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* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek
.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses
(KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0531);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95, 
mille kohaselt komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0320/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) arvamused ja soovitused artiklis 2e 
osutatud suuniste eelnõu ja reeglite 
kavandi kohta;

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.
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Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise 
ning uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab kooskõlas artikliga 
2 e b välja töötatud reeglite loendit ja 
kirjeldust, võrgu ühise käitamise ning 
uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid 
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

välja jäetud

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad;
b) võrguühenduste ja võrgule 
juurdepääsu eeskirjad;
c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;
d) koostalitlusvõime eeskirjad;
e) tegevuskord hädaolukordades;
f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;
g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
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vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;
k) elektrivõrkude energiatõhusus.

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 6 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 8 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

välja jäetud

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2 b a uus, 2 b b uus, 2 b c uus selgitus. Käesolev muudatusettepanek 
korrigeerib uue menetluse teksti.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
konsulteerimisprotsessi käsitleva teabe.

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile oma arvamused ja 
soovitused suuniste eelnõu ja reeglite 
kavandi kohta, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
asjaomaseid konsulteerimisprotsesse
käsitleva teabe.

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 3
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Artikkel 2e (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

Tehniliste ja turureeglite väljatöötamine 
ja hindamine

Suunised ja reeglid

1. Pärast ametiga konsulteerimist võib
komisjon kutsuda Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles 
töötama mõistliku aja jooksul välja 
reeglid artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades, kui ta leiab, et selliseid 
reegleid on vaja turu tõhusaks 
toimimiseks.

1. Komisjon võib volitada ametit töötama 
välja suuniseid ja võtma vastu reegleid, et 
ühtlustada tehnilisi ja turueeskirju ning 
lihtsustada seega turu integreerimist.

2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

2. Suunised ja reeglid võivad hõlmata 
järgmisi valdkondi:

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad;

b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

b) võrguühenduste ja võrgule 
juurdepääsu eeskirjad;

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;

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

d) koostalitlusvõime eeskirjad;

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

e) tegevuskord hädaolukordades;

b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;
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c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;

g) ühtlustatud turu sulgemistega 
piiriüleste päevasiseste turgude eeskirjad;

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

h) kauplemiseeskirjad, mis tagavad 
eelkõige piiriüleste edastamisõiguste 
järelturgude arengu ja edastamisõiguste 
turvalisuse;

4. Lõike 3 kohaldamine ei piira komisjoni 
õigust võtta vastu artiklis 8 sätestatud 
suunised ja neid muuta.

i) läbipaistvuseeskirjad;

j) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

k) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

l) elektrivõrkude energiatõhusus.

Selgitus

Suunised ja reeglid peaksid lihtsustama konkurentsivõimeliste turgude arengut ja tagama turu 
integratsiooni tehniliste ja turueeskirjade ühtlustamise kaudu. Kõnealused eeskirjad peavad 
teenima turu huve, optimeerides võimsuse jaotamist, turu ühendamist / osadeks jagamist „üks 
päev ette” põhimõttel, piiriüleste „üks päev ette” põhimõttele tuginevate ja päevasiseste 
turgude olemasolu jne. Kõrgetasemelised eeskirjad ja põhimõtted tuleks sätestada kõigepealt 
suunistes ning seejärel tuleks kõnealuseid põhimõtteid kirjeldada üksikasjalikumalt reeglites.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikkel 2 e a (uus) (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

