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Sissejuhatus

1. Raportöör tervitab Euroopa Liidu energiaturu kolmandat liberaliseerimispaketti, kuna 
tema arvates on selle näol tegemist tervikliku ja ühtse õigusloomega seotud 
ettepanekuga, kuhu on kaasatud enamik Euroopa Parlamendi 2007. aasta juunis vastu 
võetud soovitustest.

2. Raportöör nõustub tugevamate ja sõltumatumate volituste lisamisega reguleerivate 
asutuste jaoks, rangemate nõuetega turu läbipaistvusele, parandatud 
koostööraamistikuga Euroopa tasandil liikmesriikide reguleerivate asutuste ja 
põhivõrguettevõtjate vahel, rõhuasetusega ühendusvõimsuse edasiarendamisele 
liikmesriikide vahel, ning omandisuhete eraldamise ettepanekuga kui kõige tõhusama, 
ehkki mitte ainsa vahendiga investeeringute julgustamiseks ja diskrimineerimise 
vältimiseks uute turule tulijate suhtes.

3. Samuti nõustub raportöör Euroopa reguleerivate asutuste koostööameti kavandatud 
loomisega, ehkki suhtub teatava reservatsiooniga kõnealuse uue organi praegusesse 
struktuuri ja otsustusõigustesse.

4. Piiriülese elektrikaubanduse määruse suhtes on raportöör seisukohal, et õigusloomega 
seotud ettepaneku peamine probleem peitub pädevuste praeguses jaotuses eri osaliste 
vahel, mis põhjustab segast ja mõnevõrra kohmakat otsustamisprotsessi. Käesolevas 
dokumendis rõhutatakse raportööri peamisi muresid seoses kõnealuse konkreetse 
ettepanekuga.

Kohustuste struktuur

5. Vastavalt eespool toodule on raportöör seisukohal, et kõnealuse toimiku põhiprobleem 
on see, et praegune kohustuste struktuur, mida tutvustati komisjoni ettepanekus võtta 
vastu määrus piiriülese elektrikaubanduse kohta, ei vasta tegelikule ja loomulikule 
pädevuste jaotusele riiklikul tasandil, kuna põhivõrguettevõtjatele on antud 
reguleerijale sarnane staatus, samas kui reguleeriv asutus on tagandatud nõuandva 
organi rolli.

6. Eriti on raportöör veendunud, et mitmed ülesanded (kokku 11), mida 
põhivõrguettevõtjad peavad täitma, peaksid nende asemel olema reguleerivate asutuste 
täita.

7. Tõepoolest, samal ajal kui raportöör nõustub komisjoni ideega luua altpoolt tulev 
algatus seoses tehniliste reeglite väljatöötamisega, kuna põhivõrguettevõtjad sobivad 
selleks kõige paremini ning kuna neil on otsene huvi lihtsustada ja ühtlustada 
kõnealuseid eeskirju Euroopa tasandil, on raportöör veendunud, et muud reeglid, 
näiteks kaubanduse ja turuläbipaistvusega seotud reeglid, peavad järgima teistsugust 
lähenemisviisi, mille puhul amet vastutaks sõltumatu organina suuniste koostamise 
eest tihedas koostöös turuosaliste ja loomulikult põhivõrguettevõtjatega, samuti nende 
vastuvõtmise eest.
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8. Lisaks tõstatab eespool nimetatud reeglite ja eeskirjade vabatahtlik rakendamine 
mõningaid küsimusi, näiteks kas praegusel põhivõrguettevõtjate koostöösüsteemil on 
lisandväärtust Euroopa tasandil. Raportöör usub kindlalt, et mõned eeskirjad ja 
reeglid, mis tulenevad käesoleva määruse rakendamisest, peaksid olema 
kohustuslikud.

9. Lõpuks on raportöör seisukohal, et kooskõlas ametile turureeglite koostamise ja 
vastuvõtmise pädevuse omistamisega peaks kõnealune reguleeriv asutus, mitte 
põhivõrguettevõtjad, vastutama konsulteerimiste läbiviimise eest sidusrühmadega 
vastavalt riiklikul tasandil läbiviidavale menetlusele.

Amet

10. Raportöör on teadlik piirangutest, mis komisjoni õigustalituse arvamuses seati 
Euroopa reguleerivate asutuste ameti volitustele. Siiski on raportöör seisukohal, et 
suur osa segadustest ja ebamäärasusest volituste struktuuris tuleneb just volituste 
puudumisest. Seetõttu soovib raportöör, et komisjon paluks Euroopa Parlamendi 
õigustalitusel uurida, kas ameti volitusi oleks võimalik laiendada, et saavutada 
lõplikke reguleerivaid otsuseid vastavalt Euroopa Parlamendi 2007. aasta juuni 
resolutsioonile energiaturu liberaliseerimise kohta.

11. Kui see ei peaks olema võimalik, on raportöör veendunud, et Euroopa Parlament 
peaks kajastama seda, kas esitatud mudel lahendaks ühisele seisukohale jõudmisega 
seotud probleemid, mis tekivad praegu liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel, 
ning kas see võiks olla vaheetapiks teel tõelise Euroopa reguleeriva asutuse suunas.

