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Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 

käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (2016/0030(COD)) – arvamus õigusliku 

aluse kohta 

Austatud esimees 

Palusite 11. mai kirjas õiguskomisjonil esitada vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 

arvamus selle kohta, kas ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
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milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (2016/0030(COD)) õiguslik alus on sobiv. 

Komisjoni välja pakutud õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 194, 

millega sätestatakse õiguslik alus energiapoliitikale. Institutsioonidevahelistel läbirääkimistel 

leiti olevat vajalik lisada viide nimetatud artikli lõikele 2, milles sätestatakse, et meetmed 

kehtestatakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Seetõttu palub tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjon arvamust ELi toimimise lepingu artikli 194 lõike 2 sobivuse kohta 

kõnealuse määruse ettepaneku õiguslikuks aluseks. 

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 12. juuni 2017. aasta koosolekul. 

 

I. Taustteave 

 

Nimetatud määruse eesmärk on tagada, et võetakse kõik vajalikud meetmed katkematu 

gaasivarustuse tagamiseks kogu liidus, eelkõige kaitstud tarbijatele rasketes ilmaoludes või 

gaasitarnete katkestuse korral.  

 

Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tehakse määruse ettepanekus ettepanek edendada 

piirkondlikku koordineerimist ning määrata teatavad põhimõtted ja standardid kindlaks ELi 

tasandil. Kavandatav lähenemisviis seisneb selles, et piirkonna liikmesriigid peaksid 

piirkonna riskide hindamisel tegema omavahel tihedat koostööd. ELi-ülese sidususe 

tagamiseks võetakse piirkonna riskide hindamisel aluseks kogu EL ning lähtutakse ühistest 

normidest ja konkreetsest stsenaariumist. Piirkondlike riskihindamiste tulemusena kindlaks 

tehtud riskidega tegeletakse ennetusmeetmete kavade ja hädaolukorra lahendamise kavade 

raames, mille suhtes kohaldatakse vastastikust hindamist ja mille kiidab heaks komisjon. 

 

Ettepanek viitab ELi toimimise lepingu artiklile 194 kui õiguslikule alusele, kuid komisjon ei 

täpsustanud, millisele artikli lõikele peaks ettepanek tuginema. 

 

 

 

II. Asjakohane aluslepingu artikkel  

 

Komisjoni ettepanekus on õigusliku alusena esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

XXI jaotise „Energeetika“ alljärgnev artikkel (rõhuasetused lisatud): 

 

ELi toimimise lepingu artikkel 194 

 

 

1. Siseturu rajamise ja toimimise raames ning pidades silmas vajadust säilitada ja parandada 

keskkonda, on liidu energiapoliitikal liikmesriikide vahelise solidaarsuse vaimus järgmised 

eesmärgid: 

a) tagada energiaturu toimimine; 

b) tagada energiaga varustamise kindlus liidus; 

c) edendada energia tõhusat kasutamist ja säästmist ning uute ja taastuvate energiaallikate 

väljaarendamist ning 

d) edendada energiavõrkude sidumist. 
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2. Ilma et see piiraks aluslepingute muude sätete kohaldamist, kehtestavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt lõikes 1 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud meetmed. Asjaomased meetmed võetakse vastu pärast 

konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega. 

Need 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. 

 

3. Erandina lõikest 2 kehtestab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt ning pärast 

konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt asjaomases lõikes osutatud meetmed, kui 

need on peamiselt maksualased. 

 

III. Kohtupraktika 

 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 

valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 

kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“.1 Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 

olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjuseks. Kohus on lisaks väitnud, et õiguslikule 

alusele viitamine on vajalik, et määrata kindlaks hääletamise viis nõukogus.2 Täpsem viide 

õiguslikule alusele on käesoleval juhul eriti oluline, kuna artikli 194 lõigetes 2 ja 3 viidatakse 

vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele ja seadusandlikule erimenetlusele koos nõukogu 

ühehäälse otsusega. 

