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Teema: Tšehhi Vabariigi Parlamendi Esindajatekoja 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 asjaomane eelnõu ei vasta tema arvates 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Tšehhi Vabariigi Parlamendi Esindajatekoda 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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Tšehhi Vabariigi Parlament
ESINDAJATEKODA

2017
7. koosseis

Euroopa asjade komisjoni
376.

RESOLUTSIOON, 
mis võeti vastu selle 63. koosolekul

20. aprillil 2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (dokumendikood 15135/16, COM(2016)0861 final)

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (dokumendikood 

15149/16, COM(2016)0863 final)

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (dokumendikood 15150/16, COM(2016)0864 final)

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust 
elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EL (dokumendikood 15151/16, 

COM(2016)0862 final)

Tšehhi Vabariigi Parlamendi Esindajatekoja Euroopa asjade komisjon, olles kuulanud ära teabe, 
mille esitasid tööstuse ja kaubanduse ministeeriumi energiatõhususe ja -säästu osakonna direktor 

insener Vladimír Sochor ning energeetika reguleerimise ameti aseesimees insener Vladimír Outrata, 
olles ära kuulnud aruande Esindajatekoja liikmelt Jan Zahradníkilt ja pärast arutelu,

kiidab heaks arvamuse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile.

Josef Šenfeld (allkiri)
Tõendaja

Jan Zahradník (allkiri)
Raportöör

Igor Jakubčík (allkiri)
Aseesimees
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Resolutsiooni nr 376 lisa

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

COM(2016)0861 final, nõukogu dokument nr 15135/16
Institutsioonidevaheline dokument 2016/0379/COD

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

COM(2016)0863 final, nõukogu dokument nr 15149/16
Institutsioonidevaheline dokument 2016/0378/COD

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2016)0864 final, nõukogu dokument nr 15150/16
Institutsioonidevaheline dokument 2016/0380/COD

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust 
elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ

COM(2016)0862 final, nõukogu dokument nr 15151/16
Institutsioonidevaheline dokument 2016/0377/COD

Õiguslik alus:
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõige 2 (COM(2016)0861, COM(2016)0863, 
COM(2016)0864).
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 194 (COM(2016)0862).

Euroopa asjade komisjonist Esindajatekojale saatmise kuupäev:
2. detsember 2016

Euroopa asjade komisjoni kuulamise kuupäev:
15. detsember 2016 (1. etapp)

Menetlus:
seadusandlik tavamenetlus.

Valitsuse vahearvamus (Esindajatekoja kodukorra artikli 109a lõike 1 kohaselt):
kuupäevadega 6. märts 2017, 7. märts 2017 ja 8. märts 2017 ning esitatud ISAPi süsteemi 
kaudu Euroopa asjade komisjonile 20. märtsil 2017.

Hinnang subsidiaarsuse põhimõtte järgimise seisukohast

 Põhjendus ja reguleerimisese

Energialiit on üks praeguse Euroopa Komisjoni prioriteete. Siin esitatavas paketis (mida 
lihtsuse huvides nimetatakse „talve energiapaketiks“) esitab komisjon seadusandlike ja 
lihtsustusmeetmete kavad, mille eesmärgiks on komisjoni sõnul ajakohastada majandust ja 
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suurendada investeeringuid puhta energia sektorisse. Seadusandlikud ettepanekud on seotud 
energiatõhususega, taastuvenergiaga, elektrienergia turu toimimisega, 
energiavarustuskindlusega ja energialiidu haldamise eeskirjadega. Komisjoni sõnul on 
energialiit peamine liikumapanev jõud ja ELi panus üleilmsesse ja täielikku üleminekusse 
vähese CO2-heitega majandusele. Euroopa Liit on ka juba ratifitseerinud Pariisi kokkuleppe, 
mis seejärel jõustus 2016. aasta novembris. Nii Euroopa Ülemkogu kui ka Euroopa Parlament 
on korduvalt rõhutanud, et hästi toimiv lõimitud energiaturg on parim vahend selleks, et 
tagada taskukohased energiahinnad, kindlustada energiavarustus ning võimaldada 
kulutõhusalt kasutusele võtta taastuvatest energiaallikatest toodetud suuremaid 
elektrikoguseid.

Kõnealune paketi teine osa kujutab endast seadusandlikke ettepanekuid, mis on seotud
elektrienergia turu toimimise ja energiavarustuskindlusega.

Olemasolev elektrituru korraldus põhineb 2009. aastal vastu võetud kolmanda energiapaketi 
eeskirjadel. Esitatud ettepanekud on ette nähtud nimetatud paketi peamiste õigusaktide 
muutmiseks. Uusimad arengusuunad on Euroopa elektriturgudel kaasa toonud põhjalikud 
muutused. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaal suurenes järsult1 ja 
toimunud on ka olulisi tehnoloogilisi muutusi. Eeldatakse, et elektriturgu hakkavad tulevikus 
iseloomustama elektrienergia muutuvam ja detsentraliseeritum tootmine ja liikmesriikide 
suurenev vastastikune sõltuvus ning et see toob tarbijatele kaasa uusi tehnoloogilisi võimalusi, 
et vähendada kulusid ja osaleda aktiivselt elektriturul tarbimiskaja, omatarbimise ja 
salvestamise kaudu. Elektrituru uue kujunduse praeguse algatusega üritatakse seega 
kohandada olemasolevaid turueeskirju uute olukordadega.

Turueeskirjade kohandamine

Kehtivad turueeskirjad põhinevad viimase kümnendi valdavatel tootmistehnoloogiatel, s.t 
tehnoloogiatel tsentraliseeritud, suurte fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade jaoks, kus 
tarbijate osalus on piiratud.2 Taastuvatest energiaallikatest saadava elektri osakaalu 
suurenemise tõttu on peamised lühiajalised elektriturud need, mis võimaldavad osalust 
vahetult enne isevarustamist, muutes võimalikuks piiriülese kauplemise. Lühiajalised turud 
pakuvad uusi ettevõtlusvõimalusi nn varuenergia lahenduste pakkumiseks suure nõudluse ja 
taastuvenergia vähese tootmise ajal. Uue turukorralduse eesmärk on parandada hinnasignaale 
investeeringute ligimeelitamiseks sinna, kus seda kõige enam vajatakse, kajastades pigem 
võrgupiiranguid ja nõudluskeskusi kui riigipiire. Hinnasignaalid peaksid ühtlasi võimaldama 
kohaseid preemiaid paindlikele ressurssidele ja tagama olemasoleva tootmissuutlikkuse 
tõhusa kasutamise. Komisjon märgib, et seetõttu on vaja läbi vaadata õigusaktid, mis võiksid 
hinnakujundust moonutada.

