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SISSEJUHATUS

Gaasi- ja elektriturg on üliolulised Euroopa Liidu jaoks, kes on korduvalt väljendanud oma 
tahet rääkida energia valdkonnas ühel häälel.

Kui Euroopa Liit soovib saavutada energia siseturu loomise eesmärki, tuleb kõigi 
gaasisektoris tegutsevate ettevõtjate jaoks määratleda ühtsed konkurentsitingimused, et nad 
võiksid turul vabalt liikuda ning et tarbija võiks saada sellest rahalist kasu soodsamate 
tariifide kaudu.

Seetõttu esitles Euroopa Komisjon kolmandat energiapaketti, mille eesmärk on viia ellu 
turgude liberaliseerimine, mida eelmiste pakettidega pole tänaseni saavutatud1.

GAASISEKTORI ERIPÄRA

Euroopa Komisjoni ettepanekus nähakse ette gaasi- ja elektrienergia tööstuse ühtse 
lähenemisviisi vastuvõtmine.

Ettepanek on kahtlemata huvipakkuv, kuna selle eesmärk on luua sümmeetriline ja 
ühtlustatud energiaturg, mis võimaldaks kaotada teatavaid liikmesriike iseloomustava 
energiaturu suure kontsentreerituse, nähes ühtlasi ette uute ettevõtjate turule juurdepääsu 
soodustamist ja luues nii konkurentsiraamistiku, mille tulemuseks pikas perspektiivis on 
hindade langus lõpptarbija kasuks.

Raportöör leiab siiski, et gaasi- ja elektriturgu on vaja käsitleda eraldi. Seoses kahe turu 
struktuuriliste erinevuste ja gaasisektori märkimisväärse sõltuvusega Euroopa Liitu 
mittekuuluvatest kolmandatest riikidest tuleb võtta arvesse kõnealuste sektorite eripärasid ja 
kaaluda gaasituru võimalikku aeglasemat avamist võrreldes elektrituruga.

Eelmised Euroopa Komisjonis välja töötatud meetmepaketid on andnud ülevõtmisperioodil 
erinevaid tulemusi, kusjuures elektrienergia valdkonnas omandisuhete eraldamise läbi viinud 
liikmesriigid on olnud märkimisväärselt edukamad, kui liikmesriigid, kes on võtnud samad 
meetmed gaasisektoris.

ERALDAMINE (UNBUNDLING)

Paketi peamine punkt on kahtlemata omandisuhete eraldamine, mis tulenevalt direktiivi 
2003/55 artikli 2 ümbersõnastamisest keelab selgesõnaliselt vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatel olla üheaegselt seotud nii tarne- kui transporditeenuste osutamisega.

Kehtivad õigusaktid, milles nähakse ette ettevõtjate funktsionaalne ja õiguslik liigitamine 
vastavalt sellele, kas ta tegeleb transpordi- või tarneteenuste osutamisega, ei ole võimaldanud 
lahendada huvide konflikti esinemist vertikaalselt integreeritud ettevõtjate seas, kes on 
jätkanud oma võrgustiku kasutamist ning säilitanud seeläbi turul juhtiva positsiooni, kuna 
miski ei ajendanud kõnealuseid ettevõtjaid investeerima uutesse võrgustikesse ega 
võimaldama uutel ettevõtjatel turule tulla. 

                                               
1 Gaasituru liberaliseerimine algas 1999. aastal, kuid Euroopa energiaturu loomise oluline etapp lõppes 2003. aasta juuni 
direktiivi kehtestamisega.
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Seetõttu on raportöör arvamusel, et omandisuhete eraldamine on kahtlemata parim vahend, et 
tagada transpordi- või tarneteenuseid osutavate ettevõtjate täielik sõltumatus üksteisest. 
Lisaks on tegemist kõige reaalsemalt elluviidava ja tõhusaima lahendusega võrreldes 
sõltumatu süsteemihalduri mehhanismiga, mis tooks kaasa suurte ja keeruliste 
juhtimisstruktuuride loomise ning sellest tulenevad õigusliku kontrolli kohustused, seda 
enam, et mitmetes liikmesriikides ei ole sõltumatu süsteemihalduri loomisega erilist edu 
kaasnenud. 

