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Teema: Saksamaa Liidupäeva põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia 
siseturgu
(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.

Saksamaa Liidupäev 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

OTSUS

Saksamaa Liidupäev otsustas 30. märtsil 2017 oma 228. istungil vastavalt Saksamaa 
Liidupäeva dokumendile 18/11777 (uus), et

a) Saksamaa valitsuse teatise kohta
dokument 18/11229 nr A.16
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud)
(COM(2016) 861 final, nõukogu dok 15135/16)

Siin: Põhjendatud arvamus vastavalt Lissaboni lepingu protokollile nr 2 (subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kontroll),

b) Saksamaa valitsuse teatise kohta
dokument 18/11229 nr A.17
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)
(COM(2016) 863 final, nõukogu dok 15149/16)

Siin: Põhjendatud arvamus vastavalt Lissaboni lepingu protokollile nr 2 (subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kontroll),

võttes arvesse teavet dokumendis 18/11229 nr A.16, nr A.17, võetakse vastavalt Lissaboni 
lepingu protokollile nr 2 koostoimes integratsioonivastutuse seaduse paragrahviga 11 vastu 
järgmine resolutsioon, millega Saksamaa Liidupäev mõistab hukka subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete rikkumise:

Euroopa Komisjon esitas 30. novembril 2016 oma algatusega „Puhas energia kõikidele 
eurooplastele“ („Clean Energy for all Europeans“) ulatusliku seadusandliku paketi, mille 
eesmärk on kujundada ümber Euroopa energiaraamistik. Pakett koosneb neljast direktiivi 
ettepanekust ja neljast määruse ettepanekust.

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) määruse ja 
elektrienergia siseturu määruse uuesti sõnastatud ettepanekutes on ette nähtud mitme 
pädevuse delegeerimine, eelkõige ACERile, uutele piirkondlikele talitluskeskustele (nn 
ROCid, riiklike põhivõrguettevõtjate ühendused, kellele antakse sõltumatu otsustusõigus) 
ning tehniliste protsesside raames, nt delegeeritud õigusaktid.

Mõlema määruse kontrollimine subsidiaarsuse põhimõtte suhtes on sisuliselt tihedalt 
seotud ja seetõttu tehakse seda koos.

I. ACERi määruse uuesti sõnastatud ettepaneku (COM(2016) 863 final, nõukogu 
dok 15149/16) ja elektrienergia siseturu määruse uuesti sõnastatud ettepaneku 
(COM(2016) 861 final, nõukogu dok 15135/16) vastavuse kohta subsidiaarsuse ja 
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proportsionaalsuse põhimõtetele märgib Saksamaa Liidupäev järgmist:

1. Saksamaa Liidupäev väljendab heameelt, et Euroopa Komisjon esitas seadusandliku 
paketiga „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ tervikliku lähenemisviisi, et kohandada 
Euroopa energiaraamistikku ja viia see seeläbi paremini kooskõlla Saksamaal puhtale 
energiale üleminekust tingitud väljakutsetega.

2. Saksamaa Liidupäev tervitab elektrienergia siseturu määruse põhieesmärki tugevdada 
Euroopa elektrienergia siseturgu ja eelkõige häälestada see taastuvate energiaallikate 
osakaalu suurenemisele. Saksamaa Liidupäev on seisukohal, et eriti omavahel hästi 
ühendatud, liidetud, likviidsed ja paindlikumad turud on olulised, et kasutada siseturu 
sünergiat konkurentsi ja innovatsiooni suurendamiseks, tõhusa ja usaldusväärse 
varustuskindluse tagamiseks ja taastuvate energiaallikate paremaks integreerimiseks.

3. Saksamaa Liidupäev on lisaks seisukohal, et ACER on end riiklike energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koordineeriva ja nõuandva organina üldiselt tõestanud.

