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2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

27.4.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Rumeenia Senati põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 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. 

Rumeenia Senat 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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ET 

LISA 

Rumeenia Parlament 

SENAT 

Bukarest, 4. aprill 2017  

 

PÕHJENDATUD ARVAMUS 

 

ettepaneku kohta võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet 

(uuesti sõnastatud) 

COM(2016)0863  

 

Rumeenia Senat hindas ettepanekut võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 

Koostööamet (COM(2016)0863) vastavalt Lissabonis 13. detsembril 2007 allkirjastatud 

Lissaboni lepingule (millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse 

asutamislepingut) lisatud protokollile nr 2. 

 

Võttes arvesse Euroopa asjade komisjoni 30. märtsi 2017. aasta aruannet, senati 4. aprilli 

2017. aasta täiskogu: 

I. märgib, et praegune ettepanek võtta vastu määrus ei vasta subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtetele; 

II. leiab järgmist. 

 

1. Puhta energia talvepaketis sisalduvate algatustega tuleks toetada turvalist 

energiavarustust Euroopa Liidus elektrituru reformi abil ja luua juhtimise ning järelevalve 

integreeritud protsess, tagamaks, et energiavaldkonna meetmed aitavad saavutada energialiidu 

eesmärke. 

2. Eespool nimetatut arvesse võttes toetame ameti tõhustatud kaasamist siseturu arengusse 

ja kiirendatud üleminekut järelevalve- ja nõuandemissioonilt osaluspõhisemale rollile 

regulatiivses protsessis. 

3. Kolmanda energiapaketi sätete rakendamine, seadusandliku raamistiku ühtlustamine, 

energiaturgude vastastikuse sidumise ja ühenduste suurendamine ning asjaomaste osalevate 

pooltega konsulteerimise tugevdamine on põhielemendid, mis on ette nähtud energia siseturu 

lõpuleviimiseks ning selle mehhanismide tõhusa ja läbipaistva toimimise tagamiseks. 

4. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et vältida ülereguleerimise ohtu, haldussätete 

arvu suurendamist ja ameti muutumist üleeuroopaliseks reguleerivaks asutuseks, nimelt andes 

ametile eesõiguse väljastada ka nn omaalgatuslikke soovitusi, nagu on sätestatud artikli 6 

lõikes 2. Arvestades eesmärke, mis on sätestatud seoses ameti loomisega, ning raskusi ja 

probleeme, millega see institutsioon silmitsi seisis ja ikka veel silmitsi seisab (eriti seoses 

energia hulgimüügiturgude järelevalvega), ei saanud finantsasutus täita ametlikult saadud 

taotlusi vajalike inim- ja rahaliste ressursside tagamiseks. 

5. Mis puudutab piirkondlike küsimuste kooskõlastamist ameti sees ja piirkondlike 

talitluskeskustega seotud ülesannete kooskõlastamist (artiklid 7 ja 8) ning muid haldussätteid, 

on kindlaks tehtud mitu elementi, mida tuleks selgitada: 
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a. vajadus leida tasakaal liikmesriigi, piirkondlike ja Euroopa aspektide vahel ning 

järgida subsidiaarsuse põhimõtet; 

b. mõne riikliku energiaturu heterogeensus, mis on ikka veel ilmne ja mida kajastab ka 

regulatiivsete puuduste olemasolu või konkreetne riiklik lähenemisviis; 

c. siseturu piirkondlik mõõde, millele lähenetakse kui vahesammule Euroopa 

energiaturgude integratsiooni saavutamisel – mis tõenäoliselt viib piirkondliku 

jagunemise, isoleeritud piirkondliku lähenemisviisi ja isegi piirkondlike jõukeskuste 

rajamiseni, mis on vastuolus ELi siseturu eesmärkidega; 

d. vajadus selgitada piirkondliku koostöö menetlusi ning riiklike ametiasutuste, ameti ja 

reguleerivate asutuste nõukogu rolle ning vastutusvaldkondi; 

e. uute haldussätete, rakenduskavade ning järelevalve, hindamise ja aruandluse meetmete 

väljatöötamine, mis on vastuolus olemasoleva lähenemisviisiga energialiidu 

juhtimisele, mille eesmärk on ratsionaliseerida ja kavandada aruandlus- ja 

järelevalvenõudeid; 

