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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Poola Seimi 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. 

Poola Seim on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud määruse 

ettepaneku kohta. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Otsuse lisa 

Poola Vabariigi Seim 

11. mai 2017 

 

Poola Seimi 11. mai 2017. aasta põhjendatud arvamus, milles Seim põhjendab, miks 

ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud), ei vasta tema arvates subsidiaarsuse 

põhimõttele 

Poola Seim, olles vaadanud läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) – 

(COM(2016)0861 final), on seisukohal, et ettepanek ei vasta Euroopa Liidu lepingu artikli 5 

lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtetele. Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega 

vastuolus, sest määruse ettepanekuga ei tagata Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme 

saavutamist paremini, kui see oleks võimalik riiklikul tasandil võetavate meetmetega. 

Seimi hinnangul on lubamatu teha Euroopa Liidu tasandil siduvaid otsuseid piiriüleste 

äriühenduste loomise kohta seoses üldiste energiaallikate ja varustuse struktuuri muutmisega 

riigisiseselt tootmiselt importimise kasuks. Seadmata kahtluse alla Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 194 lõike 2 sätteid eesmärgi saavutamise vajaduse kohta energiavõrkude 

sidumisel, tuleb sätestada, et ELi tasemel ei otsustata nende ehitamist ja liikmesriike ei 

kohustata neid ehitama, sõltumata majanduslikust tõhususest ja riigi otsusest üldiste 

energiaallikate ja varustuse struktuuri suhtes. Nagu teised liikmesriigid, peab Poola aitama 

kaasa liidu eesmärgi saavutamisele ühise energiaturu loomisel energiavõrkude sidumise 

kaudu, kuid kavandatud sundusvahendid selle haldusprotsessi läbiviimseks on liiga 

kaugeleulatuvad.  

Seim tunnistab, et subsidiaarsuse põhimõte on vastuolus ettepanekus toodud määruse 

sätetega, mis on seotud ELi tasemel vahendite kasutamise võimalusega, mis mõjutavad 

energiavarustuse struktuuri, kui kasutatakse vahendeid energiaprojektidest: 

1) keelustada kahesuunalise turu loomine ja riiklike energiaallikate kasutamine 

ressursside käsitlemiseks riiklikul tasandil lähtudes Euroopa tasandil piisavate ressursside 

olemasolust ja võrkudevahelise ühenduste tähtsusest (mitte samaväärsusest) ja pakkuva poole 

vastusest (ettepandud määruse artikliga 23); 

2) seoses uue põlvkonna tootmisvõimsuse (energiaturud) ehitamiseks kavandatud 

toetussüsteemidega kehtestada kahesuunalisel turul osalevatele üksustele CO2 heitkoguste 

piirmäär, muutes söeüksuste kahepoolse osalemise võimaluse praktiliselt välistatuks 

(ettepandud määruse artikli 23 lõiguga 4). Selle piirmäära säilitamine viib siseriiklikul turul 

majanduslikult kõige tõhusama ja paindlikuma võimsuse puudumisel lahendusena kasutatava 

allika väljajätmiseni, mis ilmselgelt toob kaasa võimaliku elektrituru hindade tõusu 

lõpptarbijale, mille tulemuseks on energiavaesuse otsene tõus, mis iseenesest on vastuolus 

ELi energiapoliitika eesmärkidega; 

3) nõuded ülekoormusega seotud tulude kandmist võrkude vastastikuse sidumise 

võimaluste hoidmiseks või uute ehitamiseks ning nende tulude hulka kandmise võimaluse 

puudumine tariifide arvutamisel (kavandatav määruse artikkel 17). 
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 ET 

Seimi arvates ei võetud määruse ettepaneku puhul arvesse subsidiaarsuse põhimõtte 

vorminõudeid. Komisjon ei põhjendanud piisavalt, et kavandatava määruse eesmärke ei saaks 

riiklikul tasandil paremini reguleerida. Ilma sellise põhjenduseta, eelkõige kvalitatiivsete ja 

kvantitatiivsete näitajate puudumine, tähendab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise protokolli (nr 2) artikli 5 rikkumist, lisatud ELi leping ja ELi toimimise leping. 

Peale selle raskendab see liikmesriikide parlamentide jaoks subsidiaarsuse põhimõttest 

kinnipidamise kontrollimise volituse täitmist (Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3, artikli 

12 punkti b ja protokolli nr 2 artikli 6 kohaselt) või muudab selle päris võimatuks. Sellest 

tulenevalt võib pidada seda ka Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõike 3 rikkumiseks, mille 

kohaselt lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt EL ja liikmeriigid austavad üksteist ning teevad 

tihedat koostööd aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel. 

