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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.

Ungari Rahvuskogu 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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1. Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontrolli õiguslik taust

Subsidiaarsuse põhimõtet arvestades langetatakse otsused alati võimalikult madalal tasandil.

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 51 vastab liidu kavandatud meede subsidiaarsuse 
põhimõttele siis, kui liikmesriik ei suuda meetme eesmärke saavutada või kui seatud eesmärk 
on paremini ja tõhusamalt saavutatav liidu tasandil ning see loob lisaväärtust.

Vastavalt Lissaboni lepingu protokollile nr 22 on ELi liikmesriigi parlamendil seoses Euroopa 
Liidu seadusandliku ettepanekuga ning õiguslikult reguleeritud menetluse käigus õigus 
kontrollida subsidiaarsuse põhimõtte täitmist. Kui liikmesriigi parlament on veendunud 
põhimõtte rikkumises, võib ta oma põhjendatud arvamuse saata ettepaneku esitajale – Euroopa 
Komisjonile – ja ELi seadusandjatele kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku ettepaneku 
esitamisest. Protokollis nr 2 kindlaks määratud arvu põhjendatud arvamuste esitamise korral 
vaatab ettepaneku tegija seadusandliku ettepaneku läbi ning äärmisel juhul võib selle tagasi 
võtta. Menetluse eesmärk on võimaldada riikide parlamentidel vajaduse korral takistada ELi 
seadusandlikel institutsioonidel neile antud pädevust ületada.

Ungari Rahvuskogu Euroopa asjade komisjon võib liidu seadusandliku ettepaneku vastavust 
subsidiaarsuse põhimõttele kontrollida vastavalt Rahvuskogu käsitleva 2012. aasta XXXVI 
seaduse § 71 lõigetele 1–2 ning Rahvuskogu kodukorra teatavaid sätteid käsitleva 
24. veebruari 2014. aasta otsuse nr 10/2014 § 142 lõigetele 1–2.

Kui Euroopa Liidu asjade komisjon tuvastab, et seadusandlik ettepanek on vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega, esitab komisjon parlamendile põhjendatud arvamuse alusel 
aruande ja aruande vastuvõtmise ettepaneku. Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 142 
lõikele 3 teeb aruande ja selle vastuvõtmise otsuse Rahvuskogu. Põhjendatud arvamuse 
esitamise kaheksanädalane tähtaeg on range, seetõttu tuleb parlamendil seda arvesse võtta.

2. Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontrolli teema: Euroopa Komisjoni 
seadusandlikud ettepanekud

Euroopa Komisjon esitas 30. novembril 2016. aastal meetmepaketi „Puhas energia kõikidele 
eurooplastele“, millest osa moodustavad kaks järgmist seadusandlikku ettepanekut:

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu elektrienergia siseturu kohta (uuesti 
sõnastatud) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] (edaspidi „määruse eelnõu“) ning

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu elektrienergia siseturu ühiseeskirjade 
kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] (edaspidi „direktiivi 
eelnõu“).

Euroopa Komisjoni esitatud meetmepaketis on kolm põhiprioriteeti: energiatõhusus, ELi 
üleilmne juhtpositsioon taastuvate energiaallikate vallas ja õiglane tehing energiatarbijate 
jaoks.

Õigusakti ettepaneku eesmärk on elektrituru ümberkujundamine nii, et taastuvenergia 
kasutamine integreeritakse nõuetekohaselt energiasüsteemi ning tagatud on vajalik 
õigusraamistik, mis on orienteeritud tarbijale ning kujundab paindliku ja konkurentsivõimelise 
energia siseturu. Meetmepakett on osa energialiidu rakendamisest, mille peamisteks 

                                               
1 Subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega seotud liidu õigusraamistikku ja menetluse võimalikke tagajärgi käsitletakse lisas.
2 Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule 

lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitlev protokoll nr 2.
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prioriteetideks on energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, samuti kindel energiavarustus ja 
lõimitud energiaturg ning reguleeritud energiahindade tühistamine.