12. Euroopa Parlament väljendas hiljuti oma soovi asutada Euroopa riikide reguleerivate 
asutuste amet, millele antakse otsustamisõigus piiriülestes küsimustes liikmesriikide 
vahel, samas kui liikmesriikide reguleerivad asutused vastutaksid ka edaspidi otsuste 
eest nende riigi territooriumiga seotud küsimustes. Euroopa Parlamendi seisukohaga 
väljendati soovi lõpetada praegune ummikseisus olev olukord liikmesriikide 
reguleerivate asutuste vahel; seetõttu antakse komisjoni ettepaneku praeguses 
sõnastuses ametile volitused lahendada praegused ja tulevased raskused. Raportöör 
usub, et sõltumatu amet, kellel on asjaomane pädevus piiriülestes küsimustes, 
edendaks tõelise ELi energiaturu arengut tõhusamalt ja läbipaistvamalt.

13. Raportöör tunneb samuti muret olemasoleva elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühma (ERGEG) ümberkujundamise ja mõju pärast, mida 
see võib avaldada sõltumatusele, kuna asutus oleks praeguse ettepaneku kohaselt 
ülemäära sõltuv Euroopa Komisjonist. 

Omandisuhte eraldamise nõuded vastavalt Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule

14. Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut muuta ametlikuks põhivõrguettevõtjate 
olemasolev koostööraamistik, et edendada integratsiooni Euroopa tasandil ja arendada 
tehniliste nõuete täielikku ühtlustamist 27 liikmesriigi vahel.
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15. Selleks et Euroopa põhivõrkude koostööorganisatsiooni (ENTSO) mudel töötaks 
nõuetekohaselt ning hoolimata omandisuhete eraldamise nõutud tasemest igas 
liikmesriigis – s.t eraldatud põhivõrguettevõtja või sõltumatu süsteemihaldur –, on 
raportöör veendunud, et kõiki põhivõrguettevõtjaid tuleb ENTSO raames kohelda 
võrdselt seoses nende kohustustega võrguettevõtjana ning võrgule 
mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamisega.

Investeeringud

16. Komisjoni ettepanek, mille kohaselt põhivõrguettevõtjad esitavad kümneaastase 
investeerimiskava, on kooskõlas juba kehtivate kohustustega liikmesriigi tasandil. 
Seetõttu tervitab raportöör eesmärki lisada sellele Euroopa mõõde, eriti seoses 
edastusvõimsuse ajakohastamise ja parandamisega liikmesriikide vahel.

17. Siiski on oluline, et kava võtaks vastu reguleeriv asutus ja seda ei esitataks lihtsalt 
läbivaatamisele.

Läbipaistvus

18. Raportöör on veendunud, et üksnes ameti poolse läbivaatamise asemel peab reguleeriv 
asutus töötama läbipaistvuseeskirjad välja põhivõrguettevõtjatega konsulteerimise 
abil. Samal ajal kui raportöör tervitab suuniste väljatöötamist ELi tasandil, eelistaks ta 
näha, et kõnealused suunised muutuvad kohustuslikuks kõige tähtsamatele 
elementidele.

19. Samuti soovib raportöör juhtida tähelepanu sellele, et määruse mõnes osas näib, et 
läbipaistvus on aetud segamini järelevalve ja aruandlusega; seega sooviks raportöör 
eristada kõnealused osad vastavalt oma raportis.

Ühtlustamine

20. Raportöör usub, et ühtlustamist ei ole ettepanekus seatud esikohale. 27 erineva 
reguleeriva raamistiku olemasolu on üks peamistest takistustest energiaturgude 
integreerimisel. Seetõttu on raportöör veendunud, et tehniliste ja turureeglite 
vabatahtlik ühtlustamine ei ole piisav liikmesriikidevahelises piiriüleses kaubanduses 
olemasolevate tõkete ületamiseks, mis tulenevad ebapiisavast integratsioonist. Seetõttu 
on raportöör seisukohal, et tehniliste reeglite ning samuti reguleeriva raamistiku 
ühtlustamine peaks olema kõnealuse paketi põhieesmärk.

Piirkondlikud turud

21. Raportöör tervitab piirkondlike turgude arengu kaasamist määrustesse ja 
direktiividesse positiivse sammuna integratsiooni suunas. Tõepoolest võivad 
kõnealuses valdkonnas saavutatud edu, samuti end juba tõestanud turud, nagu 
Põhjamaade turg, pakkuda kindlat alust erinevate mudelite võrdlemiseks ning mõnede 
kogemuste võimalikuks üldistamiseks ELi tasandil.

Ühendustase
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22. Raportöör tervitab erikoordinaatorite ametissenimetamist, et kiirendada nelja peamise 
soiku jäänud ühendusprojekti väljatöötamist liikmesriikide vahel. Raportöör usub, et 
erikoordinaatorid võivad mõjutada positiivselt kõnealuste protsesside kiirendamist, 
vahendades kõiki osalisi ja huvitatud pooli.

23. Siiski moodustavad kõnealused üksikjuhtumid, olgugi et need on tähtsad, üksnes 
väikese osa probleemist, ning kogu Euroopa Liidus säilivad paljud poliitilised, 
tehnilised ja haldustõkked ühendusvõimsuse suurendamisele liikmesriikide vahel, 
isegi kui kõnealused projektid on majanduslikult ja tehniliselt elujõulised.
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