 

 

 

IV. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu  

 

Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted gaasivarustuskindluse tagamiseks, kindlustades 

maagaasi siseturu nõuetekohase ja järjepideva toimimise, võimaldades erakorraliste meetmete 

rakendamist juhul, kui turg ei suuda enam vajalikku gaasikogust tarnida, ning selgelt 

määratledes ja määrates maagaasiettevõtjate, liikmesriikide ja liidu kohustused seoses 

ennetusmeetmetega ja konkreetsete tarnehäirete korral võetavate vastumeetmetega. Käesoleva 

määrusega tagatakse solidaarsuse vaimus ühtlasi läbipaistvad mehhanismid, mille eesmärk on 

kooskõlastada hädaolukorra planeerimist ja sellele reageerimist liikmesriigi, piirkondlikul või 

liidu tasandil. 

 

 

V. Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine  

 

Kõnealuse määruse eesmärk on tagada, et võetakse kõik vajalikud meetmed katkematu 

gaasivarustuse tagamiseks kogu liidus, eelkõige kaitstud tarbijatele rasketes ilmaoludes või 

gaasitarnete katkestuse korral.  
 

                                                 
1 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 

otsus kohtuasjas C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon 

vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585. 
2 Vt 1. oktoobri 2009. aasta kohtuotsust kohtuasjas C-370/07: komisjon vs. nõukogu (CITES), EU:C:2009:590, 

eelkõige punktid 37–38 ja 56. 
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Nagu Euroopa Parlamendi õigusteenistus on oma arvamuses rõhutanud, ei muuda 

kokkulepitud õigusliku aluse muudatus oluliselt komisjoni valitud alust selle ettepaneku 

jaoks, vaid täpsustab õigusliku aluse valikut, määrates ELi toimimise lepingu artikli 194 

asjakohase lõike, millele kaasseadusandjad püüavad tugineda.1  

 

ELi toimimise lepingu artikkel 194 sisaldab lõigetes 2 ja 3 kahte erinevat õiguslikku alust eri 

liiki meetmete jaoks. Kui lõikes 3 osutatakse meetmetele, mis on peamiselt maksualased, siis 

lõikes 2 osutatakse selliste meetmete vastuvõtmisele, mis on vajalikud lõikes 1 kehtestatud 

eesmärkide saavutamiseks, mille hulka kuulub ka varustuskindlus. Lisaks on oluline märkida, 

et ELi toimimise lepingu artiklis 194 nähakse ette erinevate seadusandlike menetluste 

kasutamine sõltuvalt meetme laadist. Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 194 lõikele 3 

kohaldatakse juhul, kui tegu on peamiselt maksualaste meetmetega, seadusandlikku 

erimenetlust, mille puhul Euroopa Parlamendiga üksnes konsulteeritakse ja nõutav on 

nõukogu ühehäälsus. Seevastu vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 194 lõikele 2 

kohaldatakse artikli 194 lõikes 1 kehtestatud eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete – 

sealhulgas varustuskindluse – vastuvõtmisel seadusandlikku tavamenetlust.  

 

Kuna eeltoodust nähtub, et määrus kuulub viimatinimetatud meetmete kategooriasse, on ELi 

toimimise lepingu artikli 194 lõike 2 eraldi ära märkimine õigusliku alusena kasulik ja 

asjakohane. 
 

 

VI. Kokkuvõte ja soovitus 

 

Eelnevat arvesse võttes tuleks ettepaneku õigusliku alusena ära tuua ELi toimimise lepingu 

artikli 194 lõige 2. 

 

Õiguskomisjon otsustas 12. juuni 2017. aasta koosolekul ühehäälselt2 soovitada tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjonil tuua määruse ettepanekus õigusliku alusena ära ELi 

toimimise lepingu artikli 194 lõige 2. 

Lugupidamisega 

Pavel Svoboda 

 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (aseesimees), 

Jean-Marie Cavada (aseesimees), Laura Ferrara (aseesimees), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, 

Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, 

Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly Schlein, Kosma Złotowski (asendusliikmed). 
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(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


