokkuleppeid 
piirkondlike meetmete osas, mis tuleb 
lisada riiklikesse kavadesse vastavalt 
[riskideks valmisoleku määruse] artikli 12 
lõikele 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 1573
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 – punkt 13.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1 a. Piirkondlikud talitluskeskused 
viivad läbi lühiajalise piisavuse hindamisi, 
nimelt koostavad nad oma piirkonna 
hooajalise piisavuse prognoose ning 
järgmise nädala turu kuni päevasisese 
turu süsteemi piisavuse prognoose 
vastavalt [riskideks valmisoleku määruse] 
artiklile 9.Lühiajalise piisavuse 
hindamine täiendab pikaajalist 
ressursside piisavuse hindamist, millega 
tagatakse Euroopa kooskõlastatud 
piisavuse hinnang võimsusmehhanismide 
vajaduse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1574
Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 – punkt 13.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2. Piirkondlikud talitluskeskused
valmistavad koostöös pädevate asutustega 
igal aastal ette ja teevad kriisi 
modelleerimise vastavalt [ettepaneku 
COM(2016) 862 kohase riskideks 
valmisoleku määruse] artikli 12 lõikele 3.

13.2. Kui ENTSO-E delegeerib 
kõnealuse ülesande, valmistavad 
piirkondlikud talitluskeskused koostöös 
pädevate asutustega igal aastal ette ja 
teevad kriisi modelleerimise vastavalt 
[ettepaneku COM(2016) 862 kohase 
riskideks valmisoleku määruse] artikli 12 
lõikele 3.

Or. en
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Muudatusettepanek 1575
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 – punkt 13.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2 a. Piirkondlike talitluskeskustega 
tuleb konsulteerida lühiajalise piisavuse 
hindamise metoodika ning 
asjakohaseimate elektrikriisi 
stsenaariumide väljaselgitamise 
metoodika väljatöötamisel piirkonna 
tasandil vastavalt [riskideks valmisoleku 
määruse] artikli 8 lõikele 2 ning artikli 5 
lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 1576
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. Ülekandevõimsuse vajaduste 
kindlakstegemine.

13 a (uus) 1. Piirkondlikud 
koordineerimiskeskused abistavad 
süsteemikäitamispiirkonna 
põhivõrguettevõtjaid ülekandevõimsuse 
vajaduste kindlakstegemisel.

13 a (uus) 2. Piirkondlikud 
koordineerimiskeskused esildavad 
süsteemikäitamispiirkonna 
põhivõrguettevõtjatele 
võrguinvesteeringute prioriteete vähemalt 
järgmiste kriteeriumite alusel:

a) süsteemi pikaajalise piisavuse 
hindamine;
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b) ühendatud võrgu olukord;

c) tuvastatud struktuurne ülekandevõime 
piiratus.

Or. en
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