Tarbijate seadmine energiaturul kesksele kohale

Kuigi tarbijad võivad elektrit toota ja salvestada ning ka oma energiatarbimist varasemast 
hõlpsamini hallata, ei lase jaeturu praegune korraldus neil selliseid võimalusi täielikult ära 

                                               
1 Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri omadused – muutuvam, vähem prognoositav ja 
detsentraliseeritum võrreldes tavapärasel viisil toodetud elektriga – nõuab turu- ja võrkude toimimise eeskirjade 
kohandamist turu paindlikuma olemusega.
2 Praegune olukord on selline, et riiklikud turueeskirjad (nt hinnalaed) ja riiklikud sekkumised takistavad 
hindadel selle kajastamist, millal elektrit napib. Peale selle ei kajasta hinnavööndid alati tegelikku nappust, sest 
need võivad olla halvasti konfigureeritud või järgida hoopis poliitilisi piire.
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kasutada. Enamikus liikmesriikides on tarbijatel väga vähe või ei ole üldse stiimuleid oma 
tarbimise muutmiseks vastavalt muutuvatele turuhindadele, sest reaalajas hinnasignaalid ei 
jõua lõpptarbijateni. Läbipaistvamad reaalajalised hinnasignaalid peaksid ergutama tarbijaid 
osalema turul kas üksi või energiavahendaja kaudu ning muutma elektrisüsteemi 
paindlikumaks, hõlbustades taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri kasutusele võtmist. 
Lisaks on ilmumas uued nõudlusepoolsed teenused, mille puhul uued turuosalised pakuvad 
tarbijatele võimalust hallata oma elektritarbimist ja maksta neile nende paindlikkuse eest. Uue 
turukorraldusega tuleks tagada, et riik ei sekku tarnijate hindadesse ja et mis tahes erandeid 
põhjendatakse nõuetekohaselt. Kiiresti langevad tehnoloogiakulud tähendavad seda, et üha 
rohkem tarbijaid on võimelised vähendama oma energiakulusid selliste tehniliste lahenduste 
abil nagu katusel paiknevad päikesepaneelid ja -patareid. Ent oma tarbeks tootmist takistab 
endiselt tootvate tarbijate suhtes kohaldatavate ühiseeskirjade puudumine. Asjakohased 
eeskirjad suudaksid need tõkked kõrvaldada, nt tagades tarbijatele õiguse toota energiat oma 
tarbeks ja müüa ülejääk võrku, võttes ühtlasi arvesse süsteemi kui terviku kulusid ja eeliseid. 
Kohalikud energiaühendused võiksid olla tõhusaks viisiks energeetika haldamiseks kohalikul 
tasandil. Suutlikkus käsitleda mõnda muutuva elektritootmisega seotud küsimust kohalikumal 
tasandil võiks viia olulise kulude vähenemiseni. Teine eesmärk on parandada teavet ja 
läbipaistvust. Samal ajal tuleb kaitsta ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid, et mitte 
suurendada kütteostuvõimetuse all kannatavate kodumajapidamiste koguarvu. Üha suureneva 
kütteostuvõimetuse ning kõige sobivamate tarbijate haavatavuse ja kütteostuvõimetusega 
tegelemise vahendite kohta selguse puudumise tõttu nõutakse uue turukorralduse ettepanekus, 
et liikmesriigid hindaksid nõuetekohaselt ja jälgiksid korrapäraselt energiavajadust ELi 
tasandil kindlaksmääratud menetlusi kasutades.

Elektrienergia varustuskindlus

Komisjon märgib, et hästi toimivate turgudega omavahel täielikult ühendatud ja sünkroonitud 
võrgus saab korraldada energiavarustuskindlust palju tõhusamalt ja konkurentsivõimelisemalt 
kui ainult riiklikul tasandil. Komisjon märgib ühtlasi, et ühes riigis tekkiva võimsuspuuduse 
kõige tõhusamad heastamisvahendid on sageli piirkondlikud meetmed, mis võimaldavad 
liikmesriikidel kasutada võimsuse ülejääke teistest riikidest. Tuleks teha kooskõlastatud 
Euroopa hindamine, mis võimaldaks realistliku pildi saamist potentsiaalsetest 
tootmisvajadustest, või töötada välja mehhanismid, mis viiksid miinimumini siseturu 
moondamise.

Piirkondliku koostöö tugevdamine

ELi liikmesriikide vaheline tihe süsteemidevaheline ühendus ühtse üleeuroopalise võrgu 
kaudu on maailmas ainulaadne ja suureks abiks energiasüsteemi tõhusal ümberkujundamisel. 
Kuid kogemustest nähtub, et kooskõlastamata riiklike otsustega võivad kaasneda 
märkimisväärsed kulud Euroopa tarbijatele. Asjaolud, et mõne võrkudevahelise ühenduse 
võimsusest kasutatakse üksnes 25 %, sageli kooskõlastamata riiklike piirangute tõttu, ning et 
liikmesriigid ei ole suutnud kokku leppida sobivates hinnavööndites, näitavad seda, et vaja 
läheb suuremat kooskõlastatust põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate asutuste vahel. 
Kohustuslikku koostööd laiendataks regulatiivse raamistiku muudesse valdkondadesse3.

