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Teema: Poola 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 asjaomane 
eelnõu ei vasta tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Poola Senat 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

POOLA VABARIIGI SENATI

ARVAMUS,

27. aprill 2017,

subsidiaarsuse põhimõtte mittejärgimise kohta ettepanekus võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu 

(uuesti sõnastatud) COM(2016) 861

Senat, vaadanud läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) – COM(2016) 861, on 
seisukohal, et ettepanek ei vasta Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõtetele.

Poola Senat ei eita vajadust püüda saavutada konsensus elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kehtestamise osas kõrgemal kui piirkondlikul või riiklikul tasandil.

Samas on Poola Senat seisukohal, et pakutud lahendus ei ole subsidiaarsuse 
põhimõttega kooskõlas selles osas, mis puudutab liikmesriikide aluslepingus sätestatud õigust 
oma energiaallikate jaotus vabalt kujundada, tehnoloogilist neutraalsust ja suveräänse riikliku 
energiapoliitika kujundamist. Eelkõige puudutavad väited subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise 
kohta järgmist:

1) nõuet viia sisse võimsuse piisavuse hindamine Euroopa tasandil;

2) tehniliste nõuete kehtestamist heitetaseme osas (mitte rohkem kui 550 g C02/kWh) 
tootmisüksustele, mida võimsuse turg võib hõlmata;

3) piiriüleses vahetamises osalemise kohustust siseriiklikel võimsusturgudel;

4) piirkondlike talitluskeskuste loomist ja pädevust.

Poola Senat juhib lisaks tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
194 lõike 2 kohaselt ei tohi rikkuda liikmesriigi õigust määrata kindlaks oma energiavarude 
kasutamise tingimusi, tema valikuid erinevate energiaallikate vahel ning tema 
energiavarustuse üldstruktuuri.

Ühtlasi leiab Poola Senat, et kavandatav määrus tungib energiajulgeoleku poliitika 
valdkonnas liiga kaugele liikmesriikide pädevusse, jättes samal ajal süsteemi riskidega seotud 
vastutuse liikmesriikide tasandile, mis võib omakorda kaasa tuua energiajulgeoleku taseme 
vähenemise üksikutes liikmesriikides ja ELis tervikuna.

Seetõttu on Senat seisukohal, et määruse ettepanek rikub subsidiaarsuse põhimõtet.

SENATI ESIMEES

Stanisław KARCZEWSKI
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