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Teema: Hispaania parlamendi 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.

Hispaania parlament 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

EUROOPA LIIDU ASJADE ÜHISKOMISJONI 26. APRILLI 2017. AASTA 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 1/2017 SELLE KOHTA, ET ETTEPANEK VÕTTA VASTU 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLES KÄSITLETAKSE 
ELEKTRIENERGIA SISETURGU (UUESTI SÕNASTATUD) (EMPS KOHALDATAV 
TEKST) [COM (2016) 861 FINAL], [COM (2016) 861 FINAL ANNEX 1] [COM (2016) 
861 FINAL ANNEX 2] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL PARTS 1–5} {SWD 
(2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL PARTS 1–2} {SWD (2016) 413 FINAL}

TAUST

A. Lissaboni 2007. aasta lepingule lisatud protokolliga subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta, mis kehtib alates 1. detsembrist 2009, on sätestatud 
kontrollimenetlus, mille kohaselt võib iga liikmesriigi parlament esitada Euroopa 
seadusandlike algatuste subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta arvamuse. Kõnealune 
protokoll rakendati Hispaanias 22. detsembri seadusega 24/2009 19. mai seaduse 8/1994 
muutmise kohta. Käesoleva põhjendatud arvamuse õiguslik alus on eelkõige seaduse 8/1994 
uue artikli 3 punkt j ja uued artiklid 5 ja 6.

B. Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud), ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud), ja ettepaneku 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) kiitis heaks Euroopa Komisjon ja 
need esitati liikmesriikide parlamentidele, kellele anti kaheksa nädalane tähtaeg algatuste 
subsidiaarsuse kontrollimiseks. Tähtaeg lõpeb esimese ettepaneku puhul 9. mail 2017 ja teise 
kahe puhul 17. mail 2017.

C. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni juhatus ja pressiesindajad sõlmisid 30. märtsil 2017. 
aastal kokkuleppe analüüsida kõnealuseid ELi seadusandlikke algatusi, määrates arvamuse 
koostajaks parlamendiliikme Pilar Rojo Noguera ja taotledes valitsuselt seaduse 8/1994 artikli 
3 punktis j ette nähtud aruannet.

D. Ühiskomisjon sai valitsuselt aruanded, milles on märgitud, et kaks direktiivi ettepanekut 
on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. Ühiskomisjon sai valitsuselt ka aruande, millest 
ilmneb, et subsidiaarsuse põhimõtet rikutakse määruse ettepaneku teatavates sätetes. 
Ühiskomisjonile laekusid samuti kirjad Kataloonia parlamendilt, La Rioja parlamendilt, 
Cantabria parlamendilt ja Baskimaa parlamendilt, milles teavitatakse, et nad on võtnud 
dokumendid teadmiseks või need arhiveerinud, või ei esita põhjendatud arvamust.

E. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni 26. aprilli 2017. aasta koosolekul 
kiideti heaks järgmine 
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PÕHJENDATUD ARVAMUS

1. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et „[l]iidu pädevuse kasutamist 
reguleerib subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte”. Vastavalt sama lepingu artikli 5 
lõikele 3 „võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses 
ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt 
saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu 
saab neid paremini saavutada liidu tasandil”.

2. Analüüsitud seadusandlikud ettepanekud põhinevad Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 194 lõikel 2, milles sätestatakse järgmine:

„2. Ilma et see piiraks aluslepingute muude sätete kohaldamist, kehtestavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt lõikes 1 osutatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed. Asjaomased meetmed võetakse vastu pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega.

Need meetmed ei mõjuta liikmesriigi õigust määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise 
tingimusi, tema valikuid erinevate energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse 
üldstruktuuri, ilma et see piiraks artikli 192 lõike 2 punkti c kohaldamist.”

3.

A. Ettepanekud võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ja määrus elektrienergia 
siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud).

Elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitleva direktiivi ettepaneku ja määruse ettepanekuga 
püütakse kohandada ühenduse õigusraamistikku Euroopa elektriturgude muutustega, mis on 
seotud eriti taastuvaid energiaallikaid kasutava elektritootmise suurenemisega, kasutajate 
aktiivsema osalemisega energiasüsteemis ja piirkondliku koostöö tugevdamisega. 

