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Ülevaade

1. Komisjoni ettepanek luua energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet on 
kolmanda energiapaketi eduks ülioluline. Vidal-Quadrasi koostatud raportis „Gaasi ja 
elektri siseturu väljavaated” (2007/2089(INI)) väljendas Euroopa Parlament oma kindlat 
pühendumust tugeva ja tõhusa Euroopa tasandi reguleeriva asutuse loomisele koos 
vajalike volitustega, et saada jagu nendest küsimustest, mida liikmesriikide reguleerivad 
asutused lahendada ei suuda ning mis takistavad integratsiooni ja siseturu head 
toimimist.

2. Kolmanda energiapaketi eesmärk on suunata energiaturgu, mis veel kümme aastat tagasi 
põhines monopoli süsteemil, liberaliseerimise etapist järkjärgult tõelise ja jätkusuutliku 
konkurentsi suunas.

3. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks regulatiivsete protsesside ja turusuundumuste 
vahelisi suhteid juhtida lähenemisviisi abil, mis:

 on mõeldud tuleviku turuolukorra jaoks (s.t tulevikku suunatud lähenemisviis), kus 
turutingimused on palju konkurentsitihedamad ja mitmekesisemad;

 keskendub konkurentsiõiguse rakendamisele, et vähendada nii palju kui võimalik 
eelhindamise eeskirju, mida kohaldatakse üksikjuhtumi põhiselt.

4. Kõnealuste eesmärkide saavutamist saab taotleda Euroopa tasandil konkurentsiraamistiku 
ja eelhindamise eeskirjade ühtlustamisega. See tähendab, et energeetikasektori 
regule e r i m i s t  järjest vähendatakse, kuni ainsad kehtivad eeskirjad on 
konkurentsieeskirjad. Seejuures tuleb tähelepanu juhtida asjaolule et kui tõhusat 
konkurentsikeskkonda ei saavutata, etendab sektoripõhine reguleerimine endiselt olulist 
rolli.

5. Energeetikasektori saab allutada peamiselt konkurentsieeskirjadel põhinevale süsteemile 
niipea, kui on kokku lepitud, et kõnealune tööstus ei ole enam loomulik monopol, vaid on 
muutunud „normaalseks” tööstuseks. 

6. Euroopa energiaturu ja selle arengu seisukohalt on pärast kolmanda energiapaketi 
rakendamist seega vaja, et energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet 
etendaks olulist rolli. Seepärast tuleb ameti volitusi ja sõltumatust edendada kaugemale ja 
edasi komisjoni pakutud tasemest.

7. Käesoleva määruse eelnõu üle arutamisel tuleks kogu aeg meeles pidada, et kolmandat 
energiapaketti tuleb käsitleda kui paketti, milles amet on peamine valdkondadevaheline 
element. Roll, volitused ja kohustused, mis käesoleva määrusega ameti jaoks vastu 
võetakse, peavad olema järjepidevad teiste paketis olevate direktiivide ja määruste 
eelnõudega ja vastupidi.

Sõltumatus

8. Kolmanda energiapaketi aluspõhimõtteks on, et selge õigusliku raamistiku piires töötades 
peaksid riiklikud energeetikasektorit reguleerivad asutused olema võimalikult sõltumatud 
igapäevasest poliitilisest sekkumisest.
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9. Samamoodi peaks amet olema võimalikult sõltumatu tehnilistes küsimustes ning omama 
õiguslikku, halduslikku ja finantsautonoomiat. Amet peaks olema ühenduse organ, millel 
on juriidilise isiku staatus ja vabadus teostada talle määrusega antud ülesandeid. See 
tähendab, et amet peaks pigem olema suuteline tegema komisjonist sõltumatult siduvaid 
otsuseid kui omama üksnes nõuandvat rolli.

10. Komisjon on väitnud, et ühenduse õigus – eelkõige 1958. aastal kehtestatud Meroni 
põhimõte – ei luba tal ametile rohkem volitusi ja sõltumatust delegeerida. Mõned teised 
sõltumatud õiguseksperdid võivad selles suhtes võtta erineva seisukoha. Õigusliku 
tõlgendamise probleem on vaieldamatult keskse tähtsusega küsimus otsustamaks, millised 
saavad olla ameti volitused, milliseid otsuseid ta saab teha, kuidas ta peaks olema 
struktureeritud ja kui sõltumatu ta saab olla. Selge õiguslik nõuanne käesolevas küsimuses 
on seega esmajärgulise tähtsusega.

