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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. võtab teadmiseks käesolevale 
resolutsioonile lisatud komisjoni 
avaldused;

Or. en

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduste tekst:

KOMISJONI DEKLARATSIOON VÕRKUDEVAHELISE ÜHENDUSE MÄÄRATLUSE 
KOHTA

„Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate kokkuleppe seoses uuesti sõnastatud 
elektridirektiivi ja uuesti sõnastatud elektrimäärusega, mille puhul pöördutakse tagasi 
direktiivis 2009/72/EÜ ja määruses (EÜ) nr 714/2009 kasutatud „võrkudevahelise ühenduse“ 
määratluse juurde. Komisjon möönab, et elektriturud erinevad muudest turgudest (näiteks 
maagaasiturg) selle poolest, et asjaomasel turul kaubeldavaid tooteid ei ole praegu võimalik 
hõlpsasti ladustada ning elektrienergia tootmiseks kasutatakse suurt hulka eri seadmeid, 
sealhulgas jaotusvõrkude paigaldised. See tähendab, et kolmandaid riike hõlmavate ühenduste 
roll on elektri- ja gaasisektori puhul väga erinev ning et kõnealuse kahe sektori suhtes võib 
kohaldada eri regulatiivseid lähenemisviise.

Komisjon uurib täiendavalt selle kokkuleppe mõju ning annab vajaduse korral suuniseid 
õigusaktide kohaldamiseks.

Õigusselguse huvides soovitab komisjon silmas pidada järgmist.

Elektridirektiivis kokku lepitud võrkudevahelise ühenduse määratluses viidatakse 
elektriülekandesüsteeme ühendavatele seadmetele. Sõnastuses ei osutata erinevatele 
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õigusraamistikele ega tehnilistele olukordadele ning seega hõlmab see iseenesest kõiki 
elektriühendusi kolmandate riikidega, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse. 
Elektrimääruses kokku lepitud võrkudevahelise ühenduse määratluse puhul rõhutab komisjon, 
et elektriturgude lõimimine eeldab kõrgetasemelist koostööd põhivõrguettevõtjate, 
turuosaliste ja reguleerivate asutuste vahel. Ehkki kohaldatavate eeskirjade ulatus võib sõltuda 
elektrienergia siseturuga ühendatuse ulatusest, peaks kolmandate riikide tihe lõimimine 
elektrienergia siseturuga, näiteks nende osalemine turgude ühendamise projektides, põhinema 
kokkulepetel, mis nõuavad asjakohaste liidu õigusaktide kohaldamist.“

KOMISJONI AVALDUS VAIDLUSTE KOHTUVÄLISE LAHENDAMISE KOHTA

Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate artiklit 26 käsitleva kokkuleppe näha ELi 
tasandil ette, et energiateenuseosutajate osalemine vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluses on kohustuslik. Komisjon peab seda otsust kahetsusväärseks, kuna tema 
ettepaneku kohaselt jäeti selle valiku tegemine liikmesriikidele, lähtudes direktiivis 
2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta) („vaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv“) võetud lähenemisviisist ning pidades silmas subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Euroopa Komisjoni ülesanne ei ole liikmesriikides kehtivaid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi võrdlevalt hinnata. Seepärast hindab komisjon, oma üldise kohustuse 
raames jälgida liidu õiguse ülevõtmist ja tõhusat kohaldamist, vaidluste kohtuvälise 
lahendamise riiklike menetluste üldist tõhusust.


