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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
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Teema: Rumeenia Senati 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 kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Rumeenia Senat 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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9. mai 2017. aasta täiskogu istungil vaatas Rumeenia Senat läbi ettepaneku võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti
sõnastatud), COM (2016) 861 final, vastavalt protokollile nr 1, mis on lisatud Lissaboni 
lepingule, ning leidis, et ettepanek ei vasta subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

1. Rumeenia Senat on seisukohal, et ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud), ei vasta subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

2. Rumeenia Senat on seisukohal, et:

a. puhta energia talvepaketis sisalduvad algatused, sealhulgas kõnealune ettepanek võtta vastu 
määrus, peaksid toetama kindlat energiavarustust Euroopa Liidus, reformima elektriturgu 
ning looma integreeritud juhtimis- ja järelevalveprotsessi, et saavutada energialiidu 
eesmärgid;
b. tururaamistiku ümberkorraldamise raames tuleks reageerida konkreetsetele vajadustele nii 
tavapäraste energiaallikate kui ka uue tehnoloogia puhul ning käsitleda võrkudevaheliste 
ühenduste tõhusat kasutamist.

3. On seisukohal, et:

a. õigusaktide pakett peaks olema välja töötatud eesmärgiga käsitleda alati elektrienergia 
siseturu küsimust ning vältida võimalikke eraldatud piirkondlikke lähenemisviise või 
piirkondliku tasandi võimukeskuste rajamist, et mitte asendada ühtse turuga seotud probleeme 
piirkondadeks jaotamisega seotud probleemidega.
Reformi puhul tuleks alati meeles pidada üleminekust tingitud kulusid ja liikmesriikide 
võimet neid kulusid kanda seoses juurdepääsu ja konkurentsivõimega;
b. teine tundlik aspekt puudutab ettepanekut jätta reservvõimsuse mehhanismidest välja 
tootmisvõimsus, mille heitkogus on suurem kui 550 g CO2/kWh, mida on vaja täiendavalt 
analüüsida, eelkõige seoses piisavuse ja energiajulgeoleku küsimustega.
Tootmisvõimsusele 550 g CO2/kWh piirangu kehtestamine toob kaasa ainult ühe tehnoloogia 
– süsinikupõhise energiatootmise – eemaldamise reservvõimsuse mehhanismidest.
Idee töötada välja ühtne metoodika piisavuse arvutamiseks kõigi liikmesriikide puhul on 
jätkusuutlik, kuid piisavuse hindamine peaks kõigepealt toimuma riiklikul tasandil ning 
seejärel piirkondlikul tasandil.
Piisavuse hindamine Euroopa tasandil võib täiendada riiklikke analüüse, kuid ei tohiks neid 
asendada.
Reservvõimsuse mehhanisme tuleks kõigepealt hinnata riiklikul tasandil ning seejärel 
piirkondlikul tasandil, et käsitleda taastuvenergia ettearvamatuse probleemi, kuni on välja 
arendatud tõhusad ja kättesaadavad salvestusvõimsused;
c. kolmas aspekt puudutab energiaturu liberaliseerimist ja jätkuvaid erandeid reguleeritud 
tariifidest ainult kütteostuvõimetuse vastu võitlemiseks ja haavatavate kodumajapidamist 
kaitseks.
Igal liikmesriigil peaks olema õigus kaitsta oma haavatavaid tarbijaid ja tagada oma 
ettevõtjate konkurentsivõime ning see peaks selgelt kajastuma õigusaktide paketis.
Igal liikmesriigil on kohustus määrata kindlaks haavatavuse tase ning viis, kuidas ta kavatseb 
selliseid tarbijaid kaitsta.
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Haavatavuse tase on riigiti erinev, nagu on erinevad ka vahendid, mida on vaja haavatavate 
tarbijate kaitseks, ning need jäävad erinevaks.
Seoses kütteostuvõimetuse vastu võitlemisega on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
oluline, et viis, kuidas haavatavad tarbijad kindlaks määratakse, ning meetmed, mida saab 
nende kaitseks riiklikul tasandil võtta, jääksid liikmesriikide ainupädevusse, nagu ka võimalus 
teha erandeid reguleeritud tariifide kohaldamisest;
d. piirkondlike talitluskeskuste loomine nõuab põhjalikku analüüsi seoses küsimustega, mis 
puudutavad volituste üleandmist riigi (põhivõrguettevõtja) tasandilt piirkondlikule 
(piirkondlike talitluskeskuste) tasandile.
Siduvate volituste andmine piirkondlikele talitluskeskustele on vastuolus liikmesriikide 
kohustustega seoses varustuskindluse tagamisega ning kohustuste jagamine riikide 
põhivõrguettevõtjate ning piirkondliku struktuuri vahel kahjustaks riikliku elektrisüsteemi 
tõhusat toimimist.

Senati esimehe nimel
Iulian-Claudiu MANDA
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