                                               
3 Teatud valdkondades (näiteks üleeuroopalise turgude liitmise mehhanismi puhul) on põhivõrguettevõtjaga 
tehtav koostöö muutunud juba kohustuslikuks ning teatud küsimustes on enamushääletussüsteem osutunud 
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Seetõttu võiksid põhivõrguettevõtjad piirkondlikes talitluskeskustes otsustada nende 
küsimuste üle, kus killustatud ja kooskõlastamata riiklikud meetmed võiksid turgu ja tarbijaid 
kahjulikult mõjutada (nt süsteemi toimimise, võrkudevaheliste ühenduste võimsuse 
arvutamise, energiavarustuskindluse ja ohuvalmiduse valdkonnas).

Regulatiivse järelevalve kohandamine piirkondlike turgude jaoks

Praegu teevad riiklikud reguleerivad asutused kõik peamised reguleerivad otsused, isegi siis, 
kui on vaja ühist piirkondlikku lahendust. Regulatiivse järelevalve killustatus toob kaasa 
lahknevate otsuste ja tarbetute viivituste riski. Komisjon peab asjakohaseks kohandada 
regulatiivset järelevalvet uute turu arengusuundadega. Koostööameti volituste suurendamine 
kõnealuste piiriüleste küsimuste puhul, mis nõuavad kooskõlastatud piirkondlikku otsust, 
peaks aitama kaasa kiiremale ja tõhusamale otsustamisele piiriülestes küsimustes. Riiklikud 
reguleerivad asutused, kes otsustavad koostööametis kõnealuste küsimuste üle 
enamushääletuse teel, kaasataks jätkuvalt täielikult protsessi. Samuti tuleks määratleda 
paremini Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO-E) roll, et tugevdada selle 
kooskõlastamisrolli ja muuta selle otsustamisprotsess läbipaistvamaks.

 Sisu ja mõju

1. Eriline tähelepanu kavandatud direktiivile elektrienergia siseturu ühiseeskirjade 
kohta

I peatükk. Reguleerimisese ja mõisted: sisaldab direktiivi kohaldamisala ja sisu selgitamist 
ning ajakohastatud määratlusi.

II peatükk. Sektori korralduse üldeeskirjad: liikmesriigid peavad tagama, et ELi elektriturg on 
konkurentsivõimeline, tarbijakeskne, paindlik ja mittediskrimineeriv. Selles rõhutatakse, et 
riiklikud meetmed ei tohiks ülemäära takistada piiriüleseid vooge, tarbijate osalemist või 
investeeringuid. Peatükis sätestatakse veel põhimõte, et tarnehinnad on turupõhised, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud erandid. Selles rõhutatakse õigust valida tarnija ja 
ajakohastatakse eeskirju, mis käsitlevad võimalikke avalike teenuste osutamise kohustusi, 
mille liikmesriigid võivad kehtestada energiaettevõtjatele.

III peatükk. Tarbijatele volituste andmine ja tarbijate kaitse: selles sätestatakse selgemat 
arveldusteavet ja sertifitseeritud võrdlussüsteeme käsitlevad eeskirjad. Tarbijatele tuleb anda 
õigus dünaamilise hinnaga lepingule, nad peavad saama valida vabalt ja vahetada tarnijaid või 
vahendajaid ning neil peab olema võimalik osa võtta tarbimiskajast, elektri tootmisest oma 
tarbeks ja omatarbimisest. Tarbijatel tuleb võimaldada taotleda nutiarvestit. Täiustada tuleb 
eeskirju, mis käsitlevad tarbijate võimalust jagada oma andmeid tarnijate ja 
teenuseosutajatega, eelkõige täpsustades andmehalduse eest vastutavate isikute rolli 
(komisjon kehtestab Euroopa ühise andmevormingu rakendusaktis). Liikmesriigid peavad 
käsitlema kütteostuvõimetust. Samuti peavad liikmesriigid määrama kindlaks sõltumatute 
vahendajate ja tarbimiskaja raamistikud ning põhimõtted, mis võimaldavad neil turul täiel 
määral osaleda. Selles määratakse nende kohalike energiaühenduste raamistik, mis võivad 
tegeleda energia tootmise, jaotamise, vahendamise, salvestamise, tarnimise või 
energiatõhususe teenustega kohalikul tasandil. Lisaks selgitatakse selles veidi sätteid, mis 

                                               
edukaks valdkondades, kus vabatahtlik koostöö (jättes igale põhivõrguettevõtjale vetoõiguse) ei ole andnud 
tõhusaid tulemusi piirkondlikes probleemides.



NP\1125914ET.docx 7/15 PE604.721v01-00

ET

käsitlevad nutiarvesteid, ühtseid kontaktpunkte ning vaidluste kohtuvälise lahendamise õigusi, 
universaalteenust ja kaitsetumaid tarbijaid.

IV peatükk. Jaotusvõrgu kasutamine: selgitatakse veidi jaotusvõrguettevõtjate rolli, eriti 
seoses jaotusvõrguettevõtjate võrguteenuste hankimist käsitleva tegevusega paindlikkuse, 
elektrisõidukite kasutamise ja andmehalduse tagamiseks. Samuti selgitatakse selles 
jaotusvõrguettevõtjate rolli elektri salvestuskohtade ja elektrisõidukite laadimispunktide osas.

V peatükk. Üldeeskiri põhivõrguettevõtja kohta selgitus kõrvalteenuste ja äsja asutatud 
piirkondlike talitluskeskuste kohta.

VI peatükk. Põhivõrguettevõtjate omandiline eraldamine: omandilise eraldamise eeskirjad 
jäävad samaks peamiste oluliste eraldamiseeskirjade osas, eelkõige kolme 
põhivõrguettevõtjate korra (omandisuhete eraldamine, sõltumatu võrguettevõtja ja sõltumatu 
põhivõrguettevõtja) ning põhivõrguettevõtja määramist ja sertifitseerimist käsitlevate sätete 
suhtes. Selles selgitatakse põhivõrguettevõtjate võimalust olla salvestusseadme omanik või 
osutada kõrvalteenuseid.

VII peatükk. Riiklikud reguleerivad asutused: selles rõhutatakse reguleerivate asutuste 
kohustust teha koostööd reguleerivate asutustega naaberriikides ja koostööasutusega, kui esile 
kerkivad piiriülese tähtsusega küsimused. Nende ülesannete loetelu ajakohastatakse seoses 
äsja asutatud piirkondlike talitluskeskuste järelevalvega.

