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Teema: Prantsusmaa Senati 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.

Prantsusmaa Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 
määruse ettepaneku kohta.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.



PE606.279v01-00 2/3 NP\1129064ET.docx

ET

LISA

Euroopa resolutsioon põhjendatud arvamusega subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kohta 
ettepanekus võtta vastu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) 
(COM(2016)861 final), mis moodustab osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“

Kodukorra artikli 73g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat majanduskomisjoni ettepaneku 
alusel järgmise resolutsiooni:

Vt nr: senat 548 (2016–2017)

30. novembril 2016 inglise keeles ja 23. veebruaril 2017 prantsuse keeles avaldatud ettepanek 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia 
siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)861 final), moodustab osa paketist „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“.

Sellega püütakse soodustada elektrienergia ülekande- ja jaotustariifide kehtestamiseks 
kasutatava metoodika ühtlustamist. Ettepanek sisaldab põhimõtteid ja korda, mida 
kohaldatakse ressursside ja nõudluse vahelise tasakaalu kooskõlastatud hindamisel. 
Ettepanekus antakse uued ülesanded ja kohustused 2009. aastal kolmanda energiapaketiga 
loodud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule, mis on tuntud ingliskeelse 
akronüümi ENTSO-E all.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– kõikide liikmesriikide jaoks ühiste elektriturgu reguleerivate eeskirjade koostamine on 
kooskõlas energialiidu ideega, mille põhimõtet senat toetab;

– kuna aga energia on jagatud pädevus, on asjakohane piirata liidu sekkumist eesmärkidega, 
mida liikmesriigid ei saa piisavalt saavutada, kuid mida saab paremini saavutada liidu 
tasandil;

1. piirkondlike talitluskeskuste kohta:

– dokumendis COM(2016)861 esitatud määruse ettepaneku artikli 32 eesmärk on luua 
piirkondlikud talitluskeskused, mis hõlmavad mitut liikmesriiki vastavalt Euroopa Liidu 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tehtud jaotusele;

– sama ettepaneku artikkel 38 võimaldab igal keskusel adresseerida riikide ettevõtjatele 
siduvaid otsuseid neljas energiavarustuskindluse seisukohast olulises valdkonnas:
„koordineeritud võimsusarvutus“, „koordineeritud talitluskindluse analüüs“, 
„reservvõimsuse suuruse piirkondlik kindlaksmääramine“ ja „reservvõimsuse 
mehhanismides välismaisele võimsusele võimaldatava maksimaalse sisenemisvõimsuse 
arvutamine“;
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– nimetatud neljas energiavarustuskindlusega seotud valdkonnas võib põhjendatult eelistada 
vabatahtlikku koostööd, kuid liikmesriikide suveräänsed õigused selles valdkonnas on 
vastuolus riigi pädevuse üleandmisega nn piirkondlikule struktuurile;

2. võimsuslepingute sõlmimise kohta sama tarneperioodi jooksul:

– määruse ettepaneku artikkel 21 võimaldab võimsuse pakkujatel „sama tarneperioodi 
jooksul osaleda rohkem kui ühes mehhanismis“;

– see säte kujutaks tõsist ohtu energiavarustuskindlusele niipea, kui pakkumise nappus tekiks 
samal ajal kahes või enamas võimsuslepinguga hõlmatud piirkonnas, kuna tarnijale on 
kohustuste täitmata jätmise eest ainsa karistusena ette nähtud hüvitise maksmine;

– artikkel 21 ei lase seega praeguses sõnastuses liikmesriikidel rakendada sellist 
lepingupoliitikat, mis tagaks elektrienergia varustuskindluse siis, kui pakkumine on 
nõudlusega võrreldes ebapiisav.

Eeltoodud kahel põhjusel on senat seisukohal, et määruse ettepanek COM(2016)861 final ei 
ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Senati 16. mai 2017. aasta resolutsioon.

Esimees

alla kirjutanud: Gérard LARCHER
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