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LÜHISELGITUS

Komisjon märgib õigusloomega seotud muudatusettepanekute selgitustes siseturupaketi kohta, et 
kehtivad energia siseturu õiguslikud eeskirjad – vaatamata olemasolevatele edusammudele – ei 
ole piisavad, et viia lõpule siseturu väljakujundamine.

Euroopa Komisjoni ettepaneku võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust nr 1775/2005 
maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, eesmärk on õigusliku raamistiku 
järgmiste eesmärkide sätestamine:

 mittediskrimineerivate eeskirjade sätestamine veeldusjaamadele ja hoidlatele juurdepääsu 
tingimuste kohta;

 hästi toimivate ja läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude tekke soodustamine ning

 hästi toimiva ja läbipaistva hulgimüügituru tekke soodustamine.

Käesoleva arvamuse eesmärgiks on selgelt toetada taotlust viia siseturu väljakujundamine 
võimalikult kiiresti lõpule. Tänu siseturule tõuseb varustuskindlus ja hinnad on taskukohased. 
Kõiki meetmeid ja eeskirju, mille kohta komisjon teeb määruse ettepanekus ettepanekuid, ei 
ole siiski võimalik täiel määral toetada. 

Kriitilisi märkusi teenivad eelkõige:

 esitatud mõju hindamine;
 subsidiaarsuse põhimõtte osaline tähelepanuta jätmine;
 Euroopa struktuuride vahel puuduv järjekindel pädevuste lahusus ning
 komisjoni juhtiva rolli laienemine suuniste puhul ja komiteemenetlus.

Jättes küll selle kohta tegemata eraldi muudatusettepanekud, peab siiski märkima, et mõju 
hindamise usutavusega seotud lahtistele küsimustele – eelkõige tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni esitatud küsimustele – ei ole rahuldavalt vastatud. Edasiste 
õigusloomega seotud ettepanekute puhul peab tingimata tagama, et uuringud ja analüüsid 
läbivad kriitilise läbivaatuse või et mõju hindamist ja seega komisjoni ettepanekut ei kiideta 
heaks.

Subsidiaarsuse põhimõtte puudulik järgimine on eriti täheldatav seoses esitatud määrusega 
jaemüügiturgude valdkonna kohta. Esitatud ühtlustamine hõlmab õigusvaldkonda, mille 
reguleerimine on liikmesriikide pädevuses. Selle asemel, et taotleda ühtlustamist Euroopa 
tasandil, peaks saavutatama parem piiriülene juurdepääs läbipaistvatele jaemüügiturgudele 
riiklike eeskirjade abil. Õigusloomega seotud kohustus – toetada ja tagada erinevate 
õigusvaldkondade õigusaktide abil piiriülene juurdepääs tarbijatele – lisatakse uuesti 
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arvamuse kaudu. 

Käesoleva arvamuse teine rõhuasetus seisneb selles, et esitatud eeskirjad oleksid kulude osas 
läbipaistvad ja Euroopa uute struktuuride puhul tuleks toetada selget pädevuste ja ülesannete 
jaotuse teket. Selleks koostati muudatusettepanek, mille kohaselt rahastamine ei toimu 
kontrollimatu tariifide tõstmise teel, vaid otse ELi eelarvest. Ülesannete piiritlemisel asendati 
dubleerivad pädevused selge tööjaotusega komisjoni, riiklike reguleerivate asutuste, 
koostööameti ja loodava põhivõrguettevõtjate võrgustiku vahel. 

Kolmas keskne teema on väljatöötatud muudatusettepanekute puhul õigusliku raamistiku 
loomine komisjoni tegevusele. Senist korda, mida kõnealuse määruse puhul rakendati – et 
suunised võtavad vastu Euroopa Parlament ja nõukogu ning komisjon saab neid sätestatud 
korra alusel kohandada – ei tohi kehtetuks muuta. Väljatöötatud muudatusettepanekud 
tagavad, et tehniliste küsimuste valdkonnas luuakse komisjonile vajaminevad eeldused. 
Reguleerimise valdkondades, mis on kõrgendatud sotsiaalpoliitilise huvi objektiks, peab 
rakendama siiski tavapärast õigusloomemenetlust. Et mitte takistada käimasolevat 
õigusloomealast nõustamist, peab komisjonile jääma võimalus taotleda järgnevas menetluses 
täienduste lisamist või suuniste vastuvõtmist muudatusena uue määruse kohta.

