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ENERGIA SISETURG

Euroopa Liidu energia siseturu ühtlustamiseks ja liberaliseerimiseks võeti aastatel 1996–
2009 vastu kolm järjestikust õigusaktide paketti, milles nähti ette turulepääsu, läbipaistvust
ja reguleerimist, tarbijakaitset, võrkude omavahelise ühendamise toetamist ja piisavat
pakkumise taset puudutavad meetmed. Nende meetmete tulemusena saavad liikmesriikide
turgudele tulla uued gaasi- ja elektritarnijad ning nii tööstus- kui ka kodutarbijatel on nüüd
võimalik tarnijat vabalt valida. Muud energia siseturuga seotud ELi poliitilised meetmed
hõlmavad elektri-, gaasi- ja naftavarustuse kindlust ning üleeuroopaliste elektri ja gaasi
transpordivõrkude arendamist.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikkel 194.

EESMÄRGID

ELi siseturu väljakujundamine energiasektoris nõuab järgmist: paljude takistuste ja
kaubandustõkete kõrvaldamist; maksu- ja hinnapoliitika ning -meetmete ühtlustamist normide
ja standardite osas ning keskkonnaalaseid ja ohutuseeskirju. Eesmärk on tagada toimiv
turg, kus valitseks õiglane turulepääs ja kõrgel tasemel tarbijakaitse ning piisav võrkude
ühendatus ja tootmisvõimsus. Euroopa Ülemkogu seadis energia siseturu väljakujundamise
tähtajaks 2014. aasta. Tähtajast ei ole täiel määral kinni peetud, kuid edusamme on siiski
tehtud energiatarnijate mitmekesistamise ja piiriülese energiakaubanduse valdkonnas (COM
(2014) 0634).

