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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et konkurentsivõimeline, avatud, integreeritud ja paindlik Euroopa 
energiaturg võimaldab säilitada tarnekindlust ning saavutada madalamaid ja 
läbipaistvamaid hindu, edendab Euroopa konkurentsivõimet ning aitab kaasa 
majanduskasvule ja tarbijate heaolule ning seetõttu tuleb kiiremas korras likvideerida 
allesjäänud füüsilised, kohustuslikud või reguleerivad takistused, mis pidurdavad turu 
avatust ja tõhusat toimimist;

2. juhib tähelepanu piirkondlike turgude ja liikmesriikide vahelise koostöö tähtsusele, et 
kõrvaldada tõkked, kiirendada integratsiooniprotsessi ja parandada võrgu tõhusust;

3. võtab teadmiseks, et energia siseturgu käsitleva kolmanda paketi õigusaktide puuduliku 
ülevõtmise tõttu ei ole energiasektor oma täielikku potentsiaali veel avanud siseturul 
osalejatele ning siiani pole veel piiriülest energia siseturgu; nõuab seetõttu, et komisjon 
kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et tagada kolmanda energiapaketi 
ülevõtmine ja rakendamine, mis on edasi lükkunud, ning avaldaks liikmesriikidele survet 
nõuetele vastavuse tagamiseks, et ära hoida uute takistuste loomist liikmesriikides, ning 
vajaduse korral rakendaks sanktsioone; palub seega komisjonil esitada andmed kõikide 
allesjäänud tõkete kohta, mis takistavad kolmanda energiapaketi rakendamist, ja esitada 
selged arvulised näitajad selle kohta, milline on olnud nende tõkete mõju energiahindadele 
tarbija jaoks; juhib tähelepanu sellele, et konkurentsieeskirjade jõustamine võib aidata 
kaasa suuremale varustuskindlusele, kui selle eesmärk on hõlbustada turulepääsu ja 
soodustada investeeringuid; nõuab seetõttu, et komisjon jätkaks otsusekindlalt ja 
sektoriuuringu tulemusi arvesse võttes meetmete võtmist, et tulemuslikult kehtestada 
konkurentsieeskirjad energiasektoris; tunneb sellega seoses heameelt energiasektoris 
käimasolevate konkurentsiseaduse menetluste üle, mille eesmärk on tagada, et energia 
siseturg oleks 2014. aastal lõplikult välja kujundatud ja kõrvaldataks energiatootjate poolt 
uuesti tekitatud konkurentsitakistused; juhib tähelepanu sellele, et riikide reguleerivatel ja 
monopolidevastastel asutustel on otsustav roll ELi eeskirjade rakendamisel, ning soovitab 
liikmesriikidel toetada neid asutusi vajaminevate finants- ja inimressurssidega;

4. rõhutab, et ainult stabiilse õigusraamistiku abil on võimalik ligi meelitada investeeringuid, 
mis on vajalikud selle turu jätkuvaks arenguks;

5. soovitab komisjonil Euroopa ühendamise rahastu vahendite rakendamisel 
energeetikavaldkonnas anda eelisõigus nendele projektidele, millel on siseturu 
toimimisele kõige suurem mõju, seeläbi edendatakse konkurentsi, kiirendatakse taastuvate 
energiaallikate turule jõudmist, luuakse vajalikke piiriüleseid ühendusi ja parandatakse 
energiavarustuse kindlust;

6. nõuab sammude astumist soodustamaks energiavõrkude ühist kavandamist, et edendada 
Euroopa energiavõrgu ratsionaliseerimist, sealjuures tuleks ära kasutada piiriülest 
koostoimet ja tõhusamat taristuvõrku, mis tooks kaasa väiksemad kulud tarbijatele ja 
ettevõtjatele;
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7. palub, et komisjon võtaks meetmeid turu killustatuse ja moonutatuse kõrvaldamiseks, 
lõpetades fossiilkütuste otsese ja kaudse toetamise ja tarbijatelt nõutavate energiatasude 
reguleerimise; kutsub seetõttu komisjoni üles kontrollima, kas aluslepingutega on 
kooskõlas mõnes liikmesriigis kehtivad seadused, mis ainuõiguste andmisega loovad 
tarnija monopolid ning seeläbi tekitavad madalama konkurentsi ja kõrgemad 
tarbijahinnad; rõhutab, et liikmesriikides on vaja järk-järgult ühtlustada taastuvate 
energiaallikate toetussüsteeme ja edendada piiriüleselt tõhusalt toimivaid võimsuse 
tagamise mehhanisme; rõhutab, et selleks tuleb väga hoolikalt kindlaks määrata, millised 
võimsuse tagamise meetmed on vajalikud ja mõistlikud; 

8. juhib komisjoni tähelepanu vajadusele kiiresti ja operatiivselt integreerida riiklikud gaasi-
ja elektriturud, mille toimimine nõuab ühiste reeglitega võrgueeskirjade ametlikku 
vastuvõtmist ja kiiret rakendamist, et määrata kindlaks mehhanismid võimsuse 
jaotamiseks, tasakaalustamiseks, tasude nõudmiseks ja koostalitlusvõimeks;

9. kutsub komisjoni üles tegema koostööd Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikega, 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametiga (ACER) ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega, et kiiremini valmiksid võrgueeskirjad, mis tuleks välja töötada kaasaval 
ja läbipaistval moel;