Arvamusega soovitakse ka anda uusi impulsse võrgu võimsuse kiiremaks arendamiseks. 
Oluline teema, kui tahetakse kiiresti kõrvaldada lepingutega ülekoormamist, on lisaks 
võrguettevõtjate paranenud investeerimisaktiivsusele lihtsustatud ja kulutasuvam lubade 
väljastamise kord. Selleks et saada paremat ülevaadet lubade väljastamisele kuluvast ajast 
kogu Euroopas ja sellega seotud kuludest, samuti selleks, et selgitada välja eeskirjad, mis 
takistavad piiriülest võrkude arendamist, on loodavale põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
antud ülesandeks järelevalve teostamine kõnealuses sektoris. Heade tavade või õigusloomega 
seotud eeskirjade abil tuleb kaasa aidata lubade väljastamise korra paremate raamtingimuste 
saavutamisele.

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetika-
komisjonil lisada oma raportisse järgmised ettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 punkt c (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava

c) iga kolme aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava
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Selgitus
Investeerimiskava kolme aasta jooksul ajakohastamise eesmärk on vajaliku teabe esitamine 
ilma liigse bürokraatiata.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 punkt f a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

f a) esimesel aastal ja seejärel iga kolme 
aasta järel ülevaade võrgusektoris lubade 
väljastamise kestusest, riiklikest 
eeskirjadest või eeskirjade riiklikest 
eripäradest, mis pikendavad, muudavad 
kalliks või takistavad piiriülest võrkude 
arendamist.

Selgitus

Täiendades punkti f a, tõstetakse esile probleem, et piiriülest võrkude arendamist takistatakse 
lubade väljastamise korra osas erinevate riiklike eeskirjadega. Et leida vajalikke lahendusi 
või et taotleda olukorra paranemist heade tavade abil, on vajalik praeguse olukorra 
järelevalve.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 5 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige riiklikele 
investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kolme aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige riiklikele 
investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

Investeerimiskavale lisatakse liitena 
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ülevaade, mis käsitleb erineva lubade 
väljastamise korra või erineva lubade 
väljastamise tava põhjustatud takistusi 
piiriülesele võrgu arendamisele. 

Selgitus

Investeerimiskava kolme aasta jooksul ajakohastamise eesmärk on vajaliku teabe esitamine 
ilma liigse bürokraatiata. 

Artikli 2c lõike 1 punkti f a täiendamisega tõstetakse esile probleem, et piiriülest võrkude 
arendust takistatakse lubade väljastamise korra osas erinevate riiklike eeskirjadega. Et leida 
vajalikke lahendusi või et taotleda olukorra paranemist heade tavade abil, on vajalik 
praeguse olukorra järelevalve.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 6 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste muutmise alal.

Selgitus

Eeskirjade kohandamine artikli 9 kohta esitatud muudatustega.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2e lõike 3 sissejuhatav osa (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c 
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta leiab, 
et:

Komisjon võib ameti soovitusel vastu võtta 
suunised artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades, kui ta leiab, et:

Selgitus
Muudatusettepanekuga tagatakse selge pädevuste jaotus.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2e lõige 4 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)
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4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid 
muuta.

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust muuta
artiklis 9 sätestatud suunised.

Selgitus

Määruse teksti kohandamine artikli 9 kohta esitatud muudatustega. 

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2e lõige 4 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

4 a. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu, kui ta kavatseb võtta vastu 
suunised artikli 2e lõike 3 alusel.

Selgitus

Määruse artikli 2e lõike 3 alusel on komisjonil soovitatav võtta meetmeid, kui riiklikest 
rahalistest vahenditest rahastatav põhivõrguettevõtjate võrgustik ei täida kõnealuse määruse 
alusel oma ülesandeid vajalikus ulatuses. Euroopa Parlamenti ja nõukogu peab sellest täies 
ulatuses teavitama, et saaks alustada vajalike muudatuste tegemist.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikkel 2g (määrus (EÛ) nr 1775/2005)

Artiklites 2a–2h osutatud Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku tegevusega 
seotud kulud kannavad põhivõrguettevõtjad 
ning neid võetakse arvesse tariifide 
arvutamisel.

Artiklites 2a–2h osutatud Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku tegevusega 
seotud kulud kantakse Euroopa Liidu 
eelarvest.

Selgitus

Lisatud artiklitega 2a–2h luuakse uus struktuur, mida peab ka rahastama. Kuna uus võrgustik 
seotakse ELi tasandiga, peab seda ka rahastama ELi eelarvest. Tariifide kaudu rahastamine 
ei võimaldaks kontrolli kulude üle ega ka uue struktuuri hindamist.
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Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

välja jäetud

Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.