Määruse eelnõu ja direktiivi eelnõu õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 
lõige 2, mille alusel on Euroopa Liidul volitused tagada energiaturu toimimine, tagada energiaga 
varustamise kindlus, edendada energia tõhusat kasutamist ja säästmist ning uute ja taastuvate 
energiaallikate väljaarendamist ning toetada energiavõrkude sidumist. Samas kinnitatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikes 2 ka seda, et need meetmed ei mõjuta liikmesriigi õigust 
määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimusi, tema valikuid erinevate energiaallikate 
vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri.

Elektrituru korralduse osa on piirkondliku koostöö tugevdamine, mis on Euroopa Komisjoni 
arvates vajalik ka seetõttu, et kooskõlastamata riiklike otsustega võivad kaasneda 
märkimisväärsed kulud Euroopa tarbijatele. Vastavalt sellele lähenemisviisile soovitab 
Euroopa Komisjon samuti seda, et ka regulatiivne järelevalve vaadataks uuesti läbi ning 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (edaspidi „koostööamet“) saaks 
suuremad volitused piiriüleste küsimuste puhul, mis nõuavad kooskõlastatud piirkondlikku 
otsust.

3. Määruse eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontrollimine Euroopa 
asjade komisjonis

Elektrienergia siseturgu käsitleva määruse eelnõu COM(2016)861 eesmärk on luua alus 
Euroopa energialiidu eesmärkide ning eelkõige 2030. aasta kliima- ja energiaraamistiku 
tõhusaks saavutamiseks, võimaldades anda turusignaale paindlikkuse suurendamiseks, CO2-
heite vähendamiseks ja innovatsiooni soodustamiseks.

Euroopa Komisjoni arvates on määruse eelnõu eesmärk toetada vastavalt artiklile 194 Euroopa 
energiaturgude lõimimist, mida liikmesriigid komisjoni arvates tõhusalt tagada ei suuda. 
Määruse eelnõu esitamise põhjuseks on Euroopa Komisjoni arvates ka Euroopa Ülemkogu 
üleskutse meetmete võtmiseks. Tuleb märkida, et osutatud ülemkogu järeldused viitavad 
strateegiatele ja tegevuskavadele, mitte aga uute piirkondlike süsteemide moodustamisele ega 
liikmesriikide elektritootmisstruktuuride radikaalsele ümber korraldamisele. Näiteks Euroopa 
Ülemkogu 15. detsembri 2016. aasta järeldustes rõhutatakse üldiselt energiaturu strateegiate ja 
energialiidu tähtsust ning seatakse nende väljakujundamise tähtajaks 2018. aasta.

Euroopa Komisjon soovitab elektrienergia siseturgu käsitleva määruse eelnõus kasutusele 
võtta sellised uued eeskirjad (allpool välja toodud), mis subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet arvesse võtmata ületavad põhjendamatult Euroopa Liidule antud volitusi.

3.1. Kõigepealt rikub subsidiaarsuse põhimõtet võimsuse tagamise mehhanismidega seotud 
otsuste viimine liidu tasandile, samas ei ole põhjendatud, mispärast ei ole turuhäireid võimalik 
kõrvaldada ka riiklikul tasandil. Subsidiaarsuse põhimõtet rikub eelkõige määruse eelnõu 
artiklites 18–24 sätestatud reservmehhanismide kasutuselevõtt.

