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Teema: Rumeenia Saadikutekoja 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.

Rumeenia Saadikutekoda on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 
ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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Uuesti avaldatud Rumeenia põhiseaduse artiklite 67 ja 148 sätete, parlamendi ja valitsuse 
koostööd Euroopa asjades käsitleva seaduse 373/2013 ning saadikutekoja otsusega 8/1994 
vastu võetud ning hiljem muudetud ja täiendatud kujul uuesti avaldatud saadikutekoja 
kodukorra artiklite 160–185 alusel

on Saadikutekoda võtnud vastu järgmise otsuse.

Ainus artikkel – võttes arvesse Euroopa asjade komisjoni 3. mai 2017. aasta koosolekul vastu 
võetud põhjendatud arvamust 4c-l9 / l70, Saadikutekoda:

1. märgib, et on täidetud aluslepingutes sätestatud tingimused, et kohaldada selle ettepaneku 
subsidiaarsuse suhtes parlamentaarset kontrolli: tegemist on seadusandliku tekstiga, mis 
puudutab sellist valdkonda, mille osas ei ole liidule antud ainupädevust ELi lepingu artikli 4 
lõike 1 ja artikli 5 lõike 2 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 2 lõike 6 tähenduses;

2. märgib, et pidades silmas selgeid piiriüleseid aspekte, oleksid liidu tasandi meetmed 
soovitud eesmärkide saavutamiseks õigustatud, kui kavandatud reguleerivad meetmed oleksid 
kooskõlas liidu aluslepingutega;

3. on seisukohal, et piirkondlike talitluskeskuste loomine vastavalt ettepaneku artiklile 32 
otsuseid tegevate struktuuridena, mis ühendavad riikide transpordiettevõtjad, ei paku mingeid 
eeliseid võrreldes praeguse mehhanismiga koostööks riikide ettevõtjate vahel, mis ei hõlma 
otsustusõiguse üleandmist ja on osutunud tõhusaks ka energiavarustust mõjutavate kriiside 
korral. Piirkondlike otsustuskeskuste loomisega tehtav muudatus ei näi seega olevat 
õigustatud;

4. on seisukohal, et piirkondlike talitluskeskuste õigus esitada siduvaid õigusakte on vastuolus 
liikmesriikide kohustustega energiavarustuskindluse valdkonnas ning et ülesannete jagamine 
riikliku ja piirkondliku tasandi osalejate vahel võib kaasa tuua regulatiivse konflikti ohu ning 
isegi arusaamatusi poliitilisel tasandil, millel on mõju riikide elektrisüsteemide toimimisele, 
ilma et tehtaks mingeid edusamme ühtse energiaturu saavutamisel;

5. rõhutab, et „piiriülese tähtsuse“ mõiste kasutusele võtmine Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) otsustusõiguse kasutamise tingimusena 
kujutab endast ohtu, et siseriikliku tasandi regulatiivsed õigused viiakse meelevaldselt ja 
alaliselt üle, kuna naaberliikmesriikide reguleerivad ametid võivad mis tahes omavahelisi 
erimeelsusi esitada piiriülese küsimusena ühtse turu reguleerivas raamistikus;

6. on seisukohal, et määruse ettepanekus sisalduv riikide reguleerivate asutuste kohustus 
esitada piirkondliku koostöö ettepanekud Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile (ACER) on otseselt vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega;

7. nõuab, et täpsustataks, kuidas määratakse kindlaks pakkumispiirkonnad, kooskõlas 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) pädevusega, arvestades, et 
määruse ettepanekuga antakse liikmesriikide otsustusõigus seoses võimsuse jaotamise ja 
ülekandevõime piiratuse juhtimisega üle liidule, kuigi see on eelkõige tehnilist laadi otsus, 
ning samuti antakse ACERile õigus kiita heaks pakkumispiirkondade ümberkujundamiseks 
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või alternatiivseks konfiguratsiooniks kasutatavad meetodid ja eeldused, mis tuleks eelnevalt 
kokku leppida liikmesriikide poolt;

8. märgib, et Euroopa Komisjonile antud õigus suurendada Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti kohustusi (ettepaneku artikkel 14) hõlmab täiendava otsustusõiguse 
andmist, mis ei kuulu komisjoni volituste hulka ning kuulub aluslepingute kohaselt üksnes 
liikmesriikide seadusandlikku pädevusse;

9. on seisukohal, et kavandatavad eeskirjad on liiga üksikasjalikud ning et määrusega 
kehtestatavad haldusdokumendi kategooriad, nimelt „piirkondlike talitluskeskuste“ otsused ja 
soovitused ning Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 
heakskiidud, võivad kahjustada liikmesriikide reguleerivate asutuste tehtud otsuste 
tulemuslikkust;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et energiaturu dereguleerimine, mille käigus reguleeritud 
tariifidest loobutakse vaid selleks, et võidelda kütteostuvõimetuse vastu ja kaitsta haavatavaid 
kodumajapidamisi, ei tohiks mõjutada liikmesriikide õigust kaitsta oma tarbijaid ja tagada 
nende majanduslik konkurentsivõime, sest need parameetrid on riigiti erinevad;

11. juhib tähelepanu sellele, kui keeruline tagada sidusust ja koordineerida riikide 
ametiasutusi ettepanekus sisalduvas otsuste tegemise raamistikus, mis tekitab mitu otsuseid 
tegevat keskust, millel on erinevad nägemused ning meelevaldsed või liiga suured volitused 
seoses otsustusõiguse üleandmisega, mille tulemuseks on keeruline, kohmakas ja bürokraatlik 
süsteem, mis tõenäoliselt kahjustab liikmesriikide otsustusõigust, ilma et määruse ettepaneku 
alusel paraneks liidu tasandi tõhusus;

12. on seisukohal, et kuna määruse ettepanekuga antakse liidu organitele põhjendamatult 
õigus teha otsuseid, mida saab ilmselt teha tõhusamalt liikmesriigi tasandil, ning samal ajal ei 
anna see piisavalt lisaväärtust eesmärkide saavutamisel, on rikutud subsidiaarsuse põhimõtet, 
mistõttu on vaja esitada põhjendatud arvamus.

Saadikutekoda võttis selle otsuse vastu oma 9. mai 2017. aasta istungil vastavalt Rumeenia 
põhiseaduse (uuesti avaldatud) artikli 76 lõikele 2.

Petru-Gabriel VLASE
Rumeenia Saadikutekoja esimehe nimel

Bukarest, 9. mai 2017
nr 36

Georgică Tobă 
õigusaktide osakonna juhataja
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