Artikkel 2 e a
Suuniste väljatöötamine

1. Komisjon koostab pärast ametiga 
konsulteerimist iga-aastase prioriteetide 
loetelu, milles määratakse kindlaks elektri 
siseturu arengu esmatähtsad küsimused. 
2. Prioriteetide loetelu arvesse võttes võib 
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komisjon volitada ametit töötama 
maksimaalselt kuue kuu jooksul välja 
suuniste eelnõu, milles nähakse ette 
peamised, selged ja objektiivsed 
põhimõtted eeskirjade ühtlustamiseks, mis 
võimaldavad konkurentsivõimelise ja 
integreeritud turu arengut.
3. Kõnealuste suuniste kavandamisel viib 
amet läbi ulatuslikke konsultatsioone 
mitte vähem kui kahe kuu jooksul avatud 
ja läbipaistval viisil ning teavitab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku 
(ENTSO) ja teisi asjaomaseid sidusrühmi.
4. Amet lõpetab suuniste eelnõu 
konsultatsioonide tulemuste alusel 
hiljemalt kaks kuud pärast 
konsultatsiooniperioodi lõppu. Ta 
avalikustab kõik saadud märkused ja 
selgitab, mil viisil neid on arvesse võetud 
lõplikus suuniste eelnõus, või põhjendab 
nende tagasilükkamist.
5. Amet esitab lõpliku suuniste eelnõu 
komisjonile ja ENTSO-le ning teistele 
asjaomastele sidusrühmadele nende 
arvamuse saamiseks, mis tuleb esitada 
hiljemalt üks kuu pärast suuniste eelnõu 
kättesaamist. Kui mõni arvamus on 
negatiivne, esitab amet lõpliku suuniste 
eelnõu oma reguleerivate asutuste 
nõukogule, kes esitab nõuetekohased 
põhjendused kõnealuse arvamuse 
heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks.
6. Komisjon hindab, kas lõplikus suuniste 
eelnõus sätestatakse peamised, selged ja 
objektiivsed põhimõtted 
konkurentsivõimelise ja integreeritud turu 
arengut juhtivate eeskirjade 
ühtlustamiseks, ning 
konsulteerimisprotsessi usaldusväärsust. 
7. Kui komisjon järeldab, et ameti esitatud 
lõplik suuniste eelnõu on sobiv alus, 
esitab ta selle artikli 13 lõikes 1 osutatud 
komiteele lõplikuks vastuvõtmiseks 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
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menetlusega.

Selgitus

Et luua turu arenguid käsitlevad prioriteedid, on oluline, et komisjoni koostatava prioriteetide 
loetelu osas konsulteeritaks ametiga. Pärast loetelu koostamist tuleks kavandada suunised, et 
luua kohaldatavate eeskirjade ühtlustamiseks kõnealuseid küsimusi käsitlevad peamised 
põhimõtted. Reegleid on võimalik nõuetekohaselt välja töötada üksnes siis, kui prioriteetide 
loetelu ja suunised põhinevad kindlal alusel.

Käesolev muudatusettepanek asendab määruse 1288/2003 artikli 2e.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikkel 2 e b (uus) (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

Artikkel 2 e b
Reeglite väljatöötamine

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2 e a volitab komisjon 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikku 
(ENTSO) töötama kuue kuu jooksul välja 
reeglite kavandi, mis on täielikult 
kooskõlas suunistes sätestatud 
põhimõtetega.
2. Reeglite kavandamisel konsulteerib 
ENTSO ulatuslikult varases etapis avatud 
ja läbipaistval viisil kõigi asjaomaste turul 
osalejatega ning teavitab kõiki 
asjaomaseid sidusrühmi ning kaasab nad 
täielikult kavandamise protsessi.
3 ENTSO esitab reeglite kavandi ametile 
edasiseks konsulteerimiseks.
4. Amet viib seoses reeglite kavandiga läbi 
ulatuslikke konsultatsioone vähemalt 
kahe kuu jooksul avatud ja läbipaistval 
viisil.
5. Konsulteerimise alusel viib amet 
reeglite kavandi lõpule hiljemalt kaks 
kuud pärast konsultatsiooniperioodi 
lõppu. Ta avaldab saadud märkused ja 
selgitab, mil moel on neid lõplikus reeglite 
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kavandis arvesse võetud, või põhjendab 
nende tagasilükkamist.
6. Amet esitab lõpliku reeglite kavandi 
komisjonile, et komisjon hindaks reeglite 
vastavust suunistele.
7. Komisjon hindab reeglite kavandi 
vastavust kooskõlas artikliga 2 e a vastu 
võetud suuniste põhimõtetele.
8. Komisjon hindab lisaks, kas reeglid 
aitavad kaasa konkurentsivõimelise ja 
integreeritud turu arengule. Kui komisjon 
koostab negatiivse arvamuse, volitab ta 
ENTSOt reeglite kavandit muutma.
9. Komisjon hindab reeglite kohaldamist 
omal algatusel, ameti taotluse või 
asjaomaste turu sidusrühmade soovituse 
põhjal. Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastuvõetud reeglit ei kohaldata, esitab ta 
reegli artikli 13 lõikes 1 osutatud 
komiteele läbivaatamiseks kooskõlas 
artikli 13 lõikes 2 viidatud menetlusega. 
10. Sama menetlust kohaldatakse ka 
reeglite ajakohastamise suhtes.