Sama hädavajalik on tagada ühelt poolt ladustamis- ja transpordistruktuuride haldurite ning 
teiselt poolt vertikaalselt integreeritud ettevõtja tarnetegevuse tõhus eraldamine (välja arvatud 
infrastruktuurid, mida lubatakse direktiivi artiklis 22 toodud erandeid käsitlevate otsustega, 
millel on konkurentsi soodustavad ja loogilised põhjendused), et tagada gaasimahtude 
läbipaistev haldamine ja suurem tarnekindlus.

Samuti on oluline, et gaasisektori eripära silmas pidades valitseks omandisuhete eraldamise 
strateegia kohaldamisel kõigis liikmesriikides täielik sümmeetria ja vastastikkuse põhimõttest 
kinni pidamine, kuna energia siseturu loomisel ei ole mõtet, kui 27 liikmesriigi peale on 27 
erinevat õigusakti.

Eespool toodud vastastikkuse põhimõtet tuleb järgida ka kolmandate riikide suhtes. Seetõttu, 
isegi kui raportöör toetab Euroopa Liidu kehtestatud kaitseklauslit, on tema arvates oluline, et 
kõnealustes sektorites ELi, kolmandate riikide ning võimalike investorite vahel sõlmitud 
lepingute vorm ja sisu oleks täpsemini välja töötatud.

LIIKMESRIIKIDE REGULEERIVATE ASUTUSTE SÕLTUMATUS

Kolmanda paketiga soovib komisjon anda võtmerolli liikmesriikide reguleerivatele asutustele, 
kellel peab olema õigussubjektsus, iseseisev raamatupidamine ning kes peavad tõestama oma 
täielikku halduslikku sõltumatust.

Raportöör väljendab rahulolu seoses komisjoni ettepanekutega tugevdada ja ühtlustada 
liikmesriikide reguleerivate asutuste funktsioone, millega peavad kaasnema ka hoiatamise 
õigus ja hoiatava mõjuga karistuse määramise õigus.

Raportöör toetab vajadust muuta ametlikuks reguleerijate vahelise koostööga seotud 
kohustused, minnes kaugemale sellekohasest kavatsusest ja usaldades komisjonile ülesande 
jälgida koostööameti vahendusel nendevahelise koostöö tõhusust.

Peale selle on vaja eristada selgelt liikmesriikide reguleerivate asutuste ja monopolivastaste 
ametite pädevusvaldkonnad.

INFRASTRUKTUURID

Infrastruktuuril on Euroopa integreeritud energiaturu loomisel kahtlemata esmatähtis roll.

Meenutagem, et just uute liikmesriikide infrastruktuur on puudulik (või olematu) ja seetõttu 
sõltuvad nad täielikult ELi välistest gaasitarnijatest.

Eeskirjad sisaldavad rida ettepanekuid, mille eesmärk on soodustada uute ettevõtjate poolset 
investeerimist infrastruktuuri. Selleks vabastatakse asjaomased ettevõtjad 
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juurdepääsueeskirjade nõuete täitmisest. Komisjoni ettepanekutes on nimetatud eeskirju 
põhjendatult täiendatud uute sätetega omandisuhete eraldamise kohta. Sealjuures tuleb tagada, 
et vabastus määratakse selgeks tähtajaks, ning vältida selgete ja kasutusvalmis eeskirjadega 
nende võimalikku mitmetitõlgendatavust, ning kindlasti tuleb säilitada ja tagada eelnevad ja 
käimasolevad investeeringud (ja juurdepääsueeskirjade nõuete täitmisest vabastamine), 
laiendades erandit komisjoni ettepanekutes sisalduvatele täiendavatele sätetele.

