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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanekus kolmanda energiaturu liberaliseerimist käsitlevate 
õigusaktide paketi kohta keskendutakse konkurentsivõimelise, läbipaistva, solidaarsuspõhise 
ja mittediskrimineeriva ühtse ELi energiaturu integreerimisele ja väljakujundamisele. 
Kõnealuste ettepanekute saavutamiseks peaksid kõik sidusrühmad analüüsima hoolikalt kõiki 
takistavaid asjaolusid ning need kõrvaldama, et kiirendada integreerimise ja ühtlustamise 
protsessi. 

Pakutakse välja omandisuhte eraldamise kontseptsioon ja selle alternatiivina sõltumatu 
süsteemihalduri loomine, et aidata kaasa paremale konkurentsikeskkonnale ja energiahindade 
vähendamisele ning uute osalejate lihtsamale turule sisenemisele – kõik need tegurid kokku 
on tarbijate ja majanduse heaolu puhul peamised. Lahenduste väljatöötamisel tuleks võtta 
arvesse 27 liikmesriigi praegusi õiguslikke raamistikke ja kõnealusest olukorrast tulenevaid 
takistusi ning need peaksid põhinema empiiriliselt kontrollitavatel andmetel. Edendada tuleks 
elujõulisi valikuid, et tugevdada piirkondlikku koostööd ning investeerimise prognoosimist ja 
kavandamist. Infrastruktuuri ja ühendusvõimsuse optimaalseks kasutamiseks tuleb arvesse 
võtta, et teatavatel juhtudel sõltuvad edasised võrguinvesteeringud suurel määral eelnevast 
investeerimisportfellist. 

Konkurentsivõimeliste energiaturgude määruse ettepanek peaks olema tasakaalustatum, et 
mitte rikkuda turu peamisi põhimõtteid, ning see ei tohiks olla vastupidise mõjuga ega 
kahjustada turu likviidsust ja investeerimisplaane. Kontrollimehhanismid on juba loodud, 
pidades silmas konkurentsiõigust, mille ametiasutused on kehtestanud riiklikul ja Euroopa 
tasandil. Reguleerijate volitused ei tohiks võimaldada neil sekkuda turumehhanismidesse ning 
need peaksid nägema ette ettevõtete hindade tõhusa kontrolli tarbijate kasuks. Ettevõtjate 
aruandluskohustus võib olla kasulik turu edasise arengu ja läbipaistvuse tagamiseks. 

On vaja luua eeskirjad riiklike reguleerijate vaheliseks koostööks, nende volituste 
ühtlustamiseks ja riigi tasandil sõltumatuse tugevdamiseks.

Energiaturu ümberkorraldamine riigi tasandil näeb protsessi ühe aspektina ette 
põhivõrguettevõtjate täieliku sõltumatuse ja autonoomsuse, tagades seega kõigile turul 
osalejatele vaba ja mittediskrimineeriva juurdepääsu võrgule. Era- ja avaliku sektori 
põhivõrguettevõtjate võrdne kohtlemine on olulise tähtsusega. 

Lisaks on Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku raames vaja tugevamat 
põhivõrguettevõtjate koostööd. Kõnealuse praeguste ja tulevaste võrguinvesteeringute sobiva 
aluse kaudu võiks saavutada piiriülese infrastruktuuri laiendamise või parandamise ja 
Euroopa energiaturgude edasise integreerimise, et muuta piirkondlikud turud ühtlasemaks. 

Tuleb arvesse võtta, et ülekoormuse juhtimisest saadud tulu kasutatakse eelkõige riiklike 
tariifide vähendamiseks. Eeldatavasti põhjustab kõnealuse korra mis tahes muutmine 
võrgutariifide tõusu. 

Otsuste tegemisel on tähtis keskenduda asjaolule, et kogu Euroopat iseloomustab oluline 
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tootmisvõimsuse eraldamise puudulikkus. Kui arukas tootmise jaotamise kava on välja 
töötatud, ei oleks rahalisi vahendeid vaja kasutada võrgustiku tugevdamiseks. Ülekoormusega 
seotud probleemid võiks lahendada ja riikide majandused võiksid saavutada elujõulisema 
arengu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 sissejuhatav osa (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik:

