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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. võtab teadmiseks käesolevale 
resolutsioonile lisatud komisjoni 
avaldused;

Or. en

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduste tekst:

KOMISJONI DEKLARATSIOON VÕRKUDEVAHELISE ÜHENDUSE MÄÄRATLUSE 
KOHTA

„Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate kokkuleppe seoses uuesti sõnastatud 
elektridirektiivi ja uuesti sõnastatud elektrimäärusega, mille puhul pöördutakse tagasi 
direktiivis 2009/72/EÜ ja määruses (EÜ) nr 714/2009 kasutatud „võrkudevahelise ühenduse“ 
määratluse juurde. Komisjon möönab, et elektriturud erinevad muudest turgudest (näiteks 
maagaasiturg) selle poolest, et asjaomasel turul kaubeldavaid tooteid ei ole praegu võimalik 
hõlpsasti ladustada ning elektrienergia tootmiseks kasutatakse suurt hulka eri seadmeid, 
sealhulgas jaotusvõrkude paigaldised. See tähendab, et kolmandaid riike hõlmavate ühenduste 
roll on elektri- ja gaasisektori puhul väga erinev ning et kõnealuse kahe sektori suhtes võib 
kohaldada eri regulatiivseid lähenemisviise.

Komisjon uurib täiendavalt selle kokkuleppe mõju ning annab vajaduse korral suuniseid 
õigusaktide kohaldamiseks.

Õigusselguse huvides soovitab komisjon silmas pidada järgmist.

Elektridirektiivis kokku lepitud võrkudevahelise ühenduse määratluses viidatakse 
elektriülekandesüsteeme ühendavatele seadmetele. Sõnastuses ei osutata erinevatele 



AM\1180774ET.docx PE635.480v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

õigusraamistikele ega tehnilistele olukordadele ning seega hõlmab see iseenesest kõiki 
elektriühendusi kolmandate riikidega, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse. 
Elektrimääruses kokku lepitud võrkudevahelise ühenduse määratluse puhul rõhutab komisjon, 
et elektriturgude lõimimine eeldab kõrgetasemelist koostööd põhivõrguettevõtjate, 
turuosaliste ja reguleerivate asutuste vahel. Ehkki kohaldatavate eeskirjade ulatus võib sõltuda 
elektrienergia siseturuga ühendatuse ulatusest, peaks kolmandate riikide tihe lõimimine 
elektrienergia siseturuga, näiteks nende osalemine turgude ühendamise projektides, põhinema 
kokkulepetel, mis nõuavad asjakohaste liidu õigusaktide kohaldamist.“

KOMISJONI AVALDUS TURU REFORMIMISE RAKENDUSKAVADE KOHTA

Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate kokkuleppe seoses artikli 20 lõikega 3, milles 
sätestatakse, et liikmesriigid, kellel on tuvastatud piisavusega seotud probleemid, avaldavad 
rakenduskava koos ajakavaga, mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed mis tahes 
kindlakstehtud regulatiivsete moonutuste ja/või turutõrgete kõrvaldamiseks riigiabi menetluse 
raames.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 108 on komisjonil ainupädevus hinnata riigiabi 
meetmete kokkusobivust siseturuga. Käesolev määrus ei mõjuta ega piira komisjonile 
Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt antud ainupädevust. Seetõttu võib komisjon 
vajaduse korral esitada oma arvamuse turu reformimise kavade kohta paralleelselt riigiabi 
eeskirjade kohaste reservvõimsuse mehhanismide heakskiitmise protsessiga, kuid need kaks 
protsessi on õiguslikult lahus.