VIII peatükk. Lõppsätted: selles peatükis esitatakse muu hulgas sätted komisjoni delegeeritud 
volituste teostamise ja määruse (EL) nr 182/2011 kohaste komiteemenetluse eeskirjade alusel 
loodud komitee kohta.

Lisades sätestatakse rohkem nõudeid võrdlussüsteemide, arveldamise ja arveldusteabe kohta 
ning muudetakse olemasolevaid nõudeid nutiarvestite ja nende lõpliku kasutuselevõtmise 
kohta.

2. Eriline tähelepanu kavandatud määrusele, milles käsitletakse elektrienergia 
siseturgu

I peatükk. Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted: siin rõhutatakse, et oluline on, et 
turusignaalid oleksid moonutamata ja aitaksid seega kaasa paindlikkuse suurendamisele, CO2-
heite vähendamisele ja innovatsioonile. Mõisteid ajakohastatakse ja täiendatakse.

II peatükk. Elektrituru üldeeskirjad: siin sätestatakse peamised põhimõtted, mida tuleb 
austada riiklike õigusaktide kontekstis energeetika valdkonnas. Samuti sätestatakse selles 
põhimõtted erinevatel kauplemise ajavahemikel (tasakaalustavad, päevasisesed, järgmise 
päeva ja forvardturud) elektrienergiaga kauplemise eeskirjade jaoks, sealhulgas 
hinnakujunduspõhimõtted. Selles selgitatakse tasakaalustamisvastutuse põhimõtet ning 
määratletakse eeskirjade raamistik toodetud võimsuse ja tarbimiskaja edastamise ning 
piiramise jaoks, mis peavad olema turuga kokkusobivamad, sealhulgas vastavate erandite 
tingimused.

III peatükk. Võrgujuurdepääs ja ülekandevõime piiratuse juhtimine: kõnealuses peatükis 
kirjeldatakse pakkumispiirkondade kooskõlastatult toimuvat piiristamist kooskõlas määruses 
2015/1222 (millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised) 
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sätestatud läbivaatamisprotsessiga. Piiriüleste võimsusvoogude märkimisväärsete riiklike 
piirangute püsiva probleemi lahendamiseks selgitatakse selliste erakorraliste piirangute 
tingimusi, eelkõige eeskirjadega, millega tagatakse, et riiklikud osapooled ei piira 
majanduslikel põhjustel elektrienergia importi ja eksporti. Kõnealune peatükk sisaldab veel 
põhi- ja jaotusvõrgu tasude olemasolevate põhimõtete muudatusi ning sätestab korra põhi- ja 
jaotusvõrgu tasude arvestamise metoodika järkjärgulise lähendamise soodustamiseks. Selles 
muudetakse ülekoormuse kasutamise eest saadud tulu kasutamise eeskirju.

IV peatükk. Ressursside piisavus: siin sätestatakse uued üldpõhimõtted, et liikmesriigid 
saaksid kooskõlastatult käsitleda ressursside piisavuse probleeme; sätestatakse Euroopa 
ressursside piisavuse hindamise väljatöötamise põhimõtted ja kord, et liikmesriigid saaksid 
paremini kindlaks määrata vajaduse võimsuse tagamise mehhanismide ja, kui see on 
asjakohane, töökindluse standardi kehtestamise järele. Selgitatakse võimsuse tagamise
mehhanismide turule vastava korralduse põhimõtteid, sealhulgas teises liikmesriigis asuva 
võimsuse kaasamise ja süsteemidevaheliste ühenduste kasutamise eeskirju. Täpsustatakse, 
kuidas kaasatakse piirkondlikke talitluskeskusi, riiklikke põhivõrguettevõtjaid, elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku ja riiklikke reguleerivaid asutusi koostööameti kaudu teises 
liikmesriigis asuvate võimsuste kaasamise tehniliste näitajate ning nende kaasamise 
toimimiseeskirjade väljatöötamisse.

V peatükk. Ülekandesüsteemi toimimine: kõnealuses peatükis sätestatakse Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ülesanded ja kohustused ning koostööameti ülesanded, mis 
on seotud järelevalvega. Samuti määratletakse siin piirkondlikud talitluskeskused (asutamine 
ja otstarve, meetmed, nõuded ja menetlused otsuste ning soovituste vastuvõtmiseks, 
haldusnõukogu koosseis ja kohustused, vastutussüsteem jne). Samuti sisaldab kõnealune 
peatükk koostootmisseadmete ühendamise eeskirju, mis varem sisaldusid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust. 
Kümneaastast võrgu arengukava, põhivõrguettevõtjate vahelist hüvitamist, teabevahetust ja 
sertifitseerimist käsitlevad eeskirjad jäävad suures osas samaks.

VI peatükk. Jaotusvõrgu käitamine: kõnealuse peatükiga luuakse jaotusvõrguettevõtjate 
Euroopa talitus ja määratletakse asutamismenetlus, ülesanded ning konsultatsioonid huvitatud 
pooltega. Sätestatakse jaotusvõrguettevõtjate ja põhivõrguettevõtjate vahelise koostöö 
eeskirjad.

VII peatükk. Võrgueeskirjad ja suunised: kõnealuses peatükis sätestatakse komisjoni 
olemasolevad volitused ja eeskirjad delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks võrgueeskirjade 
või suuniste kujul. Selles selgitatakse nende õiguslikku olemust, muudetakse nende 
vastuvõtmist ja laiendatakse nende sisu, et hõlmata jaotustariifi süsteemidega seotud 
valdkonda, episoodiliste kõrvalteenuste osutamise eeskirju, tarbimiskaja, energia salvestamist 
ja nõudluse piiramise eeskirju, küberjulgeoleku alaseid eeskirju, piirkondlike 
talitluskeskustega seotud eeskirju, piiranguid tootmisele ning tootmise ja tarbimise 
ümberjaotamist. See peaks lihtsustama ja kiirendama elektrivõrgueeskirjade koostamise 
menetlust ning andma riiklikele reguleerivatele asutustele võimaluse otsustada koostööametis 
võrgueeskirjade ja suuniste rakendamist käsitlevate küsimuste üle. Ka jaotusvõrguettevõtjate 
Euroopa talitust ja teisi sidusrühmi tuleb kaasata tihedamalt elektrivõrgueeskirjade 
ettepanekute väljatöötamise menetlusse.
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VIII peatükk. Lõppsätted: need sisaldavad olemasolevaid eeskirju, mis käsitlevad uute 
alalisvooluvõrkude vaheliste ühenduste vabastamist teatavast elektridirektiivi ja -määruse 
nõudest, ja selgitavad riigi reguleerivate asutuste poolt tehtavate eeskirjade edasiste 
muudatuste menetlust.