Selgitus

Piirkondlikku koostööd korraldatakse võrgustikusiseselt. Kuidas koostöö toimub ja milliste 
organisatsioonide tasandil see tagatakse, tuleb sätestada võrgustiku põhikirjas. Eraldi 
vastuvõtmine komisjoni poolt ei ole vajalik ega ka otstarbekas.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikkel 6 c (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Artikkel 6 c
Teabe avaldamise piiramine

Kui põhivõrgu, gaasihoidlate või 
veeldusjaamade haldur on seisukohal, et 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu ei ole ta 
kohustatud avaldama kogu nõutavat teavet, 
taotleb ta pädevatelt asutustelt loa piirata 
kõnealuse punkti või punktide avaldamist. 
Pädevad asutused väljastavad loa või 
keelduvad väljastamast luba üksikjuhtumi 
põhimõttel, võttes arvesse vajadust austada 
seaduslikke ärisaladusi ja eesmärki luua 
konkurentsivõimeline gaasiturg. 
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Käesolevast artiklist lähtuvalt ei väljastata 
luba, kui samas punktis on lepingulist 
võimsust eraldatud kolmele või enamale 
kasutajale. 

Selgitus

Üksikutel juhtudel võib avaldamine minna vastuollu riikliku andmekaitse-eeskirjaga või 
tingida konkurentsile avatud maagaasituru põhimõttele vastutöötamist. Seetõttu tundub olevat 
põhjendatud lubada erandjuhtudel üksikjuhtumite käsitlemist.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikli 8a teine lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Need eeskirjad avalikustatakse, need 
koostatakse piiriülese tarbijatele juurdepääsu 
ühtlustamist silmas pidades ning 
reguleerivad asutused vaatavad need üle. 

Need eeskirjad koostatakse piiriülese 
tarbijatele juurdepääsu soodustamist ja 
tagamist silmas pidades. Riiklikud 
reguleerivad asutused avaldavad need 
eeskirjad kontrollimise järel.

Selgitus

Jaemüügiturgude ja samuti raamtingimuste eest, sealhulgas jaotusvõrgu haldurite jaoks, 
jäävad vastutama liikmesriigid. Sarnaselt teenuseturuga saab piiriülest juurdepääsu 
tarbijatele tagada ka ilma üleeuroopalise ühtlustamiseta.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõike 1 punkt g (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

g) üksikasjad artiklis 8a loetletud 
jaemüügiturgu käsitlevate küsimuste 
kohta;

välja jäetud

Selgitus

Jaemüügiturgusid käsitlevate vajalike eeskirjade eest peavad jääma vastutama liikmesriigid. 

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõike 1 punkt h (määrus (EÜ) nr 1775/2005)
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h) üksikasjad artikli 2c lõikes 3 loetletud 
küsimuste kohta.

välja jäetud

Selgitus

Volitus võtta vastu suunis artikli 2c lõike 3 kohta on sätestatud artikli 2e lõikes 3. Kuna 
ülejäänud artikli 9 lõikes 1 nimetatud suuniseid võib komisjon ainult muuta ja ei tohi neid 
vastu võtta, peab järjepidevuse seisukohalt kõnealuse täpsustuse artiklis 9 välja jätma. 

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõike 2 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

2. Suunised lõike 1 punktides a, b ja c 
loetletud küsimuste kohta on sätestatud lisas 
seoses põhivõrguettevõtjatega.

2. Suunised lõike 1 punktides a, b ja c 
loetletud küsimuste kohta on sätestatud lisas 
seoses põhivõrguettevõtjatega. Vajalikud 
suunised lõike 1 punktide a–c kohta, mis 
käsitlevad gaasihoidlate ja veeldusjaamade 
haldureid, ning suunised lõike 1 punktides 
d–f loetletud küsimuste kohta tuleb hiljem 
võtta vastu käesoleva määruse lisana 2 
tavamenetluse raames.

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse, et suunised võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu 
tavamenetluse raames. Vastutuse ülekandmine komisjonile peab piirduma võimalike 
vajadusest lähtuvate kohandustega. Komisjon kuulutab suunised vajalikeks määruses olevate 
eesmärkide saavutamiseks, seega peab need sätestama ka määruse raames. Komisjonile jääb 
võimalus esitada käimasoleva menetluse ajal vajalikke täiendusi.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõike 2 teine lõik (määrus 2005/1775/EÜ)

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid ja vastu võtta suuniseid 
lõikes 1 loetletud küsimuste kohta. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas määruse 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid. Kõnealused meetmed, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks muu hulgas 
määruse täiendamise teel, võetakse vastu 
artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse, et suunised võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu 
tavamenetluse raames. Komisjonile volituste andmine peab piirduma võimalike vajadusest
lähtuvate kohandustega. Komisjoni kohaselt on suunised vajalikud määruses esitatud 
eesmärkide saavutamiseks, seega peab need sätestama ka määruses.
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