Ettepanekud toetuvad mitmetele viimase kahe aastakümne jooksul vastu võetud õigusaktidele, 
mille eesmärk on luua elektrienergia siseturg ELis, nimelt kolm õigusaktide paketti, mis võeti 
vastu aastatel 1996–2009, mille eesmärk on turgude integreerimine ja liberaliseerimine. 
Käesolevad ettepanekud kuuluvad komisjoni paketti „Puhas energia kõikidele eurooplastele”, 
mille eesmärk on edendada energiatõhusust, ELi juhtpositsiooni taastuvate energiaallikate 
valdkonnas ja tugevdada tarbijate rolli.

Selguse ja otstarbekuse huvides näis olevat asjakohane mitmed sätted uuesti sõnastada, 
ühendades need ühtse tekstina uues määruses.

Direktiivis kehtestatakse üldpõhimõte, mille kohaselt liikmesriik peab tagama, et ELi 
elektriturg on konkurentsivõimeline, tarbijakeskne, paindlik ja mittediskrimineeriv. Samuti 
ajakohastatakse eeskirjad võimalike avalike teenuste osutamise kohustuste kohta, mida 
liikmesriigid võivad teatud tingimustel kehtestada. Direktiivis tugevdatakse praeguseid 
tarbijate õigusi ja kehtestatakse uued õigused.

Elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlev määruse ettepanek on osa uuest elektrituru 
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korraldusest, mille eesmärk on reguleerida Euroopa elektriturgu, mis on juba füüsiliselt 
integreeritud ja kus taastuvate energiaallikate osakaal kasvab. Seetõttu vaadatakse läbi 
hulgimüügiturgude toimimise eeskirjad ja tehakse ettepanek ühtlustatud meetmete võtmiseks 
kogu ELis, tugevdades piirkondlikke koostöömeetmeid ja luues otsustamismehhanismid 
riigiülesel tasandil.

Ollakse seisukohal, et direktiiv on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, kuna liikmesriigid 
ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme 
eesmärke, samas kui kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada 
liidu tasandil.

Samas leitakse, et määruse teatavad sätted ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 
Lisaks on ebaproportsionaalne kohaldada kõnealuseid meetmeid Hispaania puhul, kus 
võrkudevaheliste ühenduste tase ei ole piisav ja kus ollakse kaugel võrkudevaheliste 
ühenduste 10 % eesmärgi saavutamisest 2020. aastaks, kuna kõnealused meetmed on 
põhjendatud võrkudevaheliste ühenduste kõrge määra ja füüsiliste tõkete puudumise korral. 
Seni kuni Hispaanias ei ole võrkudevaheliste ühenduste määr piisav, ei ole nende meetmete 
kohaldamine meie turul piisavalt põhjendatud, ning see võib põhjustada 
konkurentsimoonutusi ja kahjustada Hispaania tarbijad. 

Meetmed, mis ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, on järgmised:

– Tasakaaluarveldusperioodid ja energiaga kauplemine (artikli 7 lõige 4). Praeguse 
ajaperioodi jagamine neljaks toob tarbijale suuri kulutusi, kuna välja on vaja vahetada 
praegu paigaldatavad arvestid, ning lisaks toob see kaasa moonutusi praegu antavas 
hinnasignaalis. Kõnealuse meetme vajalikkust ja positiivset mõju ei ole piisavalt 
põhjendatud.

– Delegeeritud õigusaktid peavad olema täielikult põhjendatud ning nende kohaldamisala ja 
koostamisprotsessi suhtes tuleb kehtestada selged piirangud. Kõnealuse ettepaneku 
kohaselt ei piirduks delegeeritud õigusaktide kohaldamine üksnes konkreetsete 
mitteolemuslike tehniliste küsimustega, vaid neid kohaldataks vahet tegemata 
energiapoliitika põhimõtteliste otsuste suhtes (artikli 31 lõige 3, artikli 46 lõige 4, artikkel 
55, artikli 56 lõige 1, artikli 57 lõige 1 ja artikli 59 lõige 11), näiteks võrgueeskirjade 
kehtestamine.

– Pakkumispiirkondade struktuur. Artikkel 13 hõlmab komisjoni ainupädevust otsustada, 
ilma et oleks põhjendatud, et kõnealust struktuuri ei saa rahuldavalt kindlaks määrata 
liikmesriigid vastavalt praegu kohaldatavale menetlusele (heaks kiidetud 2015. aastal ja 
rakendamise etapis) ja milles nähakse ette liikmesriikide kaasamine.

– Euroopa Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti soovitus ülekande- ja 
jaotustariifide meetodite progressiivse ühtlustamise kohta (artikli 16 lõige 9).