4. Saksamaa Liidupäev on siiski arvamusel, et järgmised elektrienergia siseturu määruse ja 
ACERi määruse sätted ei ole kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega:

a) Euroopa Komisjoni uus õigus otsustada pakkumispiirkonna struktuuri üle ühe riigi piires 
(artikli 13 lõige 4, lõike 5 teine lause, lõige 6);

b) tervete teemavaldkondade arvukad ülekandmised delegeeritud õigusaktidesse 
(elektrienergia siseturu määruse artikli 55 lõige 1, artikli 31 lõige 3, artikli 46 lõige 4, 
artikli 56 lõiked 1 ja 4, artikkel 57 ja artikli 59 lõige 11);

c) piirkondlike talitluskeskuste loomine (ROCid, elektrienergia siseturu määruse 
artiklid 32–34);

d) ACERi otsustusõiguse ja pädevuste laiendamine (ACERi määruse artikli 6 lõige 8, 
artikkel 7, artikli 8 lõige 2, artikkel 14) ja

e) ACERi hääletamise korra muutmine (ACERi määruse artiklid 19, 23 ja 25).

5. Saksamaa Liidupäev jätab endale õiguse esitada oma seisukohad meetmepaketi „Puhas 
energia kõikidele eurooplastele“ muude aspektide kohta eraldi arvamuses.

6. Saksamaa Liidupäev palub oma presidendil edastada käesolev otsus Euroopa 
Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning teavitada sellest ka 
liikmesriikide parlamente.

II. Põhjendus

1. Pakkumispiirkonna struktuur
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Elektrienergia siseturu määruse uuesti sõnastatud ettepaneku artiklis 13 nähakse ette uus 
kord, mille kohaselt hakatakse ELis otsustama pakkumispiirkondade struktuuri üle. 
Euroopa Komisjon saab selle korra kohaselt ainuotsustusõiguse liikmesriigisisese 
pakkumispiirkonna struktuuri küsimuses. Seni oli selleks vaja liikmesriikide ühehäälset 
otsust.

Nimetatud otsustusõiguse delegeerimine Euroopa Komisjonile rikub Saksamaa Liidupäeva 
arvates subsidiaarsuse põhimõtet.

Selleks et seadusandlik ettepanek, mille reguleerimisese ei kuulu ELi ainupädevusse, 
vastaks ELi lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele, peab Euroopa 
Komisjon põhjendama, miks ei ole liikmesriigi tasandil võimalik piisavalt saavutada 
seadusandliku ettepaneku eesmärke, vaid neid on nende ulatuse ja mõju tõttu parem 
saavutada liidu tasandil.

Euroopa Komisjon ei suutnud seda põhjendada. Pakkumispiirkonna struktuuri puhul on 
lõpuks küsimus selles, kas liikmesriigi siseselt peaksid kehtima ühtsed elektrienergia 
hulgimüügihinnad. Kõne all on liikmesriigi majanduslik ja sotsiaalne ühtsus, mille üle 
asjaomane liikmesriik peab saama ise otsustada.

2. Delegeeritud õigusaktid

Elektrienergia siseturu määruse ettepaneku mitmes kohas (eelkõige artiklis 55, artikli 31 
lõikes 3, artikli 46 lõikes 4, artikli 56 lõikes 1, artikli 57 lõikes 1 ja artikli 59 lõikes 11) 
nähakse ette küsimuste üleviimine täiendavatesse õigusaktidesse. Need võtab Euroopa 
Komisjon vastu delegeeritud õigusaktidena vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290.

Euroopa Komisjon ei ole märkinud, miks tuleb selle ulatusliku loetelu kõiki küsimusi 
reguleerida ELi tasandil. Saksamaa Liidupäeva arvates hõlmab see ka küsimusi, mida 
oleks parem reguleerida riiklikul tasandil, sest need puudutavad kohalikke eripärasid.