Lisas määratletakse, millised funktsioonid määratakse piirkondlikele talitluskeskustele.

3. Eriline tähelepanu kavandatud määrusele, millega luuakse Euroopa Liidu 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

I peatükk. Eesmärgid ja ülesanded: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti (edaspidi: „amet“) eesmärk on aidata reguleerivaid asutusi liikmesriikides liidu 
tasandil regulatiivülesannete täitmisel ja vajaduse korral kooskõlastada nende meetmeid. 
Peatükis määratletakse, millist liiki dokumente võib amet välja anda (konkreetsemalt 
arvamused ja soovitused, otsused ja raamsuunised) ning sätestab ameti ülesanded. Uued 
ülesanded ameti jaoks hõlmavad kooskõlastamist, järelevalvet ja meetodite heakskiitmist. 
Seoses elektrivõrgueeskirjade vastuvõtmisega on koostööametile antud suurem vastutus 
komisjonile lõpliku võrgueeskirja ettepaneku koostamisel ja esitamisel. Ettepanek hõlmab ka 
kohta, kus jaotusvõrguettevõtjad on ELi tasandil ametlikult esindatud, eriti võrgueeskirjade 
ettepanekute väljatöötamisel. Piirkondlike ülesannete puhul, mis puudutavad ainult piiratud 
arvu riiklikke reguleerivaid asutusi, on kasutusele võetud ka piirkondlik otsustusprotsess.

II peatükk. Ameti töökorraldus: amet on juriidilisest isikust institutsioon. Asutusel on igas 
liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis vastavalt siseriiklikule õigusele on 
juriidilistel isikutel. Eelkõige saab ta omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla 
kohtus menetlusosaliseks. Amet asub Ljubljanas. Kõnealune peatükk sisaldab 
töökorralduslikke eeskirju haldusnõukogule, reguleerivate asutuste nõukogule, direktoritele ja 
muudele organitele, säilitades samas olemasoleva haldusstruktuuri põhiomadused. Mõnda 
sätet kohandatakse ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga või uute 
hääletuseeskirjadega nõukogus, kuid see ei ole reegel. Juhtumeid, kui amet võib kõrvale 
kalduda ühisest lähenemisviisist, põhjendatakse (praegune süsteem tagab kohase 
tasakaalustatud volituste jaotamise erinevate organite vahel, võttes arvesse energia siseturu 
arendamise eripära, ning haldusnõukogu tegevus on ühtlasi osutunud tõhusaks ja 
tulemuslikuks). Komisjon märgib, et kuigi käesoleval etapil ei peeta kohaseks muuta ameti 
haldusstruktuure ühise lähenemisviisi kohaselt, jälgib ta, kas kõrvalekaldumised on veel 
õigustatud, mis toimub 2021. aastaks kavandatud järgmise hindamise ajal.

III peatükk. Eelarve koostamine ja struktuur: kõnealune peatükk sisaldab rahandussätteid; 
mitu sätet on kohandatud detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga.

IV peatükk. Üld- ja lõppsätted: sellega ajakohastatakse mitut sätet kooskõlas ühise 
lähenemisviisiga.

4. Eriline tähelepanu määrusele, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ

Komisjon märgib, et kavandatava määruse eesmärk on tagada, et kõik liikmesriigid võtaksid 
kasutusele asjakohased vahendid, et ennetada elektrikriisi, teha ettevalmistusi, et olla 
elektrikriisiks valmis ja olla valmis seda ohjama. Mitmesugustest erinevatest asjaoludest (nt 
äärmuslikud ilmastikutingimused, küberrünnakud jne) tulenevat elektrikriisi ei saa välistada 
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isegi hästitoimivate turgude ja võrkude puhul. Arvestades, et elektrisüsteemid on 
integreeritud, on kriisidel sageli piiriülene mõju4. Olemasolevad õigusaktid ei kajasta praegust 
elektrituru omavahelist ühendatust. Põhiprobleemideks hinnatakse järgmisi:

 kriisikavad ja -meetmed jäävad ainult riigi tähelepanu keskmesse;

 teabe jagamine ja läbipaistvus ei ole piisav ning

 puudub ohtude avastamise ja hindamise ühine käsitlus.

Ettepaneku konkreetsed punktid:

I Peatükk. Üldsätted: siin täpsustatakse, et iga liikmesriik peab kehtestama niipea kui 
võimalik liikmesriigi valitsuse või reguleeriva asutuse määratluse ja kohustuse selle pädeva 
asutusena, kes vastutab käesolevas määruses sätestatud ülesannete elluviimise eest. Nimetatud 
ametiasutused teevad üksteisega koostööd.

