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Ettepaneku üldhinnang

– Ettepaneku eesmärk on Euroopa vahendite kehtestamine koostöö parandamiseks ja siseturu 
toimimise tugevdamiseks põhivõrguettevõtjate koordineerimise ja gaasihoidlate halduritele 
ette nähtud eeskirjade ühtlustamise kaudu. Ettepaneku eesmärk on ka läbipaistvuse ja 
pikaajaliste perspektiivide suurendamine, et kindlustada gaasivarustus, investeeringute 
kavandamine ja hoida ära tõsiseid häireid. Raportöör on üldiselt põhimõtete tasandil nõus 
kõnealuste eesmärkidega.

– Määruse eelnõuga tutvudes on raportöör veendunud, et tarbijate kaitset tuleb meeles pidada 
läbipaistvate ja sotsiaalselt piisavate meetmete vastuvõtmisega. Kuigi määrus on seotud 
tehniliste meetmetega, mille eesmärk on luua võrkudele juurdepääsu jaoks tehniline 
reguleeriv raamistik, tuleks samuti ette näha tarbijate kaitsmise mehhanismid. Komisjon 
esitab küsimuse, kas ja kuidas peaksid lõpptarbijad, sealhulgas haavatavad kliendid, olema 
mõjutatud hindade kõikumistest, ja teeb järelduse, et nende muredega on võimalik tegelda kas 
gaasidirektiivi (avaliku teenuse osutamise kohustust käsitlev artikkel 3) kaudu või 
konkreetsete riigisiseste meetmete abil, mis peavad olema kooskõlas ELi 
konkurentsiõigusega. Komisjon tunneb samuti muret kontsentreerumise taseme pärast hulgi-
ja jaemüügitegevustes, kuid ta ei käsitle turgu iseloomustavat tunnusjoont, jaemüügi 
integreerumist gaasi hulgimüügi ja elektri tootmisega, mis kindlustab tõenäoliselt valitsevate 
äriühingute positsioone. Kogu Euroopas valitsevad turge üha rohkem integreeritud 
jaemüügiettevõtted, kes tegutsevad nii elektri- kui ka gaasiturul.

– Meile valmistab samuti muret see, et praeguse teise energiapaketi rakendamise eri etappe ei 
võeta liikmesriikides nõuetekohaselt arvesse. Kolmanda paketi rakendamise tagamise 
tingimused oleksid küsitavad, kuna liberaliseerimise teine voor ei ole veel täielikult jõustatud.
Seepärast võiks lisameetmete võtmine olla õiguskindlusetuse allikaks. Rakendamise 
tagamiseks tuleks lisaks õigusrikkumismenetlustele leida praktilised õiguskaitsevahendid.

I. Põhivõrguettevõtjate koostöö: maagaasi põhivõrguettevõtjate Euroopa võrgustiku 
(ENTSOG) kui struktuuri, kes vastutab kohustuslike ülesannete eest, loomine on oluline 
samm edasi. 
i) volituste tasakaal ENTSOGi, riiklike reguleerivate asutuste ja ameti vahel: me oleme 
seisukohal, et täiendavalt tuleks analüüsida, kas üldjoontes määratletud koostöövaldkond 
(selliste ühtlustatud tehniliste ja turureeglite vastuvõtmine, mis hõlmavad julgeolekueeskirju, 
kuid ka kauplemiseeskirju, võrguettevõtjate koordineerimist, 10aastase investeerimiskava 
vastuvõtmist, võrgu arengukavade avaldamist) tuleneb põhivõrguettevõtjate pädevusest või 
tagaksid seda paremini riiklikud reguleerivad asutused. 
Sellest tulenevalt oleme seisukohal, et kuna ameti asutamine on ülioluline samm edasi ühtse 
turu suunas, võiks selle volitusi tugevdada, et kiita heaks ohutus- ja tegevusstandardeid, mille 
on ENTSOG välja töötanud, jälgida piirkondlikku koostööd puudutavaid põhivõrguettevõtjate 
algatusi ja need läbi vaadata ning koordineerida 10aastase investeerimiskava koostamist.