Eelkõige kritiseerib Saksamaa Liidupäev seda, et täiendavatesse õigusaktidesse ei kanta 
üle mitte ainult üksikuid tehnilisi eriküsimusi, vaid terveid teemavaldkondi. Delegeeritud 
õigusaktid on ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt ette nähtud üksnes vähemoluliste 
küsimuste jaoks. Saksamaa Liidupäev on seisukohal, et elektrienergia siseturu määruse 
uuesti sõnastatud ettepaneku artiklis 55 loetletud teemavaldkonnad ei sisalda mingil juhul 
vaid selliseid küsimusi, mis on selles tähenduses vähemolulised. Saksamaa Liidupäev saab 
oma murele kinnitust seni juba vastu võetud erakordselt põhjalikes võrgueeskirjades. 
Sealjuures tuleb silmas pidada seda, et liikmesriigid ei saa delegeeritud õigusakte peaaegu 
üldse mõjutada. Delegeeritud õigusakti saab tervikuna tagasi lükata üksnes kvalifitseeritud 
häälteenamusega ELi nõukogus. Seetõttu on tervete teemavaldkondade ülekandmisel 
delegeeritud õigusaktidesse peaaegu võimatu kindlaks teha, kas Euroopa Komisjoni 
konkreetsed ettepanekud vastavad subsidiaarsuse põhimõttele.

Peale selle on Saksamaa Liidupäev seisukohal, et tervete teemavaldkondade ülekandmine 
delegeeritud õigusaktidesse on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega. Juhul ja niivõrd, 
kui elektrienergia siseturu määruse uuesti sõnastatud ettepaneku artiklis 55 nimetatud 
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teemavaldkondade puhul on tõepoolest võimalik konkreetseid meetmeid ELi tasandil 
paremini võtta, tuleb olulised poliitilised otsused igal juhul langetada selleks ELi 
aluslepingutes ette nähtud parlamentaarse tavamenetluse teel. Lisaks märgib Saksamaa 
Liidupäev, et kehtivad võrgueeskirjad sisaldavad juba arvukalt poliitiliselt olulisi küsimusi.

3. Piirkondlikud talitluskeskused (ROCid)

Elektrituru määruse uuesti sõnastatud ettepaneku artiklis 32 on sätestatud, et luuakse uued 
piirkondlikud talitluskeskused, mis ühendavad omavahel riiklikke põhivõrguettevõtjaid. 
Põhivõrguettevõtjad töötavad juba praegu koos nn piirkondlikes teeninduskeskustes (nt 
CORESO). Neil ei ole aga otsustusõigust. Seevastu sätestatakse Euroopa Komisjoni 
ettepanekus, et piirkondlikele teeninduskeskustele antakse nüüd varustuskindluse 
seisukohast olulistes valdkondades iseseisev otsustusõigus.

Euroopa Komisjon ei ole piisavalt selgitanud, miks on nimetatud otsustusõiguse 
delegeerimine vajalik ja miks ei ole Euroopa Komisjoni seatud eesmärki võimalik 
saavutada põhivõrguettevõtjate toimiva piirkondliku koostöö kaudu piirkondlike 
teeninduskeskuste abil. Põhivõrguettevõtjate vabatahtlik koostöö on end tõestanud ka 
võrguga seotud kriisiolukordades. Euroopa Komisjoni poolt välja toodud heaolu 
suurenemine otsustusõiguse sellise delegeerimise korral on Saksamaa Liidupäeva arvates 
kaheldav, sest ülesannete koondumisega kesksetesse struktuuridesse kaasneb innovatsiooni 
vähenemine. Peale selle on Saksamaa Liidupäeva arvates probleeme selle õiguse 
piiritlemisega ning ei ole selge, kellel lasub lõplik vastutus ja kes vastutab tõsiste 
vastutusega seotud küsimuste puhul. Selline ebamäärasus võib mõjutada süsteemi kindlat 
toimimist. Eelkõige peaksid üksikud liikmesriigid saama ka edaspidi iseseisvalt tegeleda 
kesksete varustuskindlusega seotud küsimustega.