f. mitme otsuseid tegeva keskuse erinevate piirkondlike huvidega sidususe ja 

kooskõlastamise tagamise raskus; 

g. täiendavate analüüsi- ja otsustusmehhanismide loomine, mis tõenäoliselt suurendavad 

bürokraatiat ja häirivad andme- ning teabevoogu liikmesriikide vahel, mis mõjutab 

varustuskindlust ja turujärelevalvet; 

h. piirkondlike töörühmade kooskõlastamise eest vastutavate reguleerivate asutuste 

rotatsiooniperiood: kaalumist väärib nimetatud perioodi lühendamine kahelt aastalt 

ühele aastale, muutes selle sarnaseks Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise 

rotatsiooniperioodiga (et pakkuda võimalusi kõigile reguleerivatele asutustele ja et 

vältida võimalikku kuritarvitamist, mida loob pikem kooskõlastamisperiood); 

i. meetmed ameti direktori ja reguleerivate asutuste nõukogu reguleerimise ja nende 

tehtavate otsuste suhtes põhinevad töörühmadel, mis on spetsiaalselt loodud, et 

määrata meetmete suund, ning koosneb reguleerivate asutuste esindajatest ja suurte 

erialateadmistega personalist. Kõik rühmade liikmed peaksid tegutsema sõltumatult 

mis tahes huvist, et toetada nõuetekohast otsuste tegemist; 

j. rahuldava ja ohutu eelarve puudumisel võivad mõne liikmesriigi või reguleeriva 

asutuse vabatahtlikud sissemaksed mõjutada negatiivselt esindatust või isegi otsuste 

tegemist. 

6. Piirkondlike talitluskeskuste loomine ameti poolt tehtava riigiülese järelevalve jaoks 

võib mõjutada ühtlustamisprotsessi, põhjustades seega uut liiki killustumist piirkondlikul 

tasandil, andes teatavatele riikidele või ametiasutustele võimaluse kehtestada meetmeid ja 

otsuseid halva otsusetegemise või reguleerimissuutlikkusega riikide või ametiasutuste 

kahjuks. Lisaks viib piirkondlik lähenemisviis häiritud andme- ja teabevooni liikmesriikide 

vahel selles suhtes, mis puudutab turu ebatõhususe korrigeerimist (turu piirkondliku 

ülesehituse tõttu ei tunne teise piirkonna liikmed teatava piirkonna jaoks huvipakkuvaid 

küsimusi, mis võib viia järelevalve ja rakendamise ülemäärasuse ning puudujääkideni). 

Seadusandlik pakett tuleks koostada eesmärgiga jälgida pidevalt elektri siseturu küsimusi. 

Piirkondadeks jaotamine peaks olema ainult üleminekuetapp teel siseturu suunas, eelistatavalt 

nii lühike kui võimalik. 

7. Piirkondlike talitluskeskuste loomine kujutab endast olulist sammu ja nõuab volituste 

riiklikult tasandilt (põhivõrguettevõtjatelt) piirkondlikule tasandile üleviimisega seotud 

küsimuste süvaanalüüsi, eriti turvalisuse valdkonnas. 

Seadusandliku paketi ettepaneku kohaselt on siduvate volituste piirkondlikele 

talitluskeskustele andmine ühildamatu liikmesriikide vastutusaladega turvalise varustuse osas. 
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Riikliku põhivõrguettevõtja ja piirkondliku struktuuri vahel vastutusalade jagamine tekitab 

seadusliku ja isegi poliitilise riski, mis mõjutab riikliku elektrisüsteemi tõhusat käitamist. 