Selgitus

Vt kavandatud artikli 2 e a selgitus.

On oluline, et reeglid vastaksid täielikult suunistes ette nähtud eeskirjadele ja põhimõtetele. 
Lisaks on vaja ulatuslikku konsulteerimist turul osalejatega ja nende tihedat kaasamist 
protsessi, et tagada reeglite tundlikkus. Olemasolevate reeglite ajakohastamine 
tehnoloogiliste muutuste või täiustatud protsesside tõttu peaks toimuma sama korra alusel (vt 
lõige 10).

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2f lõige 1 (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil 
kõikide asjakohaste turuosalistega, 

1. Amet konsulteerib ulatuslikult avatud ja 
läbipaistval viisil kõikide asjakohaste 
turuosalistega; konsulteerimisse on 
kaasatud tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, 
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eelkõige artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
tehniliste ja turureeglite ning iga-aastase 
tööprogrammi koostamisel; 
konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, tarbijad, 
võrgu kasutajad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas 
asjaomased (tööstusharu)liidud, tehnilised 
asutused ja sidusrühmade platvormid.

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste 
ja turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, põhjendab ta 
seda.

3. Enne suuniste ja reeglite vastuvõtmist 
teeb amet teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, põhjendab ta 
seda.

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 6 teine a lõik (uus) (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

Reguleerivad asutused võivad arvesse 
võtta tulu võrgu tariifide arvutamise 
meetodi heakskiitmisel ja/või tariifide 
muutmise kaalumisel.
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Selgitus

Taastab sätte, mis jäeti välja määrusest 1228/2003. 

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikli 8 pealkiri (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

Suunised Põhivõrguettevõtjate vahelist 
hüvitamiskorda käsitlevad suunised

Selgitus

Pealkirja muudetakse, et vältida arusaamatusi seoses artiklis 2e osutatud suunistega.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikli 8 lõike 3 punkt h (määrus (EÜ) nr 1228/2003)

h) artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondi 
käsitlevad üksikasjad.

h) artiklis 2e loetletud valdkondi käsitlevad 
üksikasjad.

Selgitus

Vt kavandatud artiklite 2e, 2 e a ja 2 e b selgitused. Käesolev muudatusettepanek korrigeerib 
uue menetluse teksti.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

1. Raportöör tervitab Euroopa Liidu energiaturu kolmandat liberaliseerimispaketti, kuna 
tema arvates on selle näol tegemist tervikliku ja ühtse õigusloomega seotud ettepanekuga, 
kuhu on kaasatud enamik Euroopa Parlamendi 2007. aasta juunis vastu võetud 
soovitustest.

2. Raportöör nõustub tugevamate ja sõltumatumate volituste lisamisega reguleerivate 
asutuste jaoks, rangemate nõuetega turu läbipaistvusele, parandatud koostööraamistikuga 
Euroopa tasandil liikmesriikide reguleerivate asutuste ja põhivõrguettevõtjate vahel, 
rõhuasetusega ühendusvõimsuse edasiarendamisele liikmesriikide vahel, ning 
omandisuhete eraldamise ettepanekuga kui kõige tõhusama, ehkki mitte ainsa vahendiga 
investeeringute julgustamiseks ja diskrimineerimise vältimiseks uute turule tulijate 
suhtes.

3. Samuti nõustub raportöör Euroopa reguleerivate asutuste koostööameti kavandatud 
loomisega, ehkki suhtub teatava reservatsiooniga kõnealuse uue organi praegusesse 
struktuuri ja otsustusõigustesse.

4. Piiriülese elektrikaubanduse määruse suhtes on raportöör seisukohal, et õigusloomega 
seotud ettepaneku peamine probleem peitub pädevuste praeguses jaotuses eri osaliste 
vahel, mis põhjustab segast ja mõnevõrra kohmakat otsustamisprotsessi. Käesolevas 
dokumendis rõhutatakse raportööri peamisi muresid seoses kõnealuse konkreetse 
ettepanekuga.