Raportöör on arvamusel, et gaasi direktiivi artikli 22 igasuguse muutmise lõppeesmärk peab 
olema investeeringute suurendamine, ning leiab, et infrastruktuuri investeerimise kavas ei tohi 
piirduda üksnes piiriüleste infrastruktuuridega, vaid sellesse peavad olema kaasatud ka teised 
sama olulised infrastruktuurid, nagu taasgaasistamisrajatised ja gaasihoidlad, rakendades 
piiranguteta turuloogikat ja väärtustades direktiivi artiklis 22 ette nähtud erandit kui 
konkurentsi soodustavat vahendit.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, millega nähakse vähemalt piirkondlikul tasandil ette 
liikmesriikide transpordisüsteemide vaheline korrapärane koostöö.

KOMISJONI VOLITUSED

Gaasituru ühiseeskirju käsitlevas direktiivis sätestatakse komisjoni volituste laiendamine 
seoses siduva iseloomuga suuniste vastuvõtmisega komiteemenetluse raames, alates sellistest 
valdkondadest nagu transpordiettevõtjate määramine ja sertifitseerimine ning lõpetades 
kohustuste täitmise kontrollimisega, reguleerimisvolituste täpsustamise, uute infrastruktuuride 
puhul erandite lubamisega jne. 

Toetades asjaolu, et komisjonipoolsete tõsiste kahtluste korral on komisjon viimane pädev 
organ, kes teeb otsuseid pädevuskonfliktide ja vaidluste puhul ning kohaldab tehniliselt 
siduvaid meetmeid, leiab raportöör, et seoses siduvate suuniste vastuvõtmisega 
(komiteemenetluse raames) ette nähtud võimaliku uue pädevuse jagunemisega tuleb 
tähtsamaid mittemenetluslikke küsimusi käsitleda iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Lisaks on väga tähtis väljendada selgelt, kas ja kuidas on üksiktarbijal võimalik esitada 
komisjoni otsuste kohta kaebusi ning millised komisjoni organid teevad eespool nimetatud 
otsuseid. 

Raportöör leiab, et just nendes punktides jääb direktiiv üldsõnaliseks, ei võimalda tarbijale 
piisavat kaitset ning ei loo kindlat õiguslikku alust.

LÄBIPAISTVUS

Läbipaistvuse puhul on raportöör nõus komisjoni märkustega, milles kinnitatakse, et 
elektrienergia ja gaasi siseturul puudub läbipaistvus, mis kahjustab ressursside tõhusat 
jaotumist ja takistab uute ettevõtjate juurdepääsu turule. 

Raportööri rõhutab aga, et parandada on vaja turu usaldusväärsust, andes sobivate 
veebilehtede kaudu rohkem teavet tarnelepingute või nendega seotud lepingute kohta. 

TARBIJAKAITSE 

Lõpetuseks ei saa läbipaistvusest rääkides vaadata mööda tarbijakaitse küsimusest, kuna 
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praegu ei saa tarbija tarbimise kohta ammendavat teavet (arved on sageli loetamatud).

Teatavates liikmesriikides ei ole tarbijatel lisaks võimalik gaasi tarnijat vabalt valida.

Seetõttu soovib raportöör, et tarbijakaitse oleks valdkond, millele pannakse nii direktiivis kui 
ka muudes koostamisel ja arendamisel olevates ettepanekutes (alates Euroopa energiatarbijate 
õiguste hartast) kõige rohkem rõhku. 

Lõpuks peab tarbijal olema õigus teha läbipaistval ja konkurentsivõimelisel turul aegsasti 
teadlik ja vaba valik, mida ei takista otsesed või kaudsed hinnareguleerimismehhanismid, 
mida tarbijakaitse õigusraamistikuga ei reguleerita. Nende mehhanismide tagajärg on hindade 
loomuliku väljakujunemise ja seega vaba konkurentsi tõkestamine.
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