Kokkuvõtlikult on Seimi hinnangul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

ettepanek, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 

final) subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus. 
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ET 

 

RESOLUTSIOON 

Poola Vabariigi Seim 

11. mai 2017 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 

Poola Seimi kodukorra artikli 148cc alusel leiab Seim, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse ettepanek, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) 

(COM(2016)0861 final), ei vasta Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtetele. Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus, sest 

määruse ettepanekuga ei tagata Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme saavutamist 

paremini, kui see oleks võimalik riiklikul tasandil võetavate meetmetega. Resolutsioonile on 

lisatud Seimi põhjendatud arvamus, milles Seim põhjendab, miks kõnealune ettepanek ei 

vasta tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 
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 ET 

Otsuse lisa 

Poola Vabariigi Seim 

11. mai 2017 

Poola Seimi 11. mai 2017. aasta põhjendatud arvamus, milles Seim põhjendab, miks 

ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud), ei vasta tema arvates subsidiaarsuse 

põhimõttele 

Poola Seim, olles vaadanud läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) – 

(COM(2016)0861 final), on seisukohal, et ettepanek ei vasta Euroopa Liidu lepingu artikli 5 

lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtetele. Ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega 

vastuolus, sest määruse ettepanekuga ei tagata Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme 

saavutamist paremini, kui see oleks võimalik riiklikul tasandil võetavate meetmetega. 

Seimi hinnangul on lubamatu teha Euroopa Liidu tasandil siduvaid otsuseid piiriüleste 

äriühenduste loomise kohta seoses üldiste energiaallikate ja varustuse struktuuri muutmisega 

riigisiseselt tootmiselt importimise kasuks. Seadmata kahtluse alla Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 194 lõike 2 sätteid eesmärgi saavutamise vajaduse kohta energiavõrkude 

sidumisel, tuleb sätestada, et ELi tasemel ei otsustata nende ehitamist ja liikmesriike ei 

kohustata neid ehitama, sõltumata majanduslikust tõhususest ja riigi otsusest üldiste 

energiaallikate ja varustuse struktuuri suhtes. Nagu teised liikmesriigid, peab Poola aitama 

kaasa liidu eesmärgi saavutamisele ühise energiaturu loomisel energiavõrkude sidumise 

kaudu, kuid kavandatud sundusvahendid selle haldusprotsessi läbiviimseks on liiga 

kaugeleulatuvad. 

Seim tunnistab, et subsidiaarsuse põhimõte on vastuolus ettepanekus toodud määruse 

sätetega, mis on seotud ELi tasemel vahendite kasutamise võimalusega, mis mõjutavad 

energiavarustuse struktuuri, kui kasutatakse vahendeid energiaprojektidest: 

1) keelustada kahekaubalise turu loomine ja riiklike energiaallikate kasutamine 

ebapiisavate vahendite probleemi lahendamisel riiklikul tasandil lähtudes Euroopa tasandil 

piisavate vahendite olemasolust ja vastastikuse siduvuse esmatähtsusest (mitte 

samaväärsusest) ja pakkuva poole vastusest (ettepandud määruse artiklis 23); 

2) seoses uue põlvkonna tootmisvõimsuse (energiaturud) ehitamiseks kavandatud 

toetussüsteemidega kehtestada kahesuunalisel turul osalevatele üksustele CO2 heitkoguste 

piirmäär, muutes söeüksuste kahepoolse osalemise võimaluse praktiliselt välistatuks 

(ettepandud määruse artikli 23 lõiguga 4). Selle piirmäära säilitamine viib siseriiklikul turul 

majanduslikult kõige tõhusama ja paindlikuma võimsuse puudumisel lahendusena kasutatava 

allika väljajätmiseni, mis ilmselgelt toob kaasa võimaliku elektrituru hindade tõusu 

lõpptarbijale, mille tulemuseks on energiavaesuse otsene tõus, mis iseenesest on vastuolus 

ELi energiapoliitika eesmärkidega; 

3) nõuded ülekoormusega seotud tulude kandmist võrkude vastastikuse sidumise 

võimaluste hoidmiseks või uute ehitamiseks ning nende tulude hulka kandmise võimaluse 

puudumine tariifide arvutamisel (kavandatav määruse artikkel 17). 
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ET 

Seimi arvates ei võetud määruse ettepaneku puhul arvesse subsidiaarsuse põhimõtte 

vorminõudeid. Komisjon ei põhjendanud piisavalt, et kavandatava määruse eesmärke ei saaks 

riiklikul tasandil paremini reguleerida. Ilma sellise põhjenduseta, eelkõige kvalitatiivsete ja 

kvantitatiivsete näitajate puudumine, tähendab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise protokolli (nr 2) artikli 5 rikkumist, lisatud ELi leping ja ELi toimimise leping. 

Peale selle raskendab see liikmesriikide parlamentide jaoks subsidiaarsuse põhimõttest 

kinnipidamise kontrollimise volituse täitmist (Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3, artikli 

12 punkti b ja protokolli nr 2 artikli 6 kohaselt) või muudab selle päris võimatuks. Sellest 

tulenevalt võib pidada seda ka Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõike 3 rikkumiseks, mille 

kohaselt lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt EL ja liikmeriigid austavad üksteist ning teevad 

tihedat koostööd aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel. 

Kokkuvõtlikult on Seimi hinnangul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

ettepanek, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 

final) subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus. 