Kohustuste struktuur

5. Vastavalt eespool toodule on raportöör seisukohal, et kõnealuse toimiku põhiprobleem on 
see, et praegune kohustuste struktuur, mida tutvustati komisjoni ettepanekus võtta vastu 
määrus piiriülese elektrikaubanduse kohta, ei vasta tegelikule ja loomulikule pädevuste 
jaotusele riiklikul tasandil, kuna põhivõrguettevõtjatele on antud reguleerijale sarnane 
staatus, samas kui reguleeriv asutus on tagandatud nõuandva organi rolli.

6. Eriti on raportöör veendunud, et mitmed ülesanded (kokku 11), mida põhivõrguettevõtjad 
peavad täitma, peaksid nende asemel olema reguleerivate asutuste täita.

7. Tõepoolest, samal ajal kui raportöör nõustub komisjoni ideega luua altpoolt tulev algatus 
seoses tehniliste reeglite väljatöötamisega, kuna põhivõrguettevõtjad sobivad selleks 
kõige paremini ning kuna neil on otsene huvi lihtsustada ja ühtlustada kõnealuseid 
eeskirju Euroopa tasandil, on raportöör veendunud, et muud reeglid, näiteks kaubanduse 
ja turuläbipaistvusega seotud reeglid, peavad järgima teistsugust lähenemisviisi, mille 
puhul amet vastutaks sõltumatu organina suuniste koostamise eest tihedas koostöös 
turuosaliste ja loomulikult põhivõrguettevõtjatega, samuti nende vastuvõtmise eest.
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8. Lisaks tõstatab eespool nimetatud reeglite ja eeskirjade vabatahtlik rakendamine 
mõningaid küsimusi, näiteks kas praegusel põhivõrguettevõtjate koostöösüsteemil on 
lisandväärtust Euroopa tasandil. Raportöör usub kindlalt, et mõned eeskirjad ja reeglid, 
mis tulenevad käesoleva määruse rakendamisest, peaksid olema kohustuslikud.

9. Lõpuks on raportöör seisukohal, et kooskõlas ametile turureeglite koostamise ja 
vastuvõtmise pädevuse omistamisega peaks kõnealune reguleeriv asutus, mitte 
põhivõrguettevõtjad, vastutama konsulteerimiste läbiviimise eest sidusrühmadega 
vastavalt riiklikul tasandil läbiviidavale menetlusele.

Amet

10. Raportöör on teadlik piirangutest, mis komisjoni õigustalituse arvamuses seati Euroopa 
reguleerivate asutuste ameti volitustele. Siiski on raportöör seisukohal, et suur osa 
segadustest ja ebamäärasusest volituste struktuuris tuleneb just volituste puudumisest. 
Seetõttu soovib raportöör, et komisjon paluks Euroopa Parlamendi õigustalitusel uurida, 
kas ameti volitusi oleks võimalik laiendada, et saavutada lõplikke reguleerivaid otsuseid 
vastavalt Euroopa Parlamendi 2007. aasta juuni resolutsioonile energiaturu 
liberaliseerimise kohta.

11. Kui see ei peaks olema võimalik, on raportöör veendunud, et Euroopa Parlament peaks 
kajastama seda, kas esitatud mudel lahendaks ühisele seisukohale jõudmisega seotud 
probleemid, mis tekivad praegu liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel, ning kas see 
võiks olla vaheetapiks teel tõelise Euroopa reguleeriva asutuse suunas.

12. Euroopa Parlament väljendas hiljuti oma soovi asutada Euroopa riikide reguleerivate 
asutuste amet, millele antakse otsustamisõigus piiriülestes küsimustes liikmesriikide 
vahel, samas kui liikmesriikide reguleerivad asutused vastutaksid ka edaspidi otsuste eest 
nende riigi territooriumiga seotud küsimustes. Euroopa Parlamendi seisukohaga 
väljendati soovi lõpetada praegune ummikseisus olev olukord liikmesriikide reguleerivate 
asutuste vahel; seetõttu antakse komisjoni ettepaneku praeguses sõnastuses ametile 
volitused lahendada praegused ja tulevased raskused. Raportöör usub, et sõltumatu amet, 
kellel on asjaomane pädevus piiriülestes küsimustes, edendaks tõelise ELi energiaturu 
arengut tõhusamalt ja läbipaistvamalt.

