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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Itävallan liittoneuvosto on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 

ehdotuksesta asetukseksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

15/SB-BR/2016 

PERUSTELTU LAUS UNTO  
 

Itävallan liittoneuvoston EU