Reservmehhanismid on kasutusel ka praegu selliste energiavarustuskindlust puudutavate 
turuhäirete lahendamiseks, mida muul viisil (nt regulatiivsete meetmete abil) lahendada ei saa. 
Mehhanismi eesmärk on elektrienergia varustuskindluse tagamine keskmisel kuni pikal 
perioodil nii, et energiavarud suudaksid täita turu vajadused. Põhimõtteliselt tagatakse –
kooskõlas riigiabi eeskirjadega – võimsuse pakkuja kasutatavatele või uutele loodud 
võimsustele lisatulu, ergutades seega niisuguste investeeringute tegemist ja võimsuse 
säilitamist, mis turupõhiselt saavutatav ei oleks.
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Määruse eelnõus esitatakse reservmehhanismide kasutuselevõtuga seotud üldnõuete hulgas 
uus põhimõte: erinevalt praegusest tavast, mille kohaselt liikmesriigid teevad reservvõimsuse 
mehhanismide kohaldamiseks ettepaneku oma metoodika alusel tehtud analüüsist lähtudes, 
peab edaspidi liikmesriigi ettepanek tuginema määruse eelnõus sätestatud Euroopa tasandi 
ressursside piisavuse analüüsile. Selle analüüsi koostaks Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ning kiidaks heaks Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet.

3.2 Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse küsimus kerkib esile liikmesriigile seatava 
energiaallikate jaotuse määramise kaudse piiranguga artiklis 23, milles sätestatakse 
reservvõimsuse mehhanismi ülesehituse põhimõtted. Artikli 23 lõike 4 kohaselt peab 
tootmisvõimsuse, mille puhul on lõplik investeerimisotsus tehtud pärast määruse jõustumist, 
heitkoguste piirmäär vastama piirmäärale 550 gr CO2/kWh, millega jäetakse söeküttel 
töötavad elektrijaamad reservvõimsuse mehhanismist välja. Nimetatud heitkoguste piirmäär 
võib söel põhineva elektrienergia tootmise seada ebasoodsasse olukorda ning nendele 
liikmesriikidele, kes toetuvad märkimisväärsel määral söel põhinevale 
elektrienergiatootmisele, tähendab see säte energiaallikate jaotuse määramise otsest piirangut.

See rikub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikes 2 liikmesriikidele tagatud õigusi, 
kuna mõjutab otseselt energiaallikate vaba valimist ning energiavarustuse üldstruktuuri. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikes 2 sätestatakse, et „[n]eed meetmed ei 
mõjuta liikmesriigi õigust määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimusi, tema 
valikuid erinevate energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri, ilma et see 
piiraks artikli 192 lõike 2 punkti c kohaldamist.“

Euroopa Komisjon osutas sätteid põhjendades mõjuhinnangus sellele, et liikmesriikide 
erinevate tavade tõttu puudub sobiv vahend reservvõimsuse mehhanismi rakendamisega 
seotud soovituste võrdlemiseks ja hindamiseks. Samuti ei võeta liikmesriigi tasandi 
hindamisel sageli nõuetekohaselt arvesse piirkondlikke ning Euroopa turust tulenevaid 
võimalusi, mis võib riigiabi tagamise korral kaasa tuua liigse tootmisvõimsuse.

Üksnes kogu Euroopas tekkekohapõhise varustuskindluse meetodil tehtud analüüsi 
kasutamine reservvõimsuse mehhanismi kasutuselevõttu toetava hinnanguna on murettekitav. 
Äärmisel juhul oleks vastuvõetav, et Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik määraks 
Euroopa ühtse analüüsimeetodi ja teeks kogu Euroopa analüüsi. Peale selle on siiski vaja 
arvesse võtta riigi ja piirkondliku tasandi analüüse. Kavandatud meede piirab suuresti 
asjaomase liikmesriigi võimalusi. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku praegust 
metoodikat ja võimekust silmas pidades vähendab see reservvõimsuse mehhanismi 
kasutuselevõtu võimalust, samuti piirab see impordivõimalust / piiriülest suutlikkust arvesse 
võttes varustuskindluse määra – seega ei toeta kogu Euroopat hõlmavad analüüsid teiste 
liikmesriikide optimistlikku elektrijaamade arendamist puudutavate andmete olemasolu korral 
reservvõimsuse mehhanismide vajalikkust.