Selgitus

Direktiiviga antakse Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule liiga ulatuslikud 
volitused, sätestades, et see võtab vastu tehnilisi ja turureegleid. Siiski tuleb enne reeglite 
vastuvõtmist pidada ulatuslikke konsultatsioone, et tagada turu sidusrühmade seisukohtade 
nõuetekohane arvessevõtmine.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade tehnilised 
ja turureeglid;

a) valmistab ette lõikes 3 nimetatud
valdkondade tehnilised ja turureeglid ning 
teeb pärast asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist vastavad ettepanekuid;

Selgitus

Direktiiviga antakse Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule liiga ulatuslikud 
volitused, sätestades, et see võtab vastu tehnilisi ja turureegleid. Siiski tuleb enne reeglite 
vastuvõtmist pidada ulatuslikke konsultatsioone, et tagada turu sidusrühmade seisukohtade 
nõuetekohane arvessevõtmine.
                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 punkt b (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad; 

b) võtab vastu ühised võrguhaldusvahendid 
ja uuringukavad;

Selgitus

Direktiiviga antakse Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule liiga ulatuslikud 
volitused, sätestades, et see võtab vastu tehnilisi ja turureegleid. Siiski tuleb enne reeglite 
vastuvõtmist pidada ulatuslikke konsultatsioone, et tagada turu sidusrühmade seisukohtade 
nõuetekohane arvessevõtmine.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 punkt c (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe aasta 
järel;

c) võtab vastu ja avaldab 10-aastase 
investeerimiskava, sealhulgas tootmise 
piisavuse prognoosi iga kahe aasta järel;

Selgitus

Direktiiviga antakse Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule liiga ulatuslikud 
volitused, sätestades, et see võtab vastu tehnilisi ja turureegleid. Siiski tuleb enne reeglite 
vastuvõtmist pidada ulatuslikke konsultatsioone, et tagada turu sidusrühmade seisukohtade 
nõuetekohane arvessevõtmine.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 3 punkt g (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

g) kauplemiseeskirjad; g) kauplemiseeskirjad, juhul kui need on 
seotud võrgustikuga;

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ülesannete hulka ei kuulu näiteks tavapäraste 
müügilepingute väljatöötamine.
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Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 5 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise piisavuse 
aruannet ning süsteemi paindlikkuse 
hinnangut. Investeerimiskava tugineb 
eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise piisavuse 
aruannet ning süsteemi paindlikkuse 
hinnangut. Investeerimiskava tugineb 
vähemalt liikmesriikide 
investeerimiskavadele, piirkondlikele 
investeerimiskavadele artikli 2h lõike 1 
kohaselt ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse 1364/2006/EÜ kohastele 
üleeuroopaliste energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku avaldatav kogu ühendust hõlmav 10-aastane 
võrkude investeerimiskava peaks sisaldama turu piirkondlikku mõõdet.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõike 1 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

1. Põhivõrguettevõtjad teevad piirkondliku
koostööd Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku raames, et 
aidata kaasa artikli 2c lõikes 1 nimetatud 
ülesannete täitmisele. Eelkõige avaldavad
nad iga kahe aasta järel piirkondliku 
investeerimiskava ning võivad teha
piirkondlikul investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

1. Põhivõrguettevõtjad teevad piirkondlikku
koostööd Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku raames, et 
aidata kaasa artikli 2c lõikes 1 nimetatud 
ülesannete täitmisele. Eelkõige jagavad nad 
teavet oma arengukavade kohta, avaldavad 
iga kahe aasta järel piirkondliku 
investeerimiskava ning vaatavad läbi 
piirkondlikul investeerimiskaval põhinevaid 
investeeringuid.

Selgitus

Investeerimise kavandamise kui strateegia peamise samba kooskõlastamine. Kavandamise 
ajakavas võiks arvesse võtta olemasolevate ühenduste võimalikku ajakohastamist.
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Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
avalike oksjonite ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
ühisteenuseid ja töökorraldust, et 
lihtsustada võrgu nõuetekohast toimimist 
ning tagada selle optimaalne haldamine, ja 
edendavad energiabörside arengut, piiriülese 
võimsuse ja tulevase elektriekspordi 
jaotamist kõigi nõuetele vastavate turul 
osalejate jaoks avatud kaudsete ja otseste 
enampakkumiste ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

Selgitus

Juurdepääsu ühendusvõimsusele tuleks optimeerida aasta, kuu või päeva võimsuste piiriüleste 
pakkumiste kaudu. Seda tuleks teha, et võidelda läbi võrguühenduste toimuvatest suurtest 
transiidivoogudest tingitud piirangutega.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

3. Komisjon võib määratleda iga 
piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud 
geograafilise piirkonna. Kõnealune meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Piirkondlikku koostööd ei tohiks piirata 
komisjoni määratletud iga piirkondliku 
koostööstruktuuriga hõlmatud geograafilise 
piirkonnaga. Kõnealune meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
väheolulisi sätteid seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selleks võib komisjon konsulteerida 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja ametiga.