10. juhib komisjoni tähelepanu vajadusele tagada nende õigusaktide tõhus kohaldamine, mis 
suurendavad riiklike reguleerivate asutuste volitusi ja sõltumatust, kuna see aitab kaasa 
energiaturu tõhusale toimimisele ja kaitseb tarbijate huve;

11. märgib, et asümmeetria riikliku reguleerimise tasandil tekitab ka konkurentsi 
asümmeetriat; nõuab Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti ülesannete 
ja volituste suurendamist, et amet suudaks pakkuda rohkem võimalusi tihedamaks 
koostööks liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel, et kindlaks määrata reguleeriv 
raamistik, mis ei piiraks energia siseturu toimimist;

12. toetab täielikult võrdseid võimalusi tagavaid meetmeid, millega luuakse 
detsentraliseeritumad ja konkurentsivõimelisemad turumudelid, kuna need toovad 
kohalike energiatootjate ja uute tööstusettevõtjate jaoks kaasa rohkem võimalusi;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et kuna kolmandat energiapaketti ei ole õnnestunud üle võtta ja 
konkurentsitakistused püsivad, ei ole turu liberaliseerimine toonud kaasa 
märkimisväärseid lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja eelkõige majapidamiste 
jaoks; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks meetmeid, et selgitada tarbijate õigusi ja 
suurendada läbipaistvust, mis puudutab hinnakujundust ja arveldust, teavet, 
võrdlusvõimalusi, tarbijate valikuvabadust ja nõudlusele reageerimist, ning et kaitsta 
tarbijaid; nõuab, et liikmesriigid vahetaksid parimaid tavasid;

14. märgib, et tehniline lihtsustamine on tarbijate jaoks oluline ning et võttes arvesse 
töörühma aruannet „Läbipaistvus ELi energia jaeturgudel”, peaksid samad 
hinnakomponendid esinema pakkumises, lepingus ja arves ning ühtlustada tuleks nende 
andmete esitamist; usub, et tarbijate aktiivsemaks kaasamiseks energiatarbimise 
haldamisse on vaja neile selgitada mooduseid energiatarbimise kontrollimiseks, samuti 
võimalusi energiasäästu ja energiatõhususe saavutamiseks ja energia väiketootmiseks; 
nõustub töörühma aruandega selles, et võrdlemisvahendid ja veebilehed võivad olla 
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tarbijatele heaks vahendiks, kui neid peetakse sõltumatul, läbipaistval ja usaldusväärsel 
viisil; soovitab komisjonil ja liikmesriikidel käivitada hinnavõrdluse veebisaite ja 
tarbijasõbralikke teavituskampaaniaid, millest kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid aktiivselt osa võtma; tervitab ideed, et hinna võrdlusvahendite õigsust ja 
objektiivsust tuleks kinnitada veebipõhise usaldusmärgise abil; kutsub komisjoni üles 
uurima, millised on võimalused kasutada ELi tasandil sellist usaldusmärgist hinnavõrdluse 
vahendite ja veebilehtede jaoks;

15. juhib tähelepanu sellele, et nutikad mõõtmissüsteemid ja elektrienergia erinevad tariifid 
võivad olla tarbijatele stiimuliks oma tarbimise ja seega ka arvete vähendamiseks ning 
annavad võimaluse suuremaks läbipaistvuseks; rõhutab samas siiski, et selliste 
mõõtesüsteemide kasutuselevõtule peab eelnema põhjalik hindamine, eelkõige selles osas, 
mis puudutab tegeliku kokkuhoiu võimalust, koostalitlusvõimet ja mõju andmekaitsele;

16. rõhutab, et tarbijad eelistavad väiksemat energiasõltuvust ning on üha sagedamini valmis 
investeerima omatootmisse; soovitab seetõttu aktiivselt toetada nutivõrke ja muid 
võimalusi, mis lubavad tarbijatel aktiivselt osaleda energia siseturul;

17. juhib tähelepanu eelistele, mida pakuvad erinevad võrgu kasutustasud, et ärgitada tarbijad 
säästliku energiakasutuse huvides tarbima väljaspool tippkoormuse aegu;

18. pooldab toetust uute mehhanismide loomiseks, et tagada vaidluste tõhus lahendamine; 
nõuab eeskätt, et viivitamata võetaks üle hiljuti vastuvõetud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv koos vaidluste internetipõhist lahendamist käsitleva määrusega, 
mille mõlema eesmärk on tagada parem, üldine ja üleliiduline juurdepääs vaidluste 
lahendamise organitele; nõuab energiaga seotud küsimusi silmas pidades, et tagataks 
vaidluste kiire, lihtne ja odav lahendamine, et taastada tasakaalustatud 
läbirääkimispositsioon lõpptarbijate ja tarnijate vahel;

19. rõhutab vajadust edendada algatusi, mis aitavad tagada tarbijatele energia siseturul 
aktiivsema rolli, mis omakorda elavdab konkurentsi turul; juhib tähelepanu sellele, et 
tarnija kollektiivne vahetamine on juba kaasa toonud tarbijate jaoks mõningaid eeliseid; 
kutsub komisjoni üles hindama, millist kasu võivad tarbijad saada tarnija kollektiivsest 
vahetamisest energiasektoris, samuti sellega seonduda võivaid riske; on seisukohal, et ELi 
tasandil tuleks rakendada meetmeid, mis võimaldavad tarbijatel vahetada energiatarnijat, 
ilma et sellega kaasneksid karistused lepingu rikkumise eest.
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