SAAVUTUSED

A. Gaasi- ja elektriturgude liberaliseerimine
1990. aastatel, mil riikide elektrienergia ja maagaasi turud olid enamasti veel monopoliseeritud,
otsustasid Euroopa Liit ja liikmesriigid need turud järk-järgult konkurentsile avada.
Esimesed liberaliseerimist käsitlevad direktiivid (esimene energiapakett) võeti vastu
1996. aastal (elektrienergia kohta) ja 1998. aastal (gaasi kohta) ning need tuli liikmesriikide
õigussüsteemidesse üle võtta 1998. aastaks (elektrienergia) ja 2000. aastaks (gaas). Teine
energiapakett võeti vastu 2003. aastal ning liikmesriigid pidid selle direktiivid oma õigusesse
üle võtma 2004. aastaks, välja arvatud mõned sätted, mis pidid jõustuma alles 2007. aastal.
Tööstus- ja kodutarbijad said nüüd oma gaasi- ja elektritarnijaid vabalt valida suurema hulga
konkurentide seast. 2009. aasta aprillis võeti elektri ja gaasi siseturgude veelgi suuremaks
liberaliseerimiseks vastu kolmas energiapakett, millega muudeti teist paketti ja millest sai
energia siseturu rakendamise nurgakivi.
Komisjon avaldas 2015. aasta veebruaris energialiidu paketti käsitleva teatise „Vastupidava
energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia“ (COM(2015)0080).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52014DC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52014DC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52015DC0080
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Paketis on sätestatud, et energialiidu eesmärk on „varustada ELi tarbijaid – kodumajapidamisi
ja ettevõtteid – turvalise, säästva, konkurentsivõimelise ja taskukohase energiaga“. Nimetatud
eesmärkide saavutamiseks toodi paketis esile viis üksteist vastastikku toetavat ja omavahel
tihedalt seotud mõõdet: energiajulgeolek, solidaarsus ja usaldus; täielikult integreeritud Euroopa
energiaturg; energiatõhusus, mis aitab vähendada nõudlust; majanduse CO2-heite vähendamine;
ning teadusuuringud, innovatsioon ja konkurentsivõime.
Vastavalt energialiidu strateegias kavandatule esitas komisjon 30. novembril 2016 uue ELi
energiaturu korralduse kohta rea seadusandlikke ettepanekuid. Paketi „Puhas energia kõikidele
eurooplastele“ (COM(2016) 0860) eesmärk on energialiidu rakendamine ning see hõlmab
energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru kujundamist, elektrienergia varustuskindlust ja
energialiidu juhtimise eeskirju.
B. Energiaturu reguleerimine
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) on täies
ulatuses töötanud alates 2011. aasta märtsist (määrus (EÜ) nr 713/2009). ACER vastutab
peamiselt riigi reguleerivate asutuste vahelise piirkondliku ja Euroopa tasandil tehtava koostöö
edendamise eest ning võrgustiku ja elektrienergia ja maagaasi siseturgude arengu jälgimise eest.
Samuti on ta pädev uurima turu kuritarvitamise juhtumeid ja kooskõlastama liikmesriikidega
asjakohaste karistuste kohaldamist. Rikkumiste puhul ette nähtud karistuste kohaldamise eest
vastutavad siiski liikmesriigid.
Täiendava sammuna võeti vastu kaks määrust, millega loodi järgmised koostööstruktuurid:
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (määrus (EÜ) nr 714/2009) ja Euroopa maagaasi
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (määrus (EÜ) nr 715/2009, mida on muudetud komisjoni
otsusega nr 2010/685/EL). Need võrgustikud koostavad koos ACERiga üksikasjalikud võrgule
juurdepääsu eeskirjad ja tehnilised reeglid ning tagavad võrkude juhtimise kooskõlastamise,
vahetades operatiivteavet ning töötades välja ühised ohutusnõuded ja nõuded hädaolukorra
puhuks ning asjakohased menetlused. Samuti peavad võrgustikud koostama iga kahe aasta järel
10-aastase võrgustiku investeerimiskava, mille amet omakorda läbi vaatab.
Lisaks püütakse direktiiviga 2008/92/EÜ suurendada tööstuslike lõppkasutajate makstavate
gaasi- ja elektrihindade läbipaistvust, kohustades liikmesriike tagama, et teave nende hindade
ja rakendatavate hinna määramise süsteemide kohta edastatakse kaks korda aastas Eurostatile.
2011. aasta oktoobris võttis EL vastu määruse (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta, mille eesmärk on kindlustada Euroopa energiaturgudel
õiglased kauplemistavad.
C. Elektri-, maagaasi- ja naftavarustuse kindlus
Direktiiviga 2005/89/EÜ nähti ette meetmed, mille eesmärk on tagada elektrienergia
varustuskindlus, et kindlustada elektrienergia siseturu nõuetekohane toimimine, piisavad
võrkudevahelised ühendused liikmesriikide vahel, piisava tasemega tootmisvõimsus ning
nõudluse ja pakkumise tasakaal. Arvestades gaasi ülimat tähtsust Euroopa Liidu
energiavarustuses ning vastuseks 2008.-2009. aasta talvel aset leidnud Venemaa ja Ukraina
gaasitülile võeti 2010. aastal vastu määrus (EL) nr 994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse
kindluse tagamise meetmeid. Määruse eesmärk on tugevdada kriisi ärahoidmise ja kriisile
reageerimise mehhanisme. Naftavarustuse kindluse tagamiseks peavad liikmesriigid direktiivi
2009/119/EÜ kohaselt hoidma nafta miinimumvaru, mis vastab 90 päeva keskmisele päevasele
puhasimpordile või 61 päeva keskmisele päevasele sisetarbimisele, olenevalt sellest, kumb
kogus on suurem. Vastuseks mureküsimustele, mis puudutavad Venemaa gaasitarneid Ukraina
kaudu, avaldas komisjon 2014. aasta mais energiajulgeoleku strateegia (COM(2014) 0330).
Strateegia eesmärk on tagada Euroopa kodanikele ja majandusele stabiilne ja katkematu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1498035663559&uri=CELEX:52016DC0860(01)