4. Uuesti sõnastatud ACERi määrus

Kõnealuse määruse ettepanekuga järgib Euroopa Komisjon koostööameti pädevuste 
laiendamise eesmärki. 2009. aastal määruse (EÜ) nr 713/2009 alusel loodud ameti 
ülesanne on täita siseriiklikul tasandil täidetavaid reguleerimisülesandeid liidu tasandil 
ning vajaduse korral kooskõlastada riiklike reguleerivate asutuste tegevust. Amet teeb 
järgmist:

– esitab arvamusi ja soovitusi, mis on suunatud põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatele, 
reguleerivatele asutustele või ELi organitele

– võtab määruses osutatud konkreetsetel juhtudel vastu üksikotsuseid ja

– esitab Euroopa Komisjonile mittesiduvaid raamsuuniseid (edaspidi „raamsuunised“) 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 (võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses 
elektrikaubanduses) artiklile 6 ning määruse (EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta) artiklile 6.

Määruse ettepaneku mitmes kohas nähakse ette pädevuste laiendamine ja ametisisese 
hääletamise korra muutmine.
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Saksamaa Liidupäeva arvates rikuvad ettepaneku mõned sätted subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid vastavalt Lissaboni lepingu protokolli nr 2 artiklile 6.

a) Ühest küljest on see nii ameti pädevuste laiendamise puhul:

• Tulevikus saab amet õiguse teha teatavatel tingimustel lõplik otsus kõigis piiriülese 
tähtsusega regulatiivsetes küsimustes, mis kuuluvad riiklike reguleerivate asutuste 
pädevusse. Sellist lõpliku otsuse tegemise õigust ei peaks antama üksnes pädevate riiklike 
reguleerivate asutuste ühise avalduse alusel; pigem piisab juba sellest, kui kaks riiklikku 
reguleerivat asutust ei jõua omavahel mingis küsimuses kokkuleppele lühikese, kuue kuu
(või maksimaalselt 12 kuu) pikkuse tähtaja jooksul. Seni oli see nii vaid „piiriülese 
infrastruktuuriga“ seotud küsimustes (määruse (EÜ) nr 713/2009 artikli 6 lõige 8).

Mõistet „piiriüleselt oluline“ ei ole määratletud. Ühise siseturu puhul võiks potentsiaalselt 
iga küsimust käsitleda piiriüleselt olulise küsimusena. Piisab juba sellest, et riiklik 
reguleeriv asutus hindab olukorra piiriüleselt oluliseks ja ei ole ühel meelel naaberriigi 
riikliku reguleeriva asutusega. Selle tulemusel tekib oht, et kõik regulatiivsed küsimused 
delegeeritakse koostööametile.

• Lisaks nähakse ettepanekus ette võimalus, et Euroopa Komisjon võib ametile 
delegeerida täiendavaid ülesandeid, mis võivad hõlmata ka otsustusõigust (artikkel 14). 
Seni oli võimalik delegeerida vaid ülesandeid, mis otsustusõigust ei hõlmanud. 
Otsustamine selle üle, millised otsustusõigused on komisjonil ja millised ametil, on aga 
üksnes liidu seadusandjate, s.t nõukogu ja Euroopa Parlamendi ülesanne.

• Ettepanekuga laiendatakse koostööameti rolli otsuste puhul, mis on delegeeritud 
õigusaktides ette nähtud võrgueeskirjade vormis (artikli 5 lõige 2). Praegu tehakse 
võrgueeskirjadega riiklikele reguleerivatele asutustele ülesandeks meetodi täpsustamine 
või väljatöötamine, kuid varem said riiklikud reguleerivad asutused töötada ettepaneku 
üheskoos välja ja selle üle ühehäälselt otsustada. Ühehäälsuse korral ei esitatud ettepanekut 
enam ametile otsustamiseks. Määruse ettepaneku kohaselt saab amet nüüd õiguse 
väljatöötatud ettepanekut kontrollida ja kohandada. Kohandatud ettepaneku võtab seejärel 
lihthäälteenamusega vastu reguleerivate asutuste nõukogu („board of regulators“).