Samuti on probleem, et määruse eelnõus ei võeta arvesse kulutõhususe aspekte. Määruse 
eelnõu artikli 18 lõikes 3 sätestatakse, et enne kui liikmesriik reservvõimsuse mehhanismid 
kasutusele võtab, tuleb ressursside piisavusega seotud probleemide korral kaaluda eelkõige 
regulatiivsete moonutuste kõrvaldamist, nappusest juhinduva hinnakujunduse võimaldamist, 
ühenduste arendamist, energia säilitamist, nõudluse poole meetmeid ja energiatõhusust. Samas 
ei nähta määruse eelnõus ette säästlikkuse analüüsi, seega püsib võimalus, et reservvõimsuse 
mehhanismi puhul kõrvaldatakse võimsuse puudujääk märkimisväärselt kallimate 
vahenditega.

3.3 Subsidiaarsuse põhimõtet rikub see, et määruse eelnõuga kantaks liikmesriikide 
elektrienergia põhivõrguettevõtja kohustused osaliselt üle piirkondlikule tasandile ning 
loodaks sõltumatu otsustusõigusega piirkondlikud koordineerimiskeskused, mis on vastuolus 
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asjaoluga, et muidu vastutab varustuskindluse eest ELi liikmesriik. Piirkondlik talitluskeskus 
piirab jõuliselt liikmesriikide sekkumise võimalust varustuskindluse tagamiseks.

Määruse eelnõu seletuskirja kohaselt võiksid põhivõrguettevõtjad piirkondlikes 
talitluskeskustes otsustada nende küsimuste üle, mille puhul killustatud ja kooskõlastamata 
riiklikud meetmed võiksid turgu ja tarbijaid kahjulikult mõjutada (nt süsteemi toimimise, 
võrkudevaheliste ühenduste võimsuse arvutamise, varustuskindluse ja ohuvalmiduse 
valdkonnas).

Piirkondlike talitluskeskuste moodustamine on samm edasi praegugi tegutsevatest 
vabatahtlikest piirkondliku koostöö vormidest, mille arendamise algatusi on hiljuti tehtud. 
Neid pole ellu viidud hindamise ja kogemuse puudumise tõttu ning Euroopa Komisjon ei 
oodanud tulemusi ära. Määruse eelnõus soovitatud kohustuste laiendamine ei ole seega seatud 
eesmärgiga kooskõlas.

4. Direktiivi eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontrollimine Euroopa 
asjade komisjonis

Direktiivi eelnõu vastavus subsidiaarsuse põhimõttele võib tuleneda artiklist 4, kuna 
liikmesriigi õiguse asemel hindu määrata nähakse selles eelnõus ette elektrienergia hinna 
turupõhise kujunemise kasutuselevõtt.

Direktiivi eelnõu artikkel 5 – turupõhised tarnehinnad:

1. Elektritarnijad võivad vabalt määrata hinna, millega nad tarnivad elektrit tarbijatele. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada elektritarnijate vahel tõhus konkurents.

2. Liikmesriigid tagavad kütteostuvõimetute või haavatavate tarbijate kaitse sihtotstarbelisel viisil 
muude meetmetega kui riiklik sekkumine elektritarnete eest makstavatesse hindadesse.

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigid, kes kohaldavad riiklikku sekkumist 
kütteostuvõimetutele ja haavatavatele kodutarbijatele tarnitud elektri eest makstavatesse hindadesse 
[OP: please insert the date of entry into force of this Directive], jätkata sellise riikliku sekkumise 
kohaldamist kuni [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive]. Sellise 
riikliku sekkumisega tuleb taotleda üldist majanduslikku kasu, see peab olema selgelt määratletud, 
läbipaistev, mittediskrimineeriv, kontrollitav ning tagama kõikidele liidu elektriettevõtjatele võrdse 
juurdepääsu tarbijatele. Kõnealused sekkumised ei tohi minna kaugemale, kui on vaja sellise üldise 
majandusliku kasu saamiseks, mida nendega taotletakse, need peavad olema ajaliselt piiratud ja 
nendest kasu saavate isikute suhtes proportsionaalsed.

