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Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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.

Prantsusmaa 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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EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

selle kohta, kas ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 

Koostööamet (COM(2016)863 final), on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega

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

                                               
Vt nr: Sénat 476 (2016–2017).
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Paketi „Puhas energia kõigile eurooplastele“ raames 30. novembril 2016 avaldatud 
ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (COM(2016)863 final), tehakse 
mitmeid muudatusi õigusnormidesse, mis reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta määrusega nr 713/2009 asutatud Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti tööd: laiendatakse koostööameti sekkumise ulatust, hõlmates kõik 
piiriülesed energeetikaküsimused, ilma eelnevalt piiranguid seadmata; lisatakse uus piirkondlik 
pädevus liidus; nähakse ette, et reguleerivate asutuste nõukogu kohalolevad liikmed võtavad 
otsused vastu lihthäälteenamusega, mitte kahekolmandikulise häälteenamusega, nagu varem.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– sellise asutuse olemasolu, mille ülesanne on hõlbustada energeetikasektorit reguleerivate 
riiklike asutuste koostööd, on Euroopa Liidu jaoks eelis;

– koostööameti pädevuse praegust ulatust ei ole seni kritiseeritud;

– Euroopa Komisjon ei ole esitanud vähimatki faktilist põhjendust sekkumisala kavandatava 
kahekordse laiendamise kohta, mille kombinatsioon kaldub muutma koostööasutuse 
pädeva riikideülese ameti aseaineks, mis hakkab riiklike reguleerivate asutuste asemel 
vastu võtma otsuseid niipea, kui mingi energeetikaküsimus puudutab rohkem kui ühte 
liikmesriiki;

– sellise arengu mõju suurendab üleminek otsuste vastuvõtmisele kohalolevate liikmete 
lihthäälteenamusega kahekolmandikulise häälteenamuse asemel, kusjuures ettepanek 
kaldub säilitama põhimõtet, mille kohaselt on igal liikmesriigil üks hääl, arvestamata 
rahvaarvu, mis on ometi hädavajalik, et anda nüüdsest normatiivse organi otsustele 
soovitatav demokraatlik alus.

Eeltoodud põhjustel on senat seisukohal, et määruse ettepanek COM(2016)863 ei ole
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Senati 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon.

Esimees
alla kirjutanud: Gérard LARCHER
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