Volitused ja vastutused

11. Kavandatava ametiga luuakse ELi raamistik energeetikasektorit reguleerivate riiklike 
asutuste tõhusaks koostööks. Kuid tal peavad olema ka reaalsed volitused, et tõhusalt 
tegelda piiriüleste olukordadega ja aidata kaasa integreeritud konkurentsvõimelise 
Euroopa Liidu energiaturu arendamisele. 

12. Ameti rolli tuleb eelkõige edendada seoses küsimustega, mis on regulatiivse raamistiku 
keskmes ja puudutavad ELi võrgustiku (sealhulgas selle arengu, hoolduse ja tegutsemise) 
võimsust, turvalisust ja piisavust.

13. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata ameti rollile seoses ülesannetega, mis talle on pandud 
elektri- ja gaasimääruse eelnõudega Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO) 
raames.

14. Ametil peaks väidetavalt olema suurem roll ENTSO ettepanekute – eelkõige võrgu 
arendamise kava projekti – algatamisel, kontrollimisel ja heakskiitmisel, et tagada avalike 
huvide täielik rahuldamine. 

15. Samuti vajab rohkem kaalumist ameti roll seoses tehniliste ja turureeglite algatamise, 
arendamise, valideerimise, rakendamise ja jõustamisega põhivõrguettevõtjate jaoks ning 
see, kuidas seda rolli tasakaalustada ENTSO rolliga. Amet peaks siinkohal etendama 
võtmerolli ning olema selgelt kaasatud Euroopa reeglite reguleerimisala ja sisu 
määratlemisse. Kõnealuste reeglite põhiaspektide suhtes peaks olema nõutav ameti 
heakskiit.

16. Tehnilised ja turureeglid ning muud asjaomased küsimused (tööprotsessid, 
investeeringukavad, tootmise piisavuse väljavaated, teadustegevuse ja töökavad) on ELi 
integreeritud energiaturu saavutamise keskmes. Nad etendavad ka olulist rolli, määrates 
kindlaks, millises ulatuses on vaja olemasolevaid riiklikke eeskirju ühtlustada ning millal 
määravad riiklikud eeskirjad kindlaks pigem Euroopa organid kui et see toimub riigi 
tasandil. Komisjoni ettepanekuga ei anta ametile mitte mingeid otsustusõigusi (üksnes 
nõuandev roll) ning see tõstatab küsimuse, kas põhivõrguettevõtjad on suutelised täielikult 
ise vastutama reeglite sätestamise eest. 
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17. Iga hästitoimiv turg vajab häid ja selgeid eeskirju, mille on sätestanud üldistes huvides 
tegutsevad institutsionaalsed kolmandad isikud. Komisjoni ettepanekus öeldakse 
kõnealusest majandusteooria aluspõhimõttest lahti, delegeerides turul tegutsejatele 
(põhivõrguettevõtjatele) volitused ja kohustused sätestada energiaturu eeskirju, võttes 
tegelikult kasutusele enesekontrollisüsteemi ELi tasandil. Kõnealuse ettepaneku alusel on 
ametil võimatu võtta endale reguleeriv funktsioon ELi tasandil, mis on oluline 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja turvalise integreeritud Euroopa turu saavutamiseks.

18. Kaalumist ja selgitamist vajab ka viis, kuidas hakkab toimima gaasi- ja elektrimääruse 
alusel ette nähtud vabastustaotluste menetlus seoses piiriüleste infrastruktuuridega. 
Täpsemalt, milline peaks olema vastutuse tasakaal ameti ja komisjoni vahel otsuste 
tegemisel selliste vabastuste andmise kohta? Kas amet ei peaks tegema lõplikku otsust 
selliste vabastuste osas?

19. Lõpuks tuleks uurida, kas ametil peaks veel olema muid volitusi, mis ulatuvad kaugemale 
direktiivide ja määruste eelnõudes esitatud võimalustest. Näiteks võiks kaaluda, milline 
peaks olema ameti roll Euroopa energiaturu arengu järelevalvel ja sellealase teabe, näiteks 
tarbijainfo ja turu-uuringud, pakkumisel (nt energia siseturu tulemustabel, turulepääsu 
kontrollimine, energiapuuduse tasemete hindamine).