Me usume, et maagaasi põhivõrguettevõtjate Euroopa võrgustik kui Euroopa Komisjoni 
tegevusega paralleelne kaasreguleerimise vorm peaks piirduma tehniliste küsimustega, mis on 
seotud kolmandate isikute juurdepääsuga võrgustikule, turvalisuse ja usaldusväärsuse ning 
koostalitlusvõimet käsitlevate eeskirjadega, tegevuskorraga; 

ii) teiste ettevõtjate ja sidusrühmade kaasatus gaasiturul: mõned eeskirjad puudutavad mitte 
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ainult tehnilisi küsimusi, vaid ka turuga seotud küsimusi (läbipaistvuseeskirjad, 
kauplemiseeskirjad, turureeglid). Turuga seotud küsimuste osas tuleks Euroopa 
Energiakaubanduse Soodustamise Assotsiatsiooni (EASEE-Gas) osalusel näha ette lisasätted, 
millega tagatakse sidusrühmade nõuetekohane, süstemaatiline ja eelnev konsulteerimine. 

II. Turu integreerimine piirkondlike algatuste kaudu: uus reguleeriv raamistik edendab ja 
koordineerib piirkondlikke algatusi põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate asutuste vahel, et 
tagada võrgu optimaalne haldamine ja asjakohased investeerimiskavad ning nende täitmine.

i) Vajalik samm edasi ühtse siseturu poole? Me oleme seisukohal, et piirkondliku koostöö 
mõõde ei ole selgelt määratletud, kuigi see on oluline samm ühtse siseturu poole. Oleme 
eelkõige teadlikud mõnede parlamendiliikmete esile tõstetud probleemidest, mis puudutavad 
tõelist ühenduste puudumist, kusjuures on moodustunud nn energiasaared, ja vajadust 
ühendada energiasaared, nagu Balti riigid, mis ei ole gaasiedastusvõrguga ühendatud. Teine 
probleem on ameti rolli määratlus seoses põhivõrguettevõtjate algatustega, mis puudutavad 
piirkondlikku koostööd. 
ii) Kuidas saab määrus muuta piirkondlikud algatused praktiliselt toimivateks? Komisjoni 
ettepanekuid saaks tugevdada: esiteks ühtsete kasutajaliideste (kompleksne lähenemine) 
loomise kaudu, tagades kaubanduslikud funktsioonid mitmete põhivõrguettevõtjate nimel 
piirkondlikul tasandil; hiljem piirkondlike ettevõtjate loomise kaudu.

III. Varustuskindlus: Raportööri arvamuse kohaselt on tingimata vajalik, et määruse sätteid 
vaadataks läbi varustuskindluse vaatenurgast.

– Investeeringute kavandamine: vastavalt määruse eelnõule koostaks ENTSOG 10aastase 
vabatahtliku võrguarenduse kava ELi tasandil. 
i) Vajadus muuta investeeringute arengukava siduvaks: arvame, et riiklikud reguleerivad 
asutused peaksid kõnealused kavad heaks kiitma – ja mitte üksnes need ametile nõuannete 
saamiseks esitama – ning nende üle ranget järelevalvet teostama, kui me tahame, et need 
tõhusaks muutuksid; selgitada tuleks koordineerimist riiklike, piirkondlike ja Euroopa kavade 
vahel. 
ii) Investeerimiskavasid peaksid arendama võrdselt välja kõik põhivõrguettevõtjad, hoolimata 
direktiivis lõplikult vastu võetud turu struktuuridest (omandisuhete eraldamine, iseseisev 
süsteemihaldur või mis tahes muu lahendus). 

– Juurdepääs hoidlatele: gaasihoidlate haldurite reguleerivat raamistikku tuleks ühtlustada 
vastavalt headele tavadele ning suunistele, mis on juba kehtestanud elektri- ja gaasisektori 
Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Praeguse määruse kehtivaid sätteid, mis 
käsitlevad põhivõrguettevõtjaid, tuleks laiendada gaasihoidlate halduritele, et luua ühine 
lähenemisviis kolmandate isikute juurdepääsule hoidlatele ja veeldatud maagaasi 
terminalidele. Kõnealuses valdkonnas määratleb määrus: i) kuidas hoidlate / veeldatud 
maagaasi hoidlate haldurid peavad pakkuma kolmandatele isikutele juurdepääsuteenuseid, 
jaotama võimsust ja juhtima ülekoormust; ii) läbipaistvusnõuded; iii) meetmed, et saaks 
tekkida kasutamata hoiustamisvõimsuste / veeldatud maagaasi võimsuste järelturg. 
(i) Oleme seisukohal, et hoidlatele juurdepääsu käsitlevad eeskirjad ei tohi pikaajalist 
varustuskindlust ohtu seada. Artikli 5 a sätetele tuleks lisada punkt, milles kehtestatakse 
mõned kaitsemeetmed.

