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Elektrienergia siseturg ***I
Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia 
siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2016)0861),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0492/2016),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja, Saksamaa Liidupäeva, Hispaania parlamendi, 
Prantsusmaa Senati, Ungari Rahvuskogu, Austria Liidunõukogu, Poola Seimi, Poola 
Senati, Rumeenia Saadikutekoja ja Rumeenia Senati poolt protokolli nr 2 
(subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud 
põhjendatud arvamusi, mille kohaselt ei vasta seadusandliku akti eelnõu 
subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 13. juuli 2017. aasta arvamust2,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet 
õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta3,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 
13. juuli 2017. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile,

1 ELT C 288, 31.8.2017, lk 91.
2 ELT C 342, 12.10.2017, lk 79.
3 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.



– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 18. jaanuari 2019. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0042/2018),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid 
sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et 
varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise 
osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste 
muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2016)0379

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. märtsil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud)

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/943) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUS 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 

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 TURU REFORMIMISE RAKENDUSKAVADE KOHTA

Komisjon võtab teadmiseks kaasseadusandjate kokkuleppe seoses artikli 20 lõikega 3, milles 

sätestatakse, et liikmesriigid, kellel on tuvastatud piisavusega seotud probleemid, avaldavad 

rakenduskava koos ajakavaga, mille jooksul tuleb vastu võtta meetmed mis tahes 

kindlakstehtud regulatiivsete moonutuste ja/või turutõrgete kõrvaldamiseks riigiabi menetluse 

raames.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 108 on komisjonil ainupädevus hinnata riigiabi 

meetmete kokkusobivust siseturuga. Käesolev määrus ei mõjuta ega piira komisjonile 

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt antud ainupädevust. Seetõttu võib komisjon 

vajaduse korral esitada oma arvamuse turu reformimise kavade kohta paralleelselt riigiabi 

eeskirjade kohaste reservvõimsuse mehhanismide heakskiitmise protsessiga, kuid need kaks 

protsessi on õiguslikult lahus.