4. Pärast [OP – insert the date – five years from the entry into force of this Directive] võivad 
liikmesriigid ikka veel kohaldada riiklikku sekkumist haavatavatele kodutarbijatele tarnitava elektri 
hinnakujundusse, kuid ainult sellisel määral, mis on rangelt hädavajalik äärmise vajaduse korral. 
Sellised sekkumised peavad vastama tingimustele, mis on esitatud lõikes 3.
Liikmesriigid teatavad esimese lõigu kohaselt võetud meetmest komisjonile ühe kuu jooksul pärast 
selle heakskiitmist ja võivad hakata seda viivitamatult kohaldama. Teatamisel tuleb lisada selgitus, 
miks muude meetmetega ei olnud võimalik olukorda rahuldavalt lahendada ning kuidas määrati 
kindlaks meetmest kasu saavad isikud ja meetme rakendamise aeg. Teadet käsitletakse lõplikuna, kui 
komisjon kahe kuu jooksul alates teate või mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise päevast ei taotle 
täiendavat teavet.
Komisjon võib teha otsuse, milles palub riigiasutustel meedet muuta või see tagasi võtta, kahe kuu 
jooksul, alates täieliku teate saamisest, kui ta leiab, et esimeses lõigus esitatud nõuded ei ole täidetud. 
Seda otsuse tegemise aega saab pikendada komisjoni ja kõnealuse liikmesriigi nõusolekul.
Käesoleva lõike alusel kohaldatavat riiklikku sekkumist loetakse õiguspäraseks, kuni komisjon ei ole 
teinud otsust, milles ta palub riigiasutustel meedet muuta või see tagasi võtta.



PE604.707v01-00 8/11 NP\1129859ET.docx

ET

Eespool toodu kohaselt annaks direktiivi eelnõu pärast selle jõustumist viie aasta jooksul 
erandkorras võimaluse kütteostuvõimetute või haavatavate tarbijate kaitseks riiklikult hinnad 
määrata ja teatavatel juhtudel „äärmise vajaduse korral“ tohiks kodutarbijate huvides veel viie 
aasta vältel kasutada riiklikult reguleeritud hindu, kuid viimasel juhul langetatakse otsus 
Euroopa Komisjoni kaalutlusõigusega. See aga tähendaks liikmesriigi hinnamääramise õiguse 
tarbetut ja ebaproportsionaalset piiramist ning arvesse jäetakse võtmata liikmesriigi 
olemasolevad vahendid tarbijaõiguste kaitseks ja kütteostuvõimetuse vähendamiseks.

Liikmesriikide õiguste piiramine energiahinna määramisel oleks vastuvõetav üksnes juhul, kui 
see annaks liikmesriigi olemasolevatele meetmetele lisaväärtust. Samas on energiasektor 
majanduses eriline segment, kus reguleeritud hindade tühistamine seniste kogemuste kohaselt 
konkurentsi ei suurendanud, ent tõi kaasa märkimisväärse hindade tõusu.

Ungaris aga parandas reguleeritud hinna kasutuselevõtt tarbijate olukorda märkimisväärselt: 
elektrienergiaga seotud võlgnevuste kogusumma vähenes poole võrra, enam kui kolmandiku 
võrra vähenes kodutarbijate hulk, kellel oli elekter välja lülitatud. See toetab ka asjaolu, et 
liikmesriigi hinna reguleerimine on sobiv vahend tarbijate kaitseks ja kütteostuvõimetuse 
kaotamiseks.

Peale eeltoodu ei ole riigipoolse hinnamääramise lõpetamine ka seetõttu vajalik, et 
elektrienergia jaemüügiturul praegu toimiv hinna reguleerimise süsteem ei takista konkurentsi, 
sellega jäetakse tarbijatele võimalus konkurentsiturul pakutava elektrienergia ostmiseks.