– Piirkondlike talitluskeskuste loomine (artikkel 32). Need on uued struktuurid, millel on 
autonoomne otsustusõigus ja mis asendavad põhivõrguettevõtjaid teatavates 
energiavarustuskindlusega seotud küsimustes.

– Reservvõimsuse mehhanismi ülesehitus (artikkel 23) Ettepaneku eesmärk on piirata 
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kõnealuste mehhanismide kasutamist, ning see meede koos hindade ülem- ja alamäära 
kaotamisega võib põhjustada märkimisväärset kahju tarbijatele riikides, kus 
võrkudevaheliste ühenduste määr ei ole piisav.

– Reservvõimsuse mehhanismid on lubatud vaid siis, kui Euroopa ressursside piisavuse 
hinnangus tuvastatakse ressursside piisavusega seotud probleem, ning riiklikud hinnangud 
ei kehti, hoolimata asjaolust, et need hinnangud on otsustava tähtsusega madala 
võrkudevaheliste ühenduste tasemega riikide jaoks. Teisalt võivad reservvõimsuse 
mehhanismides osaleda üksnes tehnoloogiad, mille heitkogus on alla 550 gr CO2/kWh, 
ilma et oleks põhjendanud, kuidas kõnealune piirmäär on kooskõlas liikmesriikide 
õigusega määrata oma energiaallikate jaotus, ja ilma et piirmäära kohta oleks teostatud 
mõjuhinnangut seoses energiavarustuskindlusega. Lisaks kohustab ettepanek 
mehhanismide avamist teistele liikmesriikidele, kuigi see meede oleks õigustatud üksnes 
nende riikide puhul, millel on piisav võrkudevaheliste ühenduste määr.

Üldiselt ollakse seisukohal, et komisjon ei ole põhjendanud, miks kõnealustes artiklites 
sisalduvaid küsimusi tuleks reguleerida ELi tasandil, ning ollakse seisukohal, et neid küsimusi 
tuleb reguleerida riiklikul tasandil, kuna tegemist on kohalike eritingimustega.

Sellega seoses on samal teemal esitanud põhjendatud arvamuse Saksamaa parlament, 
märkides, et ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele delegeeritud õigusaktide, 
pakkumispiirkondade ja piirkondlike talitluskeskuste osas. 

B. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist käsitlevas direktiivi 
ettepanekus kohandatakse taastuvenergia raamistik Euroopa Ülemkogu 2014. aasta oktoobri 
järeldustes kinnitatud 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikus seatud eesmärkidega, 
mille kohaselt oleks taastuvenergia osakaal liidus summaarses energia lõpptarbimises 
vähemalt 27 %. Komisjon tunnistab ühe oma peamise prioriteedina ELi eesmärki jõuda 
taastuvenergia valdkonnas maailmas juhtpositsioonile. Nähakse ette kuus tegevusvaldkonda:

1. Sellise raamistiku loomine, mis võimaldab taastuvate energiaallikate kasutamist 
elektrienergia sektoris, seades eesmärgiks, et 2030. aastaks pärineks pool Euroopas 
tarbitavast elektrist taastuvatest energiaallikatest.

2. Tugevdama taastuvate energiaallikate osakaalu kütte- ja jahutussektoris, mille arvele 
langeb 50 % kogu Euroopa energianõudlusest.

3. Transpordisektori CO2-heite vähendamine jätkusuutlikul viisil (transport sõltub veel 94 % 
ulatuses naftast).

4. Tarbijaõiguste ja neile mõeldud teabe parandamine.

5. Säästlikkuskriteeriumide tugevdamine. See tuleneb komisjoni võetud kohustusest, et 
energia tootmiseks kasutatav biomass on säästlik.

6. Kehtestatakse meetmed, et tagada siduva eesmärgi ühine rakendamine ELi tasandil, kuna 
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puuduvad kohustuslikud riiklikud eesmärgid.

Selles osas, kas direktiiv on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, märgitakse, et 
liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava 
meetme eesmärke ning kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini 
saavutada liidu tasandil. 

Tundub siiski asjakohane, et lõplik ettepanek, mis heaks kiidetakse, võimaldaks paremini 
võtta arvesse iga liikmesriigi eripära, eelkõige arvestades iga liikmesriigi süsteemidevaheliste 
ühenduste tegelikku taset.

KOKKUVÕTE

Esitatud põhjendustest lähtuvalt on Euroopa Liidu asjade ühiskomisjon seisukohal, et 
ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud), ei ole põhjenduses 3 osutatud lõigete osas 
Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas.
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