20. Kõigi oma ülesannete teostamisel peaks ameti esmane kohustus olema turuosaliste 
nõustamine varajases etapis. 

Sisemine struktuur

21. Ameti sisemine struktuur ning otsuste tegemise ja ametisse nimetamise viisid on tema 
sõltumatuse seisukohalt üliolulised. Siinkohal on tähtis komisjoni ja riiklike reguleerivate 
asutuste vastav roll, nagu ülesannete jagamine ameti haldusnõukogu, reguleerivate 
asutuste nõukogu ja direktori vahel.

22. Direktoril on keskne reguleeriv roll. Eespool öeldut arvesse võttes ning selleks, et tagada 
direktori regulatiivne sõltumatus, on peamine küsimus, kas direktori kandidaadi peaks 
esitama nõukogu või reguleerivad asutused komisjoniga konsulteerides. Direktori 
ametissenimetamise peaks seejärel heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu.

23. Komisjoni ettepanekus ameti loomise kohta puudub järjepidevus seoses volituste, 
autonoomia ja sõltumatusega, mida komisjon ise nõuab riiklike energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste jaoks. Energeetikasektori reguleerimise juhtimise korraldust 
riiklikul tasandil tuleks – seal kus võimalik – eeskujuks võtta Euroopa tasandil, säilitades 
samad põhimõtted.

24. Haldusnõukogu roll ja iseloom vajavad hoolikat kaalumist ning selle pakutud korraldusse 
tuleks teha muudatusi, et parandada selle tõhusust ning hoida ära mis tahes ebavajalikud 
kulutused ELi eelarvest. Haldusnõukogu peaks vastutama üksnes arvepidamise küsimuste 
eest. Seepärast peaks selle koosseis olema väiksem ja tõhusam, kui on sätestatud 
komisjoni ettepanekus, mis näeb ette kaheteistkümne inimese palkamise. Kõnealune arv ei 
vasta ameti struktuurile ning moodustab peaaegu poole inimeste arvust, kes on 
reguleerivate asutuste nõukogus, ja ühe neljandiku ameti jaoks ettenähtud töötajatest. 
Siinkohal kerkib küsimus nii sõltumatusest kui ka stabiilsusest. Teiste Euroopa ametite 
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kogemus näitab, et liikmelisus, mis sõltub liikmesriikide poolsest kandidaatide 
esitamisest, muutub pidevalt, mõjutades tegevuse pikaajalist planeerimist.

25. Lõpuks on tähtis ka küsimus ameti suhetest Euroopa Parlamendiga. Nii direktor kui ka 
reguleerivate asutuste nõukogu esimees peaksid olema personaalselt ja otseselt 
aruandekohustuslikud Euroopa Parlamendi ees. Mõlemad peaksid vähemalt kord aastas 
oma tegevusest Euroopa Parlamendile aru andma ning Euroopa Parlamendil peaks olema 
võimalik neid vajaduse korral ka muul ajal välja kutsuda.

Rahastamine

26. Ühenduse asutusena tuleb ametil olulisel määral toetuda ühendusepoolsele rahastamisele. 
Nagu kõigi ühenduse eelarve aspektide puhul, peaks see Euroopa Parlamendile andma 
võimaluse uurida ameti töötamist ja toimimist.

27. Kuid ameti sõltumatuse säilitamiseks on oluline, et tal oleks juurdepääs ka mõnele 
ühenduse eelarve välisele rahastamisvahendile. Ameti loomist käsitleva määruse eelnõu 
artiklitega 18 ja 19 juba võimaldatakse teenustasu võtmist seoses piiriüleste 
infrastruktuuridega seotud vabastusotsusega kolmandate isikute juurdepääsueeskirjade 
nõuete täitmisest. Siiski võib põhjendatult prognoosida, et sellise rahastamisviisi abil 
saadav rahasumma on väga väike. Seepärast tuleks uurida muid rahastamisallikaid. 
Näiteks, kas kõnealust õigust koguda osa oma rahastamisvahenditest energiatööstuselt 
võetavatest maksudest (ning vajaduse korral rahatrahvidest) peaks laiendama teistele 
tegevusvaldkondadele. Mõningatel riiklikel reguleerivatel asutustel ELis on juba õigus 
koguda osa oma rahastamisvahenditest energiatööstuselt.
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