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1. Ilma asjakohaselt toimiva elektri- ja gaasituruta on Euroopa Liidul järjest raskem 
tagada varustuskindlust, jätkusuutlikku vähese süsinikdioksiidi heitega energiaturgu ja 
konkurentsivõimet maailmas.

2. Enne kui uurida, milline võiks olla asjakohane turu mudel, tuleb küsida, miks me seda
muutust tungivalt nõuame? Muutust on vaja selleks, et tarbijaid koheldaks õiglaselt, et 
ühtlustada mängureeglid kõigile turuosalistele, tootjatele ja tarbijatele, et kindlustada 
paremad tingimused investeeringuteks, mis tagavad varustuskindluse ja parema 
juurdepääsu taastuvatele energiaallikatele, samuti on vaja vähendada suurte 
energiaettevõtete kätte koondunud võimu, võimaldades VKEdele paremat juurdepääsu 
võrgule. See nõuab kaksipidist lähenemisviisi: elektri- ja gaasiturgude paremat 
reguleerimist ja haldamist seoses võrgumonopolide tegevuse ja turukorraldusega ning 
konkurentsiõiguse kindlakäelist kohaldamist turukontsentratsiooni vähendamiseks.

I – Tarbijakaitse ja sotsiaalne mõju

3. Mis tahes mudeli korral tõusevad tõenäoliselt energia hinnad. ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi mõju, 20 % ulatuses taastuvate energiaallikate kasutamise 
kohustus ja nafta järjest vähenev pakkumine, mis on viinud hinnad juba ligikaudu 100 
dollarini barreli kohta, toovad tõenäoliselt kaasa hindade tõusu.

4. Ehkki energiapuudus ja kaitsetumate tarbijate kaitse on liikmesriikide pädevusse 
kuuluv valdkond, on olemas selge seos ELi poliitikaga. EL peab kehtestama selge 
energiapuuduse määratluse ja nõudma, et liikmesriigid energiapuudust käsitlevad 
kavad esitatakse ja et neid uurib komisjon. Siiski peavad kaitsetumate tarbijate 
kaitseks võetavad meetmed sobima kokku ja toimima koos avatud, konkurentsile 
rajatud turu eeldustega. Me peame tagama, et tarbijaid, eriti pensionäre, kes ei suuda 
maksta, ei jäetaks energiast ilma ja et hinnakujunduse mudelitega ei diskrimineeritaks 
vaeseid tarbijaid. Energiapuuduse vastu võitlemiseks sobivad kõige paremini 
energiatõhususe ja energia kokkuhoiu meetmed ning tuleks uurida võimalusi, kuidas 
tugevdada seost käesoleva direktiivi ja energiatõhususe nõuete vahel.

5. Vajame suuremat läbipaistvust tarbijate õiguste valdkonnas. Kõnealuse direktiivi lisa 
peavad rakendama, selle täitmist jälgima ja jõustama riikide reguleerivad asutused 
ning seda peab kontrollima uus Euroopa reguleeriv asutus. Teenuse kvaliteet peaks 
olema elektrienergia ettevõtjate kohustuste seas kesksel kohal. Rakendamata jätmise 
eest tuleks kehtestada selged sanktsioonid, sealhulgas riikliku tasandi litsentsi või 
sellega võrdse dokumendi tühistamine. Väljapakutud Euroopa energiatarbijate harta 
tuleks jõustada elektri- ja gaasidirektiivide kaudu, andes sellele õigusliku tähtsuse. 
Igas liikmesriigis tuleks luua riiklik energiatarbijat kaitsev asutus.

II – Milline energiaturu mudel?

6. Täielik omandisuhete eraldamine on ainus mudel, mis võib anda kindluse turule 
siseneda soovivatele konkurentidele ning välistada huvide konfliktide tekke.

7. Ebaõiglase diskrimineerimise võimalus on alati olemas, kui äriühing tegutseb 
keskkonnas, mis on üheaegselt nii konkurentsile avatud kui ka monopoolne. Kuid



DT\702014ET.doc 3/5 PE400.307v01-00
Freelance-tõlge

ET

tingimata on nõutav suurem läbipaistvus, võrguettevõtjate tegevuse koordineerimine, 
turueeskirjade ühtlustamine ja riiklike normide, sealhulgas konkurentsipoliitika, 
lähenemine.

8. Komisjoni ettepanek ei nõua riigi omanduses olevate põhivõrkude sunniviisilist 
erastamist pärast omandisuhete eraldamist.