II peatükk. Ohtude hindamine: liikmesriigid peavad tagama, et kõiki elektritarnete ohutusega 
seotud riske on hinnatud kooskõlas kõnealuse määruse ja elektrimääruse (COM(2016)0861) 
kohaste eeskirjadega. Nad teevad sel eesmärgil koostööd ENTSO-E-ga. ENTSO-E esitab 
ametile kavandatud metoodika kõige tõsisemate elektrikriisi stsenaariumide tuvastamiseks 
piirkondlikul tasandil. Kõnealuse metoodika põhjal teeb ENTSO-E kindlaks kõige tõsisemad 
elektrikriisi stsenaariumid üksikute piirkondade jaoks. Need stsenaariumid esitatakse 
elektrivaldkonna koordineerimise rühmale. Samal ajal määravad liikmesriigid kindlaks kõige 
tõsisemad elektrikriisi stsenaariumid liikmesriigi tasandil (metoodika põhjal). Liikmesriigid 
teavitavad elektrivaldkonna koordineerimise rühma ja komisjoni võimalikest riskidest, mida 
nad tajuvad, ja samuti meetmetest, mida on nende vältimiseks võetud. ENTSO-E koostab ka 
lühiajalise piisavuse hindamise metoodika hooajalise piisavuse ning järgmise nädala kuni 
päevasisese ajavahemiku tootmise piisavuse prognooside tegemiseks. Kui koostööamet on 
selle kinnitanud, peaksid liikmesriigid ja ENTSO-E kasutama seda oma lühiajaliste 
hinnangute tegemiseks.

III peatükk Ohuvalmiduskavad: piirkondlike ja riiklike elektrikriisi stsenaariumide põhjal 
koostab iga liikmesriigi pädev asutus ohuvalmiduskava, konsulteerides määratud üksustega. 
Täpsustatakse konsulteerimise, vastuvõtmise, esitamise, järgneva avaldamise ja kavade 
korrapärase ajakohastamise protsess. Kavade üksikasju kirjeldatakse detailselt. Kavad peaksid 
koosnema kahest osast, millega sätestatakse siseriiklikud meetmed ja liikmesriikide 
kooskõlastatud meetmed iga piirkonna kohta. Meetmetega tuleks arvesse võtta iga 
liikmesriigi eripära ning sätestada pädevate asutuste täpsed ülesanded ja vastutus. Meetmed 
peaksid olema selgelt määratletud, läbipaistvad, proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ja 
kontrollitavad. Lisaks ei tohiks meetmetega ohustada teiste liikmesriikide ega kogu liidu 
elektrivarustuskindlust. Kavades sisalduvate meetmetega tuleks tagada üheaegsete kriiside 
nõuetekohane ennetamine ja ohjamine. Kavad tuleb heaks kiita piirkondlikul tasandil ja 
kindlaks tuleb määrata nende miinimumsisu.

IV peatükk. Elektrikriiside ohjamine: kui mingi teave osutab sellele, et toimuda võib 
vahejuhtum, mis tõenäoliselt viib liikmesriigis elektritarnete valdkonnas olukorra olulise 

                                               
4 Lisaks võivad mõned asjaolud mõjutada mitut liikmesriiki ja isegi kohalikul tasandil toimuvad sündmused
võivad laieneda üle piiri.
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halvenemiseni, peab selle liikmesriigi pädev asutus viivitamata esitama varase hoiatuse 
komisjonile ja elektrivaldkonna koordineerimise rühmale. Elektrikriisi korral kuulutab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus välja elektrikriisi olukorra ning teatab sellest viivitamata 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile. Nad peavad andma teavet kriisi 
põhjuste ning olukorra parandamiseks võetud ja kavandatud meetmete kohta ning selle kohta, 
kas võib tekkida vajadus paluda abi teistelt liikmesriikidelt. Liikmesriigid on kohustatud 
tegutsema ja töötama koos solidaarsuse vaimus, et vältida ja hallata kriisiolukordi ning tagada 
hüvitise eest tarned seal, kus neid kõige rohkem vajatakse. Elektrikriisi korral peavad 
liikmesriigid tegutsema täielikus kooskõlas elektri siseturu eeskirjadega. Mitteturupõhiseid 
meetmeid võib kasutada üksnes viimases hädas ning need peavad olema vajalikud, 
proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ja ajutised.

V peatükk. Hindamine ja järelevalve: vahetult pärast seda, kui elektrikriis on välja kuulutatud, 
esitavad asjaomased pädevad asutused hindamisaruande elektrivaldkonna koordineerimise 
rühmale ja komisjonile. Samuti täpsustatakse järelevalve, mida peab ellu viima 
elektrivaldkonna koordineerimise rühm.

VI peatükk. Lõppsätted: siin esitatakse sätted, mis on seotud energiaühenduse osalisriikidega 
tehtava koostööga, sätted delegeeritud volituste teostamise kohta komisjoni poolt jne.

Mõju Tšehhi Vabariigi riigieelarvele ja õiguskorrale

Heakskiitmise korral on määrus siduv ja otseselt kohaldatav. Liikmesriike kohustatakse viima 
oma õigussüsteemi vastavusse direktiiviga elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta.

 Tšehhi Vabariigi valitsuse arvamus

Tšehhi Vabariigi valitsuse seisukoht ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv 
elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta, ettepaneku kohta võtta vastu määrus, 
milles käsitletakse elektrienergia siseturgu, ja ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis 
käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris:

Seoses talve energiapaketiga märgib Tšehhi valitsus, et selle oluline põhimõte on Euroopa 
energiapoliitika tsentraliseerimine riikliku poliitika arvel; valitsuse arvates rikutakse
nimetatud tsentraliseerimise ja mõne riikliku pädevuse Euroopa tasandile ülekandmise 
tagajärjel sisuliselt liikmesriikide õigust valida enda energiaallikate jaotus. Tšehhi valitsuse 
arvates tugevdavad esitatud ettepanekud ühtlasi kogu sektori reguleerimist turutingimustele 
tagasipöördumise jõupingutuste vastaselt. Mõnes riigis loodud võimsuse tagamise 
mehhanismid on valitsuse arvates tõendiks riiklike elektrituru muutuste ilmnemisest, mis 
liiguvad eemale ühtsest turust.