• Amet otsustab piirkondlike talitluskeskuste suuruse üle (artikli 8 lõige 2).

• Samuti muudetakse piirkondlikke küsimusi puudutavat otsustusprotsessi (artikkel 7): 
asjaomased riiklikud reguleerivad asutused ei saa enam üksi otsustada piirkondlike 
küsimuste üle, vaid üksnes anda soovitusi reguleerivate asutuste nõukogule. Ka siinkohal 
antakse ametile õigus ettepanekuid kohandada.

Ameti lõpliku otsuse tegemise õiguse laiendamine rikub subsidiaarsuse põhimõtet. 
Euroopa Komisjon ei ole oma ettepanekus põhjendanud, miks on vajalik selline ulatuslik 
sekkumine riiklike reguleerivate asutuste sõltumatusesse, et vältida ühtlustamata otsustest 
tingitud tõrkeid elektrienergia siseturul.
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Seeläbi, et ACERile delegeeritakse ülesanded „ainupädevuse“ kaudu ebamääraselt 
kõikides potentsiaalselt piiriüleselt olulistes küsimustes või seeläbi, et komisjon delegeerib 
otsustusõigusega ülesanded ACERile hiljem (artikkel 14), tekib pealegi oht, et ametile 
võidakse anda ka sellised pädevused, millel puudub piiriülene seos või mis on sellega 
ainult kaudselt seotud.

Pädevuste täiendav delegeerimine ACERile rikub lisaks proportsionaalsuse põhimõtet, sest 
see läheb palju kaugemale sellest, mis on Euroopa Komisjoni seatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalik, ning avaldab püsivat negatiivset mõju riiklike reguleerivate asutuste 
sõltumatusele ja nende kaasamisele koostööameti konstruktiivsesse otsustusprotsessi ning 
vastuvõetud otsuste aktsepteerimisele.

Euroopa Komisjon ei ole samuti põhjendanud, miks peab ACER otsustama piirkondlike 
talitluskeskuste suuruse üle. Saksamaa Liidupäeva mure piirkondlike talitluskeskuste 
loomise pärast on seda suurem, mida suuremaks kujuneb piirkondlike talitluskeskuste 
struktuur. Siinkohal ei ole selge, miks saab seda otsust paremini vastu võtta ELi tasandil.

b) Subsidiaarsuse ja proportsionaalsusega seotud mured hõlmavad ka otsustusprotsesside 
kohandamist koostööametis:

• Nii on muu hulgas ette nähtud, et haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu 
otsused võetakse tulevikus vastu lihthäälteenamuse teel, kusjuures kohaldatakse võrdse 
hääleõiguse põhimõtet (põhimõte „üks riik – üks hääl“) (artiklid 19 ja 23). Seni oli vajalik 
kohalolevate liikmete kahekolmandikuline häälteenamus.

Seni nõutud kahekolmandikuline häälteenamus nimetatud organites tagab subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise ameti kõigi tegevuste puhul ja on täiendavaks tagatiseks riiklike 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste sõltumatusele. Seetõttu tuleks koostööameti 
reguleerivate asutuste nõukogu puhul kaaluda kvalifitseeritud häälteenamuse kehtestamist 
vastavalt ELi lepingu artikli 16 lõikele 4, st topeltenamust.

• Lõpuks nähakse määruse ettepanekus ette, et ACERi direktor tohib tulevikus ise 
koostada arvamusi, soovitusi ja otsuseid, ilma et peaks protsessi kaasama asjaomaseid 
riiklikke reguleerivaid asutusi (artikkel 25).

Euroopa Komisjon ei ole veenvalt põhjendanud, miks ei ole piisav kehtiv kord, mille 
kohaselt seda ülesannet täidavad riiklikud reguleerivad asutused koostöö vormis.
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