Selgitus

Juurdepääsu ühendusvõimsusele tuleks optimeerida aasta, kuu või päeva võimsuse piiriüleste 
pakkumiste kaudu. Seda tuleks teha, et võidelda läbi võrguühenduste toimuvatest suurtest 
transiidivoogudest tingitud piirangutega. Geograafilise ulatuse piiramine võib takistada vaba 
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elektrikaubandust soovitud integreeritud elektriturul.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 PUNKT B

Artikli 5 lõige 4 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

4. Põhivõrguettevõtjad avaldavad 
asjakohased andmed prognoositava ja 
tegeliku nõudluse, tootmis- ja 
võrguvõimsuse kättesaadavuse ja tegeliku 
kasutamise, võrgu ja võrkudevaheliste 
ühenduste kättesaadavuse ja kasutamise ning 
tasakaalustus- ja reservvõimsuse kohta.

4. Põhivõrguettevõtjad avaldavad 
asjakohased andmed prognoositava ja 
tegeliku nõudluse, tootmis- ja 
võrguvõimsuse kättesaadavuse ja tegeliku 
kasutamise, võrgu ja võrkudevaheliste 
ühenduste kättesaadavuse ja kasutamise ning 
tasakaalustus- ja reservvõimsuse kohta. 
Siiski jäävad konfidentsiaalseks 
generaatoreid ja koormust käsitlevad 
üksikandmed. Ülekande- ja jaotusvõrke 
käsitlevaid andmeid ei avaldata, kui seda 
nõuab esmatähtsa infrastruktuuri kaitse.

Selgitus

On praktiliselt võimatu säilitada kõiki andmeid, mis on vajalikud, et kontrollida kõiki 
operatiivseid edastusotsuseid ja energiabörsidel tehtud pakkumisi. Lisaks kohtleks 
kavandatud säte elektritootjaid ja sõltumatuid kauplejaid erinevalt, nõudes üksnes 
elektritootjatelt nende tehtud pakkumiste ja operatiivsete edastusotsuste kontrollimiseks 
vajaliku teabe kättesaadavaks tegemist reguleerijatele. Kõnealune ebavõrdne kohtlemine ei 
ole õigustatud. Tuleb võtta arvesse piiratud juurdepääsuga teabe konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B

Artikli 5 lõige 6 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik elektrijaamaga seotud 
tunniandmed, mis on vajalikud selleks, et 
kontrollida kõiki operatiivseid 
edastusotsuseid ning energiabörsidel, 
võrkudevaheliste ühenduste oksjonitel, 
reservturgudel ja börsivälistel oksjonitel 

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik tunniandmed, mis on 
seotud elektrijaamadega, mille 
installeeritud võimsus on vähemalt 250 
MW. Elektrijaama iga tunni kaupa säilitatav 
teave sisaldab andmeid olemasoleva 
tootmisvõimsuse ja varutud reservvõimsuse 
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tehtud pakkumisi. Elektrijaama iga tunni 
kaupa säilitatav teave sisaldab vähemalt
andmeid olemasoleva tootmisvõimsuse ja 
varutud reservvõimsuse kohta, sealhulgas 
teavet varutud reservvõimsuse jaotamise 
kohta elektrijaama tasandil, pakkumise 
tegemise ja tootmise ajal.

kohta.

Selgitus

On praktiliselt võimatu säilitada kõiki andmeid, mis on vajalikud, et kontrollida kõiki 
operatiivseid edastusotsuseid ja energiabörsidel tehtud pakkumisi. Lisaks kohtleks 
kavandatud säte elektritootjaid ja sõltumatuid kauplejaid erinevalt, nõudes üksnes 
elektritootjatelt nende tehtud pakkumiste ja operatiivsete edastusotsuste kontrollimiseks 
vajaliku teabe kättesaadavaks tegemist reguleerijatele. Kõnealune ebavõrdne kohtlemine ei 
ole õigustatud. Tuleb võtta arvesse piiratud juurdepääsuga teabe konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 6 sissejuhatav osa (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

„6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud kasutatakse ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil vastavalt 
eelisjärjekorrale:

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud kasutatakse ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil ilma mis tahes 
eelisjärjekorrata:

Selgitus

Praegu kasutavad põhivõrguettevõtjad ülekoormuse juhtimisest saadavat tulu peamiselt 
riigisiseste tariifide vähendamiseks. Kõnealuse korra mis tahes muutmine võib tuua kaasa 
võrgu tariifide suurenemise.