13. Raportöör tunneb samuti muret olemasoleva elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma (ERGEG) ümberkujundamise ja mõju pärast, mida see võib avaldada 
sõltumatusele, kuna asutus oleks praeguse ettepaneku kohaselt ülemäära sõltuv Euroopa 
Komisjonist.

Omandisuhte eraldamise nõuded vastavalt Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule

14. Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut muuta ametlikuks põhivõrguettevõtjate 
olemasolev koostööraamistik, et edendada integratsiooni Euroopa tasandil ja arendada 
tehniliste nõuete täielikku ühtlustamist 27 liikmesriigi vahel.
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15. Selleks et Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO) mudel töötaks 
nõuetekohaselt ning hoolimata omandisuhete eraldamise nõutud tasemest igas 
liikmesriigis – s.t eraldatud põhivõrguettevõtja või sõltumatu süsteemihaldur –, on 
raportöör veendunud, et kõiki põhivõrguettevõtjaid tuleb ENTSO raames kohelda 
võrdselt seoses nende kohustustega võrguettevõtjana ning võrgule mittediskrimineeriva 
juurdepääsu tagamisega.

Investeeringud

16. Komisjoni ettepanek, mille kohaselt põhivõrguettevõtjad esitavad kümneaastase 
investeerimiskava, on kooskõlas juba kehtivate kohustustega liikmesriigi tasandil. 
Seetõttu tervitab raportöör eesmärki lisada sellele Euroopa mõõde, eriti seoses 
edastusvõimsuse ajakohastamise ja parandamisega liikmesriikide vahel.

17. Siiski on oluline, et kava võtaks vastu reguleeriv asutus ja seda ei esitataks lihtsalt 
läbivaatamisele.

Läbipaistvus

18. Raportöör on veendunud, et üksnes ameti poolse läbivaatamise asemel peab reguleeriv 
asutus töötama läbipaistvuseeskirjad välja põhivõrguettevõtjatega konsulteerimise abil. 
Samal ajal kui raportöör tervitab suuniste väljatöötamist ELi tasandil, eelistaks ta näha, et 
kõnealused suunised muutuvad kohustuslikuks kõige tähtsamatele elementidele.

19. Samuti soovib raportöör juhtida tähelepanu sellele, et määruse mõnes osas näib, et 
läbipaistvus on aetud segamini järelevalve ja aruandlusega; seega sooviks raportöör 
eristada kõnealused osad vastavalt oma raportis.

Ühtlustamine

20. Raportöör usub, et ühtlustamist ei ole ettepanekus seatud esikohale. 27 erineva 
reguleeriva raamistiku olemasolu on üks peamistest takistustest energiaturgude 
integreerimisel. Seetõttu on raportöör veendunud, et tehniliste ja turureeglite vabatahtlik 
ühtlustamine ei ole piisav liikmesriikidevahelises piiriüleses kaubanduses olemasolevate 
tõkete ületamiseks, mis tulenevad ebapiisavast integratsioonist. Seetõttu on raportöör 
seisukohal, et tehniliste reeglite ning samuti reguleeriva raamistiku ühtlustamine peaks 
olema kõnealuse paketi põhieesmärk.

Piirkondlikud turud

21. Raportöör tervitab piirkondlike turgude arengu kaasamist määrustesse ja direktiividesse 
positiivse sammuna integratsiooni suunas. Tõepoolest võivad kõnealuses valdkonnas 
saavutatud edu, samuti end juba tõestanud turud, nagu Põhjamaade turg, pakkuda kindlat 
alust erinevate mudelite võrdlemiseks ning mõnede kogemuste võimalikuks 
üldistamiseks ELi tasandil.

Ühendustase
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22. Raportöör tervitab erikoordinaatorite ametissenimetamist, et kiirendada nelja peamise 
soiku jäänud ühendusprojekti väljatöötamist liikmesriikide vahel. Raportöör usub, et 
erikoordinaatorid võivad mõjutada positiivselt kõnealuste protsesside kiirendamist, 
vahendades kõiki osalisi ja huvitatud pooli.

23. Siiski moodustavad kõnealused üksikjuhtumid, olgugi et need on tähtsad, üksnes väikese 
osa probleemist, ning kogu Euroopa Liidus säilivad paljud poliitilised, tehnilised ja 
haldustõkked ühendusvõimsuse suurendamisele liikmesriikide vahel, isegi kui 
kõnealused projektid on majanduslikult ja tehniliselt elujõulised.
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