Tehnilisi otsuseid ei saa teha kaks eri üksust erinevateks ajalisteks horisontideks või eraldades 

kogumi elemente ja protsesse. Riiklik energiasüsteem toimib integreeritud viisil ja 

põhivõrguettevõtjalt, kelle ülesanne on tagada riikliku energiasüsteemi turvalisus ja stabiilne 

käitamine, ei saa võtta õigust teha sel eesmärgil otsuseid. Standardteenuste ja ülesannete 

võimalikku üleandmist piirkondlikele talitluskeskustele tuleb paremini hinnata ja seda peavad 

ellu viima põhivõrguettevõtjad – nemad teavad kõige paremini oma süsteemide struktuuri ja 

nõrku kohti ning neil on juba laiaulatuslikud kogemused piirkondlikult kooskõlastatud 

toimimisega. Mis puudutab artikleid 9 („Ameti ülesanded seoses määratud 

elektriturukorraldajatega“) ja 10 („Ameti ülesanded seoses tootmise piisavuse ja 

ohuvalmidusega“), oleme veendunud, et arvestades, et määratud elektriturukorraldajate 

sertifitseerimist ja ametisse nimetamist teostavad riiklikud reguleerivad asutused, peaks neil 

olema volitused reguleerida määratud elektriturukorraldajaid ja anda nende suhtes välja 

kohustuslikke otsuseid. Ameti sees kooskõlastamise kehtestamine probleemide jaoks, nagu 

tootmise piisavuse hindamine, hõlmab märkimisväärseid jõupingutusi ameti poolt, kes juba 

praegu seisab silmitsi inim- ja rahaliste ressursside puudumisega. Ressursside puudumine 

ohustab tõenäoliselt kõnealust protsessi. Piiriüleste probleemide lahendamiseks peab sekkuma 

Euroopa amet, kuid arvestades iga riikliku süsteemi konkreetseid eripärasid, ei saa neid 

käsitleda piirkondlikul ega üleeuroopalisel tasandil, isegi kui need võivad mõjutada 

süsteemide käitamist naaberriikides. Määruse hõlmavuse piiramine kooskõlastatud meetmete 

kasuks toob väga tõenäoliselt tarbijatele hüvesid, kui poliitika ja süsteemide käitamise 

ühtlustamine viidaks lõpule. 

8. Laiendatud volituste andmine ametile ei lihtsusta selliste probleemide lahendamist, mis 

on seotud päevasiseste turgude liitmise, järgmise päeva turgude liitmise või tasakaalustamise 

protsesside kiirema integratsiooniga, sest need küsimused sõltuvad iga liikmesriigi 

integratsiooni tasemest, võrkude ja käitamissüsteemide tehnilistest ja funktsionaalsetest 

omadustest ning turgude ja nende turgude käitajate küpsusest. Mis puudutab artikli 19 lõiget 5 

ja artikli 23 lõiget 1 otsustusprotsessi muutmise kohta juhatuses, reguleerivate asutuste 

nõukogus ja piirkondlikes allstruktuurides kahekolmandikuliselt häälteenamuselt 

lihthäälteenamusele, on kutsunud esile erinevaid arvamusi. See muudatus mõjutab 

tõenäoliselt ametis loodud otsuste tegemise tasakaalu ja on oht, et otsustusõigus 

tsentraliseeritakse ja reguleerivate asutuste nõukogu rolli vähendatakse. Kui on vaja 

reguleerivate asutuste nõukogu kaasamist, tuleks ameti välja antud arvamused, soovitused ja 

otsused võtta vastu ainult kahekolmandikulise häälteenamuse alusel. Otsuste tegemise 

protsessi muutmine reguleerivate asutuste nõukogus nõrgestab ka uute seadusandlike 

muudatuste abil taotletavat eesmärki, nimelt suurendada ameti rolli ja sobivat kaasamist 

reguleerimisprotsessis (selline näide oleks reguleerivate asutuste nõukogule artikli 5 lõike 2 

(võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise tingimuste ja meetodite heakskiitmise kohta) 

kohaselt antud roll. Lisaks võivad artikli 5 lõike 2 kohaselt kavandatud muudatused – 

konkreetsemalt võimalus, et „[e]nne tingimuste või meetodite heakskiitmist vaatab amet need 

läbi ja muudab neid [...], et need oleksid kooskõlas võrgueeskirja või suunise eesmärgiga“, 

jääda väljapoole õigusraamistikku ja ameti ülesandeid, eriti reguleerivate asutuste nõukogu 

puhul, kes võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. 

III. Juhib tähelepanu sellele, et arvestades reguleerivate asutuste nõukogu liikmete 

ametisse nimetamise meetodit, mõjutab selle organi rolli suurendamine kogu otsuste tegemise 

protsessi ja olemasolevat tasakaalu ameti otsustusorganite vahel. 
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 ET 

Senati asepresident 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