Lisaks takistab põhivõrguettevõtjate suhtes kehtestatud kohustus rahastada uusi 
võrkudevahelisi ühendusvõimsusi oksjonite tulust saada neil piisavat investeeringutasuvust. 
Teiste sõnadega, põhivõrguettevõtjatel puudub stiimul uute võrkudevaheliste 
ühendusvõimsuste loomiseks. See oleks vastuolus direktiivi 2005/89 (varustuskindluse kohta) 
artikli 6 lõike 1 punktiga a.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 6 punkt b a (uus) (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

b a) sissetulekud, mida reguleerivad 
asutused võtavad arvesse võrgutariifide 
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arvutamise meetodi heakskiitmisel ja/või 
tariifide muutmise kaalumisel.

Selgitus

Praegu kasutavad põhivõrguettevõtjad ülekoormuse juhtimisest saadavat tulu peamiselt 
riigisiseste tariifide vähendamiseks. Kõnealuse korra mis tahes muutmine võib tuua kaasa 
võrgu tariifide suurenemise. 

Lisaks takistab põhivõrguettevõtjate suhtes kehtestatud kohustus rahastada uusi 
võrkudevahelisi ühendusvõimsusi oksjonite tulust saada neil piisavat investeeringutasuvust. 
Teiste sõnadega, põhivõrguettevõtjatel puudub stiimul uute võrkudevaheliste 
ühendusvõimsuste loomiseks. See oleks vastuolus direktiivi 2005/89 (varustuskindluse kohta) 
artikli 6 lõike 1 punktiga a.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 7 lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

(a) investeering peab soodustama 
konkurentsi elektriga varustamise alal; 

(a) investeering peab soodustama 
konkurentsi elektriga varustamise alal. See 
peab lisaks parandama piirkondlikku 
stabiilsust, pakkudes uusi 
transpordivõimalusi kasvavatele turgudele
või puudujääkidega turgudele, mille jaoks 
on vaja tagada kindel energiavarustus. 
Põhivõrgu piirangud võivad tuleneda 
konkreetsest võrgu konfiguratsioonist, 
mida tuleks arvesse võtta kui olulist tegurit 
arengu ja/või parema tehnilise hoolduse 
jaoks;

Selgitus

Võimsuse ja investeerimisportfelli tasakaalustamine.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 7a esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

Et soodustada hästitoimivate ja läbipaistvate 
piiriüleste jaemüügiturgude teket 
piirkondlikul ja ühenduse tasandil, tagavad 
liikmesriigid, et põhivõrguettevõtjate, 

Et soodustada hästitoimivate ja läbipaistvate 
piiriüleste jaemüügiturgude teket 
piirkondlikul ja ühenduse tasandil, tagavad 
liikmesriigid, et põhivõrguettevõtjate, 
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jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste puhul oleksid määratletud 
lepingutingimused, kohustused klientide ees, 
andmevahetuse ja arveldamise eeskirjad, 
andmete omandiõigus ja mõõtmiskohustus. 

jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste puhul oleksid määratletud 
lepingutingimused, sealhulgas 
hinnaalandust käsitlevad lepingud, 
põhivõrgu liisimine või rentimine, ühtne 
kauplemisvorm, strateegilised liidud 
naaberriikide vahel, kohustused klientide 
ees, sealhulgas hinnamuutuste prognoosid 
seoses nendest tuleneva elektrijaamade või 
üksuste sulgemisega, andmevahetuse ja 
arveldamise eeskirjad, andmete omandiõigus 
ja mõõtmiskohustus.

Selgitus

Meetodid on turupõhised, paindlikud kohaldatuna konkreetsete turusituatsioonide ja 
kavandatud perspektiivide suhtes, aitavad kaasa varustuskindlusele, tegevuse läbipaistvusele 
ja sidusrühmade aruandekohustusele. Ette tuleks näha teiste vahendite alternatiivne 
kasutamine, et tagada tõhus ja turvaline elektritarne suure nõudlusega perioodidel.
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