Valitsus väljendab heameelt tarbijate positsiooni tugevdamise üle elektriturul. Probleem, mida 
valitsus näeb ettepanekus, on see, et mõned turuosalised (nt vahendajad, aktiivsed tarbijad või 
kohalikud energiaühendused) saaksid kasu teiste osalistega võrreldes. Valitsus väljendab 
heameelt ettepaneku üle kõrvaldada elektri hulgituru maksimaalsed hinnalaed. Valitsus 
suhtub kriitiliselt tõsiasja, et kuigi ettepanekus räägitakse üldsõnaliselt võrdsete tingimuste 
tagamisest kõigi ressursside jaoks tootmise ja tarbimise pooltel, ei vasta mõned punktid 
sellele (näiteks võimalus teha väikestele allikatele erandid vastutusest kõrvalekaldumise eest 
või prioriteetse kasutamise alalhoidmisest). Valitsusel on mõned üsna tehnilist laadi 
kommentaarid võimsuse tagamise mehhanismide valdkonnas.
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Ülekandesüsteemi käitamise valdkonnas ei nõustu Tšehhi valitsus piirkondlike 
talitluskeskuste loomisega. Valitsuse arvates sekkutakse äsja heakskiidetud või hiljuti 
heakskiidetud võrgueeskirjadesse ja suunistesse ning lisaks kärbitakse liikmesriikide 
suveräänsust energiavarustuskindluse valdkonnas, sest otsused kantakse üle riiklikult tasandilt 
piirkondlikule tasandile ning kokkuvõttes võib see viia olukorra halvenemiseni lõpptarbijatele 
varustuse usaldusväärsuse mõttes igas liikmesriigis. Seoses piirkondlike talitluskeskustega 
omab valitsus ühtlasi kahtlusi seoses tugiteenuste pakkumise valdkonnaga.

Valitsus toetab jaotajate kui neutraalsete „hõlbustajate“ rolli tugevdamist selles, mis puudutab 
muude elektrituru osalejatega seotud andmetega tegelemist. Valitsus on negatiivsel arvamusel 
ettepanekutest keelustada jaotajatel a priori akumuleerimisrajatise omamine või kasutamine. 
Mis puudutab elektrisõidukite laadimispunkte, siis valitsuse arvates tuleks jaotajatel keelata 
käitada avalikke elektrisõidukite laadimispunkte ja neil tuleks lubada omada ja kasutada 
laadimispunkte nende oma vajaduste jaoks. Lisaks on Tšehhi valitsus arvamusel, et võrkude 
kasutamise tariifid peaksid kajastama energiasäästu jaotatud elektritootmisest (peaks olema 
võimalik kohaldada madalamaid tariife võrkude kasutamiseks jaotusvõrguga ühendatud 
elektri tootmiseks). Tšehhi valitsus lükkab tagasi ettepanekud üksikasjalike põhimõtete kohta 
tariifide reguleerimiseks ja kehtestamiseks jaotusvõrguettevõtjate puhul.

Valitsus märgib, et tehakse ettepanek kanda mitu küsimust üle komisjoni delegeeritud 
õigusaktidesse, ja kardab, et ei tule piisavalt läbipaistvust ja liikmesriikide osavõttu.

Mis puudutab ohuvalmiduse kavade loomist piirkondlikul tasandil ülevalt alla süsteemiga, siis 
valitsus on arvamusel, et see võib kujutada ohtu üksikutele liikmesriikidele riiklike eripärade 
ja ohtude kõrvaldamise mõttes. Tšehhi Vabariik nõuab, et liikmesriikidel oleks võimalus 
määratleda ohte riigi tingimuste perspektiivist lähtudes. Tšehhi Vabariik toetab metoodika 
koostamist elektrikriisi stsenaariumide kindlaksmääramiseks piirkondlikul tasandil ENTSO-E 
abil. Valitsus teeb ettepaneku piirata riiklike kavade üle peetavate konsultatsioonide ulatust 
ainult näiteks naaberriikidega ja konsulteerida kogu piirkonnaga ainult piirkondlike kavade 
üle. Valitsus juhib tähelepanu sellele, et vaja on hoolikalt kaaluda avaldatava teabe ulatust 
seoses sektori suure haavatavusega. Tšehhi valitsus mõistab vajadust hoida kavad 
ajakohased, kuid peab iga-aastase katsetamise nõuet tarbetuks. Kokkuvõttes on valitsus 
veendunud, et enamik tähtaegadest on liiga lühikesed, ja peab oluliseks seada realistlikud 
tähtajad.

Tšehhi valitsuse seisukoht ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega luuakse ELi 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet:

Tšehhi valitsus toetab koostööameti pädevuste selgitamist üleeuroopaliste organite järelevalve 
valdkonnas ja toetab samuti võrgueeskirjade ja raamsuuniste alusel vastu võetud metoodika ja 
tingimuste heakskiitmise protsessi muutmist. Tšehhi Vabariik toetab ühtlasi kavatsust luua 
piirkondlikud formaadid reguleerivate asutuste nõukogus. Valitsus juhib tähelepanu sellise 
koostööameti määruse muutmisele, millega määratletakse koostööameti pädevust teha 
otsuseid regulatiivsete küsimuste üle, mille kohta asjaomased riiklikud reguleerivad asutused 
ei ole kokkuleppele jõudnud, ja muudatustele volituste jaotamises üksikute koostööameti 
organite vahel (muudatused ameti volitustes ja pädevustes on Tšehhi Vabariigi vaatepunktist 
lubatavad ainult siis, kui säilitatakse kontrolli ja tasakaalu süsteem ametis või kui seda 
parandatakse). Tšehhi valitsus on väljendanud oma vastuseisu reguleerivate asutuste nõukogu 
hääletussüsteemi kavandatud muudatusele (lihthäälteenamus praeguse kahekolmandikulise 
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häälteenamuse asemel). Valitsus juhib tähelepanu sellele, et arutelude käigus on vaja tagada, 
et lihthäälteenamust ei täienda liikmesriigi suurusega seotud hääleõigused (siiani on igal 
nõukogu liikmel olnud üks hääl), ja juhib tähelepanu sellele, et suuremad liikmesriigid võivad 
kalduda sellise ettepaneku suunas (liikmesriikide häälte võrdsuse reegel tagab väiksemate 
liikmesriikide kaitsmise).