(ii) Kindlalt tuleks määratleda koormuse juhtimise eeskirjad, mida kohaldavad 
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põhivõrguettevõtjad, gaasihoidlate haldurid ja veeldatud maagaasi hoidlate haldurid 
(katkestatava võimsuse ja igapäevase juurdepääsu alusel) ning need peaksid võtma arvesse 
vähemalt pikaajaliste lepingute ja paindlikkusmehhanismide olemasolu. (Üks parlamendiliige, 
tuues näitena pikaajalise külma perioodi, oli seisukohal, et omandisuhete eraldamise meetmed 
ja ka juurdepääs hoidlatele võiksid lõhkuda gaasituru toimimise, võimaldada vähem täpset 
pikaajalist kavandamist ja nõrgendada kõikide ettevõtjate koordineerimist.) 

IV. Läbipaistvusnõuded: kavandatud määrus laiendab põhivõrguettevõtjate jaoks juba 
kehtivaid läbipaistvusnõudeid, et need hõlmaksid kaubandusliku gaasi varud (hoidlates oleva 
turuvalmis gaasi koguse igapäevane avaldamine), nõudluse ja pakkumise prognoosid, võrgu 
tasakaalustamise kulud ja kauplemise. Uusi sätteid kohaldatakse ka põhivõrguettevõtjate 
suhtes seoses nõudlust ja pakkumist käsitlevate eel- ja järelandmetega, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult võrku sisse ja sealt välja liikunud voogudel, ja 
seoses süsteemi tasakaalustamiseks võetud meetmetega.

Kuigi kõnealused sätted kujutavad endast olulist teetähist teel turu läbipaistvuse 
suurendamisele, tuues kasu kõikidele turul osalejatele, ja kuigi juurdepääsuõigus on seaduslik, 
oleme seisukohal, et gaasitehingute avaldamine on küllaltki tundlik küsimus ja see võiks 
nõrgendada Euroopa gaasiettevõtete konkurentsieeliseid. Kõnealuste meetmete kohaldamisala 
tuleks põhjalikult läbi vaadata.

V. Institutsioonilised aspektid: ettepanekus sätestatakse kohustuslike suuniste vastuvõtmine 
komisjoni poolt komiteemenetluse teel järgmistes põhivaldkondades: 
i) Komiteemenetlus seoses ENTSOGi tegevusega: kui ENTSOGil on ülesanne reeglid välja 
töötada, võib komisjon sekkuda kindlatel asjaoludel, kui leitakse, et tehnilised või turureeglid, 
mille ENTSOG on vastu võtnud, ei taga mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi ega 
teenuse tõhusat toimimist. 
Näib, et komiteemenetluse rakendamine tuleneb sellest, kuidas komisjon hindab ja tunnustab 
turu toimimist, ja seega ei saa hõlmatavat kohaldamisala eelnevalt määratleda. See võib olla 
õiguskindlusetuse allikas, võttes arvesse, et nimetatud suunistel võivad olla edasised tõsised 
tagajärjed, kuna need on õiguslik alus tulevaste rikkumismenetluste käivitamiseks, mille 
komisjon liikmesriikide suhtes läbi viib. 
ii) Komiteemenetlus seoses suuniste vastuvõtmisega (artikkel 9): selleks et kirjeldada 
kolmandate isikute juurdepääsuteenuste, võimsuse jaotamise mehhanismide ja ülekoormusega 
tegelemise korra, tariifimetoodika, tasakaalustuseeskirjade üksikasju.
Üldiselt näib, et üsna mitmed sätted delegeeriksid volitused komisjonile ja seega ei kuuluks 
suunised Euroopa Parlamendi kaasotsustamismenetluse alla. Kuigi Euroopa Parlament on 
tõhustanud kontrolli, tuleks komiteemenetlusse antud suuniste vastuvõtmise ulatus põhjalikult 
läbi vaadata.
Võttes arvesse paljusid eri teemasid, mille puhul on suuniste vastuvõtmine ette nähtud, ja 
termini „ebaolulised elemendid” ebatäpset tähendust, tehakse ettepanek, et komisjon 
määratleks ja seaks tähtsuse järjekorda teemade loetelu koostöös kavandatava ametiga 
(ACER), ja et komisjon ning ACER peaksid suuniste kohta regulaarselt läbi viima mõju 
hindamised.

Oma esimestes arvamuste vahetustes variraportööri ja ITRE-komisjoniga oleme märkinud 
järgmisi lisaprobleeme: juurdepääs VKEde võrgule; suuremate ettevõtete määratlemine, kes 
takistavad ELi turu integreerimist; valitsemise strateegiate kindlakstegemine; vajadus tagada 
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täielik läbipaistvus Ameerika Ühendriikide turu mudeli eeskujul, kus teavet võimsuste kohta 
antakse reaalajas.
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