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Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia 
siseturgu (uuesti sõnastatud)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 kõnealune 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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LISA

22/SB-BR/2017

P Õ H J E N D A T U D   A R V A M U S

mille on 9. mail 2017. aastal vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23g lõikele 1 
koostoimes subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 

protokolli nr 2 artikliga 6 esitanud Austria Liidunõukogu ELi asjade komisjon

COM(2016)0861

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

A. Põhjendatud arvamus

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

B. Selgitus

ELi energiapoliitika üks suuri prioriteete on Euroopa Komisjoni nn energialiidu pakett. 
Komisjon esitas selle paketi 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses. Pakett sisaldab 
omavahel seotud meetmeid, mis hõlmavad energiatõhusust, taastuvenergia arendamist ja 
integreerimist, ökodisaini, elektrienergia varustuskindlust, energialiidu juhtimist, energiaturu 
eeskirju, tarbijate aktiivset rolli ja energiahindu. Pakett oli arutusel ka 27. veebruaril 2017 
Brüsselis toimunud energeetikaministrite kohtumisel. Ettepanekuid tuleb käsitleda tervikuna, 
liidunõukogu on ettepanekuid pärast nende laekumist arutanud mitmel istungil. Liidunõukogu 
käesolev põhjendatud arvamus puudutab ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu. 

Vastavalt määruse ettepaneku artikli 13 lõikele 3 tuleb teostada pakkumispiirkondade 
läbivaatamine. Kui seni on metoodika, mille alusel muudetakse pakkumispiirkondade 
struktuuri ning mis esitatakse osalevatele liikmesriikidele ja reguleerivatele asutustele 
nõusoleku saamiseks (vt määruse (EL) nr 2015/1222 artikli 32 lõige 4 – võimsuse jaotamise 
ja ülekoormuse juhtimise (CACM) määrus) töötanud välja pakkumispiirkondade struktuuri 
läbivaatamises osalevad põhivõrguettevõtjad, peaks otsuse tegemine kasutatava metoodika ja 
kaalutavate alternatiivsete pakkumispiirkondade struktuuri kindlaksmääramise kohta 
(määruse ettepaneku artikli 13 lõige 3) üle minema Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile (ACER) ning otsuse tegemine pakkumispiirkondade struktuuri 
säilitamise või muutmise kohta (artikli 13 lõige 4) üle minema liikmesriikidelt Euroopa 
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Komisjonile.

Eelkõige ACERi, aga ka Euroopa Komisjoni pädevuse ulatuse selline laienemine on 
subsidiaarsuse põhimõtte seisukohalt kriitiline, sest pakkumispiirkondade struktuuri 
läbivaatamist on tehniliste tingimuste ja piirkondlike olude parema tundmise tõttu praeguse 
menetluse tähenduses võimalik paremini teostada riiklikul või piirkondlikul tasandil. Lisaks 
on metoodikate ja eelduste heakskiitmise ja alternatiivsete struktuuride puhul kaalutavate 
stsenaariumide valiku näol tegu märkimisväärse ulatusega kaalutlusotsustega, mille tegemise 
otsust ei saa vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale delegeerida ametile. 
Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele võib EL tegutseda ainult juhul, kui ta suudab tegutseda 
tõhusamalt kui liikmesriigid. Nimetatud pädevused, mis peaksid artikli 13 lõigete 3 ja 4 
kohaselt üle minema ACERile ja Euroopa Komisjonile, peaksid olude parema tundmise tõttu 
kuuluma riikliku või piirkondliku tasandi pädevusvaldkonda.

Direktiivi artikli 2 punktis 39 määratletakse mõiste „piirkondlik talitluskeskus“. Artiklid 31–
34 sisaldavad piirkondlike talitluskeskuste kohta täpsustavaid sätteid. Euroopa Komisjon ei 
ole aga piisavalt selgitanud, milles seisneb talitluskeskuste organisatsiooniline lisandväärtus, 
kui arvestada juba toimivaid põhivõrguettevõtjate energiateenuse ettevõtteid ja Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO-E) koordineerivat rolli. Lisaks käsitab 
liidunõukogu otsustuspädevuse ülekandmist riigi tasandilt piirkondadevahelisele 
autonoomsele organile riigi otsustuspädevuse selge piiramisena. Eriti kriitiliselt tuleb 
sealjuures suhtuda asjaolusse, et talitluskeskustele nähakse ette ametiasutuse pädevuse 
sarnased volitused teha õiguslikult siduvaid korraldusi, näiteks seoses reservvõimsuse suuruse 
kindlaksmääramisega, mille kohta puuduvad veel õiguskaitsenormid. Karta on ka, et 
piirkondlike talitluskeskuste asutamisega luuakse topeltstruktuurid, mis lõppkokkuvõttes 
raskendavad otsustusprotsessi ja suurendavad üldiselt ebatõhusust. Seetõttu ei nõustu 
liidunõukogu põhimõtteliselt välja pakutud talitluskeskuste tegevuse korraldamise 
põhimõttega. Määruse artiklis 5 on sellega seoses reguleeritud, et reservvõimsuse suurus 
määratakse kindlaks piirkondlikult, lisaks sellele sätestatakse, et piirkondlikud 
talitluskeskused abistavad põhivõrguettevõtjaid hankida tuleva tasakaalustamisvõimsuse 
mahu kindlaksmääramisel. Samuti on liidunõukogu põhimõtteliselt vastu 
tasakaalustusreservide suuruse kindlaksmääramisele piirkondlikul tasandil, kuna see piiraks 
liikmesriikide otsustusõigust. Selline pädevuse jaotus ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega.

Lisaks on liidunõukogu kategooriliselt vastu sellele, et määruse ettepaneku artikliga 63 
kavandatakse komisjonile anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. Nimetatud õigust 
võib Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt Euroopa Komisjonile delegeerida üksnes rangetel 
tingimustel. Seepärast peab delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine jääma erandiks.
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