9. Sõltumatu põhivõrguettevõtja mudel, kus äriühingul on lubatud elektrivõrku omada, 
kuid mitte käitada, toob kaasa bürokraatia ja kuluka regulatiivse kontrolli vajaduse 
ning pole seega omandisuhete täielikule eraldamisele mõistlik alternatiiv.

a. Investeeringud

10. Liikmesriikide kogemuse kohaselt toob täielik omandisuhete eraldamine kaasa 
suuremad investeeringud ja paremini toimivad võrgud.

11. Määrusega nõutavad kümneaastased investeerimiskavad peaksid tagama, et 
rakendatakse pikaajalisi strateegiaid, mis seavad esikohale tarbijate ja mitte 
aktsionäride vajadused. Kõnealune investeerimisstrateegia peaks tagama, et kvaliteet 
ja tööjõud on piisavad teenuse osutamise kohustuste täitmiseks. Selle peaksid heaks 
kiitma ja selle täitmist jälgima riikide reguleerivad asutused ning kontrollima uus 
Euroopa reguleeriv asutus. Investeerimiskavad peaksid arvestama vajadusega liikuda 
kokkuvõttes Euroopa võrgu suunas.

b. Taastuvad energiaallikad ja detsentraliseeritud tootmine

12. Täielik omandisuhete eraldamine tagab taastuvenergiale parema juurdepääsu 
võrkudele, siiski tuleks minna kaugemale ja tagada, et taastuvenergial ja väiketootjatel 
on võrkudele eelistatud juurdepääs, v.a juhtudel, kui tehnilised küsimused selle 
võimatuks teevad.

13. Tuleb tagada, et läbi kohaliku ja väiketootmise ning kohalike elektri- ja küttejaamade 
toetamise naaseks energia elanike kätte. See nõuab suuri investeeringuid tehniliselt 
arenenud võrkudesse. Praegu puudub vertikaalselt integreeritud elektrienergia 
ettevõtetel motivatsioon selliste investeeringute tegemiseks, sest suurt osa kohalikust 
tootmisvõimsusest nad kas ei ehita või ei kontrolli.

14. Detsentraliseeritud tootmise arendamiseks ja energiatõhususe parandamiseks on 
jaotusvõrkude kaasajastamine hädavajalik. Direktiiv peaks andma võimaluse 
piirkondlike süsteemide soodustamiseks.

III – Rakendamine ja reguleerivad asutused

15. Komisjon peaks rangelt tegelema liikmesriikidega, kes pole praegu kehtivaid 
direktiive rakendanud. Jõustamine ja selged sanktsioonid on vajalikud järgmise mudeli 
edu tagamiseks; eriti kehtib see energiavõrkude puhul, mis on loomulikud monopolid.
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16. Riikide reguleerivad asutused peavad olema tõeliselt sõltumatud nii valitsusest kui ka 
tööstusharust ja tuleks saavutada nende volituste miinimumstandardite ühtlustamine, 
luues ühised normid läbipaistvuse ja aruandekohustuse kohta. Samuti tuleks neile teha 
ülesandeks tagada Euroopa tarbijate vajaduste arvestamine eriti piiriüleste 
investeeringute kohta otsuste langetamisel.

17. Riikide reguleerivad asutused peaksid saama jõustada meetmeid konkurentsi 
stimuleerimiseks ja vastutama olulise turujõuga äriühingute järelevalve eest. Riikide 
reguleerivatele asutustele tuleks anda tihedas koostöös riiklike ja ELi 
monopolidevastaste asutustega vahendid, et saavutada konkurentsivõimelisem turg, ja 
neil peaks olema õiguslikud volitused lepingute sõlmimiseks muude ELi ja riikide 
reguleerivate asutustega (nt teabevahetuse kohta).

18. ELi õigusaktides tuleks selgelt sätestada poliitilised eesmärgid ja riikide reguleerivate 
asutuste kohustuste ja volituste täpne ulatus, mis hõlmaks õigust kinnitada või heaks 
kiita võrgu juurdepääsutariife ja nende arvestamise metoodikat. Kõigil riikide 
reguleerivatel asutustel peab olema õigus saada gaasi- ja elektrienergia ettevõtjatelt 
vajalikku teavet ja rakendada tõhusaid sanktsioone koos asjakohaste uurimisõigustega 
ja piisavate volitustega vaidluste lahendamiseks.

19. Riikide reguleerivaid asutusi peaks julgustama kasutama õigust piirhindade 
kehtestamiseks konkurentsile avamata turgudel selgelt piiritletud ajavahemikuks, kui 
liikmesriigid venitavad ELi õiguse rakendamisega, et tarbijad oleksid kaitstud 
väärkohtlemise eest turul. Komisjoni asutused peaksid uurima reguleeritud tariife, mis 
on kehtestatud turuhinnast madalamatena, kuna see takistab konkurentsi ja moonutab 
konkurentsi eelkõige ELi suurte energiatarbijate vahel.