 Ettepaneku Euroopa Liidu institutsioonides arutamise eeldatav ajakava

Ettepanekud esitati 2016. aasta novembri lõpus. Tagatud komisjon ettepanekute jaoks 
Euroopa Parlamendis on tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE). Krišjānis 
Kariņš nimetati raportööriks ettepaneku jaoks võtta vastu määrus, milles käsitletakse 
elektrienergia siseturgu, ja ettepaneku jaoks võtta vastu direktiiv elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kohta. Ettepanekut võtta vastu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade 
kohta kaalub Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon (ENVI), 
kus raportöör on Pavel Poc. Raportöör ettepaneku jaoks võtta vastu määrus, mis käsitleb 
ohuvalmidust elektrisektoris, on Flavio Zanonato ITRE-komisjonis, raportöör ettepaneku 
jaoks võtta vastu määrus, millega luuakse ELi Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet, on Morten Helveg Petersen ITRE-komisjonis. Seda ettepanekut kaalub ka 
Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon (raportöör on Jens Geier). Ka muud Euroopa 
Parlamendi komisjonid on väljendanud oma kavatsust kaaluda kõnealuseid ettepanekuid.

Esimene poliitikaarutelu kogu paketi üle toimus erakorralisel energeetika nõukogu 
koosolekul, mis peeti 27. veebruaril 2017. aastal Brüsselis.

Ettepaneku puhul võtta vastu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris, möödus 
põhjendatud arvamuse esitamise tähtaeg 8. märtsil 2017. aastal ebajärjepidevuse tõttu 
subsidiaarsuse põhimõttega. Ettepaneku puhul võtta vastu määrus, millega luuakse ELi 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet, möödus tähtaeg 6. aprillil 2017. 
aastal. Põhjendatud arvamused ettepaneku kohta saatsid Prantsusmaa Senat, Saksamaa 
Bundestag ja Rumeenia Senat. Ülejäänud kahe ettepaneku jaoks on tähtaeg veel ees ja 
möödub 9. mail 2017. aastal (direktiivi puhul) ja 17. mail 2017. aastal (määruse puhul). 
Ettepaneku kohta võtta vastu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu, väljendasid 
teatavad riigid lahkarvamusi (Poolast) ning põhjendatud arvamused on seni saatnud Saksamaa 
Bundestag ja Saksamaa Bundesrat.

 Järeldus

Euroopa asjade komisjon

1. arutas ettepanekut võtta vastu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti 
sõnastatud), ettepanekut võtta vastu määrus, millega luuakse ELi Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud), ettepanekut võtta vastu 
direktiiv siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) ja ettepanekut võtta vastu 
määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2005/89/EÜ;

2. toetab Tšehhi valitsuse raamseisukohta põhipunktides (kuupäevadega 6. märts 2017, 
7. märts 2017 ja 8. märts 2017);



PE604.721v01-00 14/15 NP\1125914ET.docx

ET

3. rõhutab liikmesriikide õigust energiavarustuskindlusele, õigust kehtestada tingimused 
oma energiaressursside kasutamiseks, neid valida ja energiavarustuse koosseis kindlaks 
määrata ning selles kontekstis juhib tähelepanu ELi esmaste õigusaktide piirangutele 
energeetika valdkonnas;

4. väljendab heameelt meetmete üle, mis tugevdavad tarbijate positsiooni ja kaitset 
elektriturul;

5. juhib tähelepanu vajadusele tagada, et kõiki ELis ajavahemikus 2020–2030 
energiasüsteemi ümberkujundamisele suunatud meetmeid viiakse ellu kulutõhusal viisil, 
eelkõige lõpptarbijate, nii tööstusettevõtjate kui ka kodumajapidamiste suhtes;

6. võtab teatavaks vajaduse tugevdada solidaarsust ja piirkondlikku ühtsust ELi 
liikmesriikide vahel energiajulgeoleku valdkonnas – märkides ühtlasi, et see ei tohi 
ebamõistlikult konkurentsi alla suruda;

7. on arvamusel, et ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861), on 
vastuolus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega, ja võtab sellega seoses 
aluslepingutele lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist 
käsitleva protokolli (nr 2) artikli 6 alusel vastu põhjendatud arvamuse järgmise 
põhjendusega:

 Euroopa asjade komisjon on veendunud, et määrus viiks otsuste tegemise volituste 
(piirkondlike talitluskeskuste volitused, komisjoni äsja kehtestatud volitused) ELi 
tasandile ülekandmiseni; neid pädevusi ei ole vaja kooskõlastada ELi tasandil, 
arvestades tõsiasja, et praegune riiklik/piirkondlik rakendamine on piisav eesmärkide 
saavutamiseks.

 Sellega seoses juhib Euroopa asjade komisjon tähelepanu Tšehhi Parlamendi 
Esindajatekoja majanduskomisjoni 22. märtsil 2017 toimunud 49. koosoleku 
resolutsioonile 371 talve energiapaketi kohta, kui majanduskomisjon märkis, et peab 
ettepanekut võtta vastu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti 
sõnastatud) (COM(2016)0861) väga oluliseks, „milles luuakse piirkondlik 
talitluskeskus põhivõrguettevõtjate koostööks, sest majanduskomisjon näeb 
subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise ohtu, sest kavandatakse, et piirkondlikud 
talitluskeskused võtavad endale osa liikmesriigi otsuste tegemise volitustest 
elektrivarustuskindluse tagamise küsimustes, ja on veendunud, et ettepanek võtta 
vastu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu, on vastuolus 
proportsionaalsuse põhimõttega, sest ettepanekus sisaldavad meetmed ei ole 
proportsionaalsed saavutada tulevate eesmärkidega“;

8. lubab Euroopa asjade komisjoni esimehel kooskõlas Tšehhi Vabariigi Parlamendi 
Esindajatekoja kodukorraga edastada kõnealuse resolutsiooni Esindajatekoja esimehe 
kaudu Tšehhi Vabariigi valitsusele, Tšehhi Senati esimehele, Euroopa Parlamendi 
presidendile, nõukogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile;

9. volitab Euroopa asjade komisjoni esimeest edastama käesolev resolutsioon teavitamise 
eesmärgil Tšehhi Vabariigi Parlamendi Esindajatekoja majanduskomisjonile.
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