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energiavarustus. Selles on välja toodud mitmed meetmed, nagu energiatõhususe ja kohaliku
energiatootmise suurendamine ning puuduvate taristuühenduste loomine, et juhtida kriisi ajal
energiat edasi sinna, kus seda vajatakse.
D. Üleeuroopalised energiavõrgud (TEN-E)
Määruses (EL) nr 347/2013 esitatakse suunised üleeuroopaliste energiavõrkude kohta.
Suunistes on kindlaks määratud ühist huvi pakkuvad ja esmatähtsad üleeuroopalised elektri-
ja gaasivõrkude projektid. Ühist huvi pakkuvate projektide teostamiseks eraldatakse vastavalt
määrusele (EÜ) nr 2236/95 rahalist abi esmajärjekorras. TEN-E jaoks eraldatud vahendid on ette
nähtud peamiselt teostatavusuuringute rahastamiseks. Investeeringute osaliseks rahastamiseks
võib kasutada ka muid vahendeid, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid või Euroopa
Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014.
aasta määrusega (EL) nr 256/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu
energeetikataristu investeerimisprojektidest, kohustatakse liikmesriike teavitama komisjoni
oma energiataristu investeerimisprojektidest.
Komisjon esitas oma teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“ (COM(2011)
0500) uue mehhanismi – Euroopa ühendamise rahastu – energia-, transpordi- ja elutähtsa
digitaalse taristu valdkonna esmatähtsate projektide rahastamiseks aastatel 2014–2020.
2013. aasta novembris kinnitas parlament nõukoguga Euroopa ühendamise rahastu eelarve
osas saavutatud kokkuleppe, mille kohaselt eraldatakse 5,12 miljardit eurot üleeuroopalise
energiataristu projektide arendamiseks (P7_TA(2013)0463). Nõukogu ja parlamendi poolt
2013. aasta märtsis kinnitatud energiataristu suuniste (P7_TA(2013)0061) alusel valiti ELi
toetuse saamiseks välja mitmed ühishuviprojektid.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on energia siseturgu käsitlevate õigusaktide paketi vastuvõtmisega tugevalt toetanud
ülekandevõrkude omandisuhete eraldamist elektrienergia sektoris kui kõige tulemuslikumat
vahendit, millega edendada mittediskrimineerivalt taristusse investeerimist, õiglast võrgule
juurdepääsu uutele turule sisenejatele ja turu läbipaistvust. Samuti on parlament rõhutanud,
kui tähtis on Euroopa ühine seisukoht keskpika perspektiiviga investeeringute puhul
(võrguühendustele keskenduv soovituslik Euroopa 10-aastane kava), reguleerivate asutuste,
liikmesriikide ja põhivõrguettevõtjate tihedam koostöö ning võrgule juurdepääsu tingimuste
tugeva ühtlustamise protsess. Parlamendi algatusel tähtsustati eriti tarbijaõigusi, mis oli
osa nõukoguga saavutatud kokkuleppest: parlamendi resolutsioonides nõuti nimelt kindlalt
tarbijaõiguste suurendamist (tarnija vahetamine, otsene teave arukate mõõdikute kaudu
ja kaebuste tõhus käsitlemine nn energia ombudsmani poolt). Lisaks saavutas parlament
kütteostuvõimetuse mõiste tunnustamise. Parlament toetas tugevalt ACERi loomist, rõhutades,
et uuele ametile on vaja anda volitused nende küsimuste lahendamiseks, mida riiklikud
reguleerijad lahendada ei saa ning mis takistavad siseturu integreerimist ja nõuetekohast
toimimist.
Üleeuroopalise energiataristu suuniste vastuvõtmisel (P7_TA(2013)0061) pööras parlament
erilist tähelepanu energia salvestamise rajatiste tähtsusele ja vajadusele tagada Euroopa
elektrivõrkude stabiilsus nende sidumise kaudu taastuvate energiaallikatega. Parlament kiitis
heaks muudatusettepaneku, mis aitab suurendada elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku poolt võrkude arengukavade koostamisel
kasutatava metoodika läbipaistvust. Võeti vastu ka muudatusettepanek, mis kaitseb tarbijaid
selle eest, et nad ei peaks ühishuviprojektidega seoses kandma ülemääraseid kulusid.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0463&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0061+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0061+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
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2015. aasta detsembris võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa energialiidu suunas
liikumise kohta (P8_TA(2015)0444). Parlament palus komisjonil tagada, et kõigi seadusandlike
ettepanekute suhtes, mis moodustavad osa energialiidust, kohaldatakse seadusandlikku
tavamenetlust, ning märkis, et ootab, et 2020. aasta järgne energialiidu juhtimisraamistik
oleks ambitsioonikas, usaldusväärne, läbipaistev, demokraatlik ja Euroopa Parlamenti täielikult
kaasav ning tagaks 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamise.
Lisaks võttis parlament energiaturu korralduse kohta vastu seisukohti komisjoni paketi
„Puhas energia kõikidele eurooplastele“ ettevalmistamise ajal. Euroopa Parlamendi 13.
septembri 2016. aasta resolutsioonis „Energiaturu uue korralduse suunas“ (P8_TA(2016)0333)
soovitatakse likviidsete lühiajaliste turgude ning pikaajaliste hinnasignaalide kombineerimist,
et valmistada turgu ette taastuvenergia osakaalu suurenemiseks ja tarbijate aktiivseks
tegutsemiseks. Parlament rõhutab selles ka piirkondliku koostöö tähtsust, nõuab taastuvate
energiaallikate integreerimist ja väljakujunenud taastuvenergia toetamise järk-järgult
lõpetamist ning täpsustab võimsusmehhanismide kriteeriume, mille kohaselt peaksid
võimsusmehhanismid olema turupõhised ja avatud piiriüleseks osalemiseks.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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