20. Komisjoni ettepanek sisaldab mitut sätet, mis annaksid komisjonile volitused 
komiteemenetluse kaudu siduvate suuniste vastuvõtmiseks. Siiski peaks 
seadusandlikke volitusi asjakohastel juhtudel rakendama kaasotsustamismenetluse ja 
mitte komiteemenetluse kaudu, et mitte piirata Euroopa Parlamendi volitusi.

IV – Euroopa reguleeriv energiaagentuur

21. Dubleerimise vältimiseks tuleks sätestada riiklike ja Euroopa reguleerivate asutuste 
selgepiirilised kohustused. Reguleeriv asutus peaks jälgima kõiki direktiivis riikide 
reguleerivatele asutustele sätestatud tingimusi. Direktiivis sätestatud eeskirjade 
täitmata jätmine peaks kaasa tooma selged sanktsioonid. Väljapakutud Euroopa 
reguleeriva asutuse volitused ja sõltumatus tuleks kindlustada aruandekohustuse kaudu 
Euroopa Parlamendi ees.

22. Piiriüleste küsimustega seoses on vaja arvesse võtta regulatiivseid tühikuid ning 
vajadust Euroopa turu mõnede osade paremaks sidumiseks. Seega on teretulnud 
ettepanek anda asutusele volitused otsustada erandite üle võrkudevaheliste ühenduste 
jaoks ja erandite üle juhtudel, kui infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi 
territooriumil. Kui pädevad riikide reguleerivad asutused ei suuda asjakohase 
regulatiivse korralduse suhtes kokkuleppele jõuda, võib Euroopa asutus, 
konsulteerides asjaomaste asutustega, korraldada tähtsate võrkudevaheliste ühenduste 
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pakkumise. Kulud peaksid tarbijani kanduma reguleeritud ja läbipaistvas raamistikus. 
Asutusel peaks olema aktiivsem roll piiriüleste küsimuste reguleerimisel.

V – Piirkondlikud elektriturud

23. Lõppeesmärgiks peaks olema liikumine asjakohaste, selgete ja järkjärguliste 
sammudega ühtse Euroopa elektrivõrgu suunas. Tuleb selgelt öelda, et see peab 
toimuma paralleelselt täieliku omandisuhete eraldamisega ja et see ei ole sellele 
alternatiivseks mudeliks.

24. Kõnealuses suunas liikumise tagamiseks tuleks põhivõrguettevõtjatele anda selge 
plaan ja ajakava. Tuleb leida tasakaal põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate asutuste 
volituste vahel. Üldiselt on reguleerivad asutused äritegevuse reeglite – nt 
tasakaalustavad eeskirjad, eeskirjad ülekoormuse puhuks – määratlemiseks paremas 
olukorras, kusjuures tehnilised eeskirjad peaksid olema põhivõrguettevõtjate 
pädevuses. ELi võrgukoodeksi väljatöötamine tagaks, et piirkondlikud turud ei liigu 
erinevates suundades.

25. Väga tähtis on piirkondade määratlemine ja piirkondliku koostöö stimuleerimine, et 
tagada sujuvalt integreeritud turu tekkimise laiemas Euroopa kontekstis. Oluline on 
ühendada „energiasaared”, nagu Balti riigid, mis pole ühendatud Elektrienergia 
Edastuse Koordineerimise Liidu (UCTE) võrku. Vaja on stiimuleid, mis soodustaksid 
takistuste ületamist uue energia impordi ja ekspordi infrastruktuuri loomisel. Asutus 
peaks seega tegutsema ka piirkondlikus kontekstis.

VI – Kolmandate riikide omandiõigused

26. Energeetika on kahtlemata valdkond, kus riiklikud ja Euroopa huvid tuleks seada 
esikohale, eriti seoses varustuskindlusega. On vaja rohkem uurida, milline oleks selle
klausli mõju seoses praeguste kolmandate riikide investeeringutega ELi 
põhivõrkudesse ja piirangutega investeeringute mahule, mida on võimalik kasutada 
omandisuhete eraldamise nõuete täitmise tulemusena eraldatud infrastruktuuri 
ostmiseks. Raportöör peab vajalikuks märkida, et tema eelistus infrastruktuuri omandi 
küsimuses kuulub avaliku sektori enamusosalusele.
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