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Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kohta
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Austria Liidunõukogu 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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LISA

E21/SB-BR/2017

PÕHJENDATUD ARVAMUS,

mille on 9. mail 2017 vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23g lõikele 1 koostoimes 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 
6 esitanud Austria Liidunõukogu ELi asjade komisjon

COM(2016) 864 final

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu 
ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

A. Põhjendatud arvamus

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

B. Põhjendus

ELi energiapoliitika üks suuri prioriteete on Euroopa Komisjoni nn energialiidu pakett. 
Komisjon esitas selle paketi 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses. Pakett sisaldab 
omavahel seotud meetmeid, mis hõlmavad taastuvenergia arendamist ja integreerimist, 
ökodisaini, elektrienergia varustuskindlust, energialiidu juhtimist, energiaturu reegleid, 
tarbijate aktiivset osa ja energiahindu. Pakett oli arutusel ka 27. veebruaril 2017 Brüsselis 
toimunud energeetikaministrite kohtumisel. Esitatud ettepanekuid tuleb vaadelda tervikuna. 
Austria Liidunõukogu on neid pärast materjalide laekumist käsitlenud mitmel istungil. 
Liidunõukogu käesolev põhjendatud arvamus puudutab ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta.

Direktiivi ettepaneku eesmärk on tugevdada elektrienergia tarbijate positsiooni tarbijatele 
orienteeritud elektrienergia siseturu loomise abil. Tahetakse luua head võimalused ja 
õiguslikud raamtingimused elektrisõidukite laadimistaristu väljaehitamiseks; autonoomsete 
ühisvõrkude käitamise õigus on kavas anda ka kohalikele energiaühendustele. Eelkõige 
rõhutatakse seda, et tarbijatele antakse võimalus ise energiat toota, salvestada ja turustada. 
Liidunõukogu peab seda põhimõtteliselt õigeks. Need muutused peavad aga rajanema selgel 
ja diskrimineerimist välistaval õigusnormistikul ning peavad toimuma koos kohase 
võrgutaristu väljaehitamisega.

Artiklis 11 sätestatakse, et „lõpptarbijal on taotlemise korral õigus dünaamilise hinnaga 
lepingule oma tarnijaga“. See on põhimõtteliselt hea. Liidunõukogu märgib aga, et see tuleb 
tagada kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 194 ning õigusliku aluse 
põhjendatud täpsustamine on oluline kõigi asjaosaliste jaoks.
Direktiivi artikli 2 punktis 39 määratletakse mõiste „piirkondlik talitluskeskus“. 

Artiklid 31–34 sisaldavad piirkondlike talitluskeskuste kohta täpsustavaid sätteid. Euroopa 
Komisjon ei ole aga piisavalt selgitanud, milles seisneb talitluskeskuste organisatsiooniline 
lisandväärtus, kui arvestada juba toimivaid põhivõrguettevõtjate energiateenuse ettevõtteid ja 
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Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO-E) koordineerivat rolli. Lisaks 
käsitab liidunõukogu otsustuspädevuse ülekandmist riigi tasandilt piirkondadevahelisele 
autonoomsele organile riigi otsustuspädevuse selge piiramisena. Eriti kriitiliselt tuleb 
sealjuures hinnata asjaolu et talitluskeskustele nähakse ette ametiasutuse pädevust 
meenutavad volitused anda õiguslikult siduvaid korraldusi, näiteks seoses reservvõimsuse 
määraga, kuigi sellekohased õiguskaitsenormid veel puuduvad. Karta on ka, et piirkondlike 
talitluskeskuste loomisega luuakse topeltstruktuurid, mis lõppkokkuvõttes raskendavad 
otsustusprotsessi ja suurendavad üldiselt ebatõhusust. Seetõttu liidunõukogu ei nõustu 
põhimõtteliselt talitluskeskuste organiseerimise põhimõttega. Liidunõukogu juhib tähelepanu 
direktiivi eelnõu artiklile 40, kus on kindlaks määratud põhivõrguettevõtjate ülesanded. 
Võrguhaldurite vaheliste eraldatusnõuete rakendamisega ülesannete delegeerimise puhul 
piiratakse tarbetult otsustamisvabadust koostöö korraldamisel. Sellekohane säte on seetõttu 
ebaproportsionaalne.

Seoses direktiivi eelnõu artiklis 43 nimetatud määramisega teatab liidunõukogu, et ei nõustu 
praeguste juriidiliselt võimalike eraldatusmudelite mis tahes piiramisega. Seda tuleb veel kord 
rõhutada ka seoses artikliga 52.

Lisaks juhib liidunõukogu veel kord tähelepanu delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
praktikale, mida on juba varem korduvalt kritiseeritud.
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