Direktiivi eelnõuga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet, sest:

 ühelt poolt ei tõenda see, et liikmesriigid ei suuda kesksel, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil tagada taskukohaseid hindu,

 teiselt poolt – kuna liikmesriikide volitusi piiraks direktiiv sellest hoolimata, et 
tarbijatele ei tagata soodsamat olukorda – ei näita eelnõu ka seda, et nimetatud 
eesmärgid oleksid kavandatud meetmete ulatuses või nende mõjul liidu tasandil 
paremini saavutatavad.

5. Euroopa Liidu asjade komisjoni seisukoht subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse 
kohta

Euroopa Liidu asjade komisjoni 6. märtsi 2017. aasta istungil esitas riikliku arengu 
ministeeriumi esindaja ülevaate direktiivi eelnõu ja määruse eelnõu eesmärkidest ja 
olulisematest aspektidest. Euroopa Liidu asjade komisjon leidis, et subsidiaarsuse põhimõtte 
kontroll on juriidiliselt võimalik, kuna põhjendatud arvamuse saatmiseks mõeldud 
kaheksanädalane tähtaeg lõpeb direktiivi eelnõu puhul 9. mail 2017. aastal ning määruse 
eelnõu puhul 17. mail 2017. aastal.

Euroopa Liidu asjade komisjon viis 18. aprilli 2017. aasta istungil läbi subsidiaarsuse 
põhimõttele vastavuse kontrolli ning esitab alljärgnevad argumendid.

5.1 Seoses elektrienergia siseturgu käsitleva määruse eelnõuga COM(2016)861:

 reservvõimsuse mehhanismiga seotud otsuste viimine liidu tasandile rikub 
subsidiaarsuse põhimõtet;

 subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse küsimus kerkib esile määruse eelnõu artiklis 23 
liikmesriigile seatava energiaallikate jaotuse määramise kaudse piiranguga;
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 üksnes kogu Euroopas tekkekohapõhise varustuskindluse meetodil tehtud analüüsi 
kasutamine reservvõimsuse mehhanismi kasutuselevõttu toetava hinnanguna on 
murettekitav;

 liikmesriikide elektrienergia põhivõrguettevõtja kohustuste osaline ülekandmine 
piirkondlikule tasandile rikub subsidiaarsuse põhimõtet. Ühtlasi loodaks sõltumatu 
otsustusõigusega piirkondlikud koordineerimiskeskused, mis on vastuolus asjaoluga, et 
muidu vastutab varustuskindluse eest ELi liikmesriik.

5.2 Elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitleva direktiivi eelnõu COM(2016)864 artiklis 
5 sätestatud turupõhiste tarnehindade kasutuselevõtt piiraks tarbetult liikmesriikide õigust 
määrata energiahindu ning jätaks arvesse võtmata liikmesriigi olemasolevad vahendid 
tarbijaõiguste kaitseks ja kütteostuvõimetuse vähendamiseks. Direktiivi eelnõuga rikutakse 
subsidiaarsuse põhimõtet, sest:

 ühelt poolt ei tõenda see, et liikmesriigid ei suuda kesksel, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil rahuldavalt tagada hindu, 

 teiselt poolt – kuna liikmesriikide volitusi piiraks direktiiv sellest hoolimata, et 
tarbijatele ei tagata soodsamat olukorda – ei näita eelnõu ka seda, et nimetatud 
eesmärgid oleksid kavandatud meetmete ulatuses või nende mõjul liidu tasandil 
paremini saavutatavad.

Eespool toodu alusel leiab Euroopa asjade komisjon, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse eelnõu elektrienergia siseturu kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)861; 
2016/0379(COD)] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu elektrienergia 
siseturu ühiseeskirjade kohta ((uuesti sõnastatud) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] 
rikuvad subsidiaarsuse põhimõtet.
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Lisa

Subsidiaarsuse põhimõtte uurimise menetlus ja selle võimalikud
tulemused

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohaselt seisneb subsidiaarsuse põhimõte järgmises:

„(3) Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.
Liidu institutsioonid kohaldavad subsidiaarsuse põhimõtet vastavalt protokollile 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta. Riikide parlamendid 
tagavad subsidiaarsuse põhimõtte järgimise protokollis sätestatud korra kohaselt.
(4) Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ei või liidu meetme sisu ega vorm minna 
aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Liidu institutsioonid kohaldavad proportsionaalsuse põhimõtet vastavalt protokollile 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.“

Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontroll seisneb protokolli nr 2 artikli 6 kohaselt 
järgmises.

„Iga riigi parlament või selle koda võib kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale liidu ametlikes keeltes koostatud põhjendatud arvamuse selle kohta, miks 
asjaomane eelnõu ei vasta tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.(...)“

Põhjendatud arvamuse tulemus sõltub sellest, mitu liikmesriigi parlamenti tuvastab kõnealuse 
liidu ettepaneku puhul määratud kaheksanädalase tähtaja jooksul subsidiaarsuse põhimõtte 
rikkumise.

Menetluse käigus on 28 liikmesriigi parlamendil igaühel kaks häält (kokku 56 häält). 
Põhjendatud arvamused avaldavad liidu otsustusprotsessile sisulist mõju juhul, kui asjaomase 
liidu seadusandliku menetluse raames liikmesriikide parlamentidest neljandik, kolmandik või 
enamus tuvastab subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise.

Vastavalt protokolli nr 2 artiklile 7 peab nn kollase kaardi menetluse korral ettepaneku uuesti 
läbi vaatama, kui kolmandik (19 häält) liikmesriikide parlamentidest tuvastab sama ettepaneku 
puhul subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise. Pärast läbivaatamist võib ettepaneku esitaja 
otsustada ettepaneku samaks jätta, seda muuta või see tagasi võtta. Pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist on nn kollase kaardi menetlust rakendatud kolmel korral. Esimesel korral võeti 
ettepanek tagasi, ülejäänud kahel korral3 jättis Euroopa Komisjon ettepaneku muutmata kujul 
kehtima. 

                                               
3 Subsidiaarsuse põhimõtte rikkumine tuvastati Rahvuskogu 22. oktoobri 2013. aasta otsuses 87/2013 seoses nõukogu 

määruse eelnõuga Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta ning Rahvuskogu 10. mai 2016. aasta otsuses 9/2016 seoses 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõuga, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega.
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IX. otsuste kogu

Rahvuskogu 5. mai 2017. aasta otsus 10/2017 
põhjendatud arvamust käsitleva aruande vastuvõtmise kohta seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõuga elektrienergia siseturu kohta (uuesti 
sõnastatud) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi eelnõuga elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)]*

1. Rahvuskogu võtab vastu Euroopa asjade komisjoni põhjendatud arvamust käsitleva 
aruande seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõuga elektrienergia siseturu 
kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi eelnõuga elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)] (edaspidi „aruanne“) ning leiab selle alusel, et määruse 
eelnõu ja direktiivi eelnõu rikuvad subsidiaarsuse põhimõtet.

2. Ungari Rahvuskogu palub Ungari Rahvuskogu esimehel edastada aruandes esitatud 
põhjendatud arvamuse Euroopa Parlamendi presidendile, nõukogu eesistujale ja komisjoni 
presidendile ning samal ajal teavitada sellest ka valitsust.

Sándor Lezsák omakäeliselt,
Ungari Rahvuskogu aseesimees

István Ikotity omakäeliselt,
Ungari Rahvuskogu sekretär

Dr István Tiba omakäeliselt,
Ungari Rahvuskogu sekretär

                                               
* Rahvuskogu võttis otsuse vastu 3. mai 2017. aasta istungil.
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