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SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta 

gaasivarustuskindluse tagamiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 

nr 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Austria Liidunõukogu on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

ettepaneku kohta võtta vastu määrus. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

15/SB-BR/2016 

PÕHJENDATUD ARV AMUS,   
 

mille on vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23g lõikele 1 koostoimes subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 6  

 

30. märtsil 2016 koostanud Liidunõukogu ELi asjade komisjon 

 

COM(2016)0053 final 

 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse 

liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja 

mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks 

otsus nr 994/2012/EL 

 

ja 

 

COM(2016)0052 final 

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, milles käsitletakse 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 

(EL) nr 994/2010. 

 

 

A. Põhjendatud arvamus 

 

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. 

 

B. Põhjendus 

 

Ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid 

ja  

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 

 

Komisjoni ettepanek toetub Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 194, mis käsitleb 

energiaga varustamise kindluse tagamise meetmeid liidus. Kavandatud meetmete (võrreldes 

kehtetuks tunnistatava määrusega vaid osaliselt uute meetmete) vahendiks valib ta määruse. 

 

Põhimõtteliselt ei ole vastuväiteid selle kohta, et varustuskindluse edasiseks parandamiseks 

võetakse ka tulevikus meetmeid liidu tasandil, eelkõige seetõttu, et nii on võimalik vältida 

varustuskindlust segavaid erinevusi piiriülestes menetlustes eri liikmesriikide vahel. Seda 

alustas Euroopa Liit juba 2010. aastal, võttes vastu määruse (EL) nr 994/2010, milles 

käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ. Seetõttu ei ole vastuväiteid sellele, et uude 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid käsitlevasse määrusesse võetakse üle üksikud 

meetmed määrusest (EL) nr 994/2010. 
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 ET 

Eelnõus nähakse aga ette ka uuendusi. Ettepaneku artikli 3 kohaselt peavad liikmesriigid 

tarnekriisi kõrvaldamisel tegema koostööd. Selleks määratleb komisjon mitmest liikmesriigist 

koosnevad eri piirkonnad. Piirkondade moodustamise kriteeriumid loetletakse ettepaneku 

artikli 3 lõikes 7. Piirkondade koosseisu edasised muudatused võib komisjon vastavalt 

delegeeritud õigusaktile ise teha. Liikmesriikidel puudub seega osalemisõigus nii piirkondade 

esmakordsel moodustamisel kui ka edasisel muutmisel. 

 

Subsidiaarsuse seisukohast tuleb sellele selgelt vastu olla, kuna nii rikutakse piirkondade 

moodustamisel liikmesriikide suveräänsust. 

 

Juhul kui gaasivarustuskindluse tagamise eesmärgil tegeldakse edasi piirkondade 

moodustamise mõtetega, on vaja ühesuguseid liidusiseseid kriteeriume, aga järgida tuleb ka 

iga liikmesriigi asjakohaseid seisukohti konkreetse piirkonna moodustamisel. Ühesuguste 

liidusiseste valikukriteeriumidena võib nimetada olemasolevaid ülekandevõimsusi ning nn 

kolmanda maagaasi siseturu paketi rakendamise võrreldavat taset asjaomases liikmesriigis. 

 

Samuti peab selline piirkondade moodustamine toimuma asjaomaste liikmesriikide 

nõusolekul; delegeeritud õigusaktiga nimetatud pädevuse andmine komisjonile lükatakse 

selgelt tagasi. Lisaks puudub kavandatud delegeeritud õigusaktil vajalik selgus, kuna määruse 

ettepaneku artiklis 18, milles täpsustatakse volituste delegeerimist, ei ole nimetatud artikli 3 

lõiget 7. 

 

Ettepanek võtta vastu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste 

vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism 

ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL 

 

Otsuse õiguslik alus on samuti ELi toimimise lepingu artikkel 194. Komisjon peab 

vajalikuks, et teda teavitatakse, enne kui liikmesriigid ja kolmandad riigid sõlmivad energia 

valdkonda käsitleva lepingu. Otsuse põhisisu seisneb selles, et komisjonil oleks võimalik 

selliseid lepingukavandeid eelnevalt hinnata. Ettevõtjatevahelised kokkulepped eelneva 

hindamise alla ei kuulu. 

 

Teavituskohustuse kehtestamine kõikide energiavaldkonnas kolmandate riikidega sõlmitavate 

valitsusvaheliste kokkulepete puhul võib piirata liikmesriikide suveräänsust: otsuse 

ettepaneku artikli 5 lõikes 4 sätestatakse, et liikmesriigid ei allkirjasta ega ratifitseeri 

valitsustevahelise kokkuleppe kavandit või olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 

muudatuse kavandit ega lepi selles kokku enne, kui komisjon on teatanud liikmesriigile oma 

kahtlustest vastavalt lõikele 1 või vajaduse korral esitanud oma arvamuse vastavalt lõikele 2, 

või kui komisjon ei ole vastust ega arvamust esitanud, enne lõikes 1 või vajaduse korral 

lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist. Valitsustevahelise kokkuleppe allkirjastamisel või 

ratifitseerimisel peab asjaomane liikmesriik võtma igati arvesse komisjoni arvamust. 

 

Põhimõtteliselt võib Euroopa Komisjoni varajane kaasamine olla kasulik selleks, et juba 

läbirääkimiste ajal tegelda võimalike õiguslike probleemidega. Oluline on seejuures, et 

seisukoha võtmise õigus oleks piiratud õiguslike aspektidega. Otsuse kavandatud 

põhimõtteline laiendamine mittesiduvatele vahenditele tekitab kahtlusi, kuna eelkõige 

muutub seeläbi bürokraatlikumaks asjaajamine. 

 

Ka proportsionaalsuse seisukohast võiks otsuse ettepaneku artikkel 5 olla paremini 
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kokkusobiv liidu esmase õigusega, kui komisjoni roll piirdub sellega, et ta teatab asjaomasele 

liikmesriigile oma õigusliku seisukoha konkreetse energia valdkonna kokkuleppe kohta 

seoses sellega, kas see on kooskõlas toimiva energia siseturu õigusaktidega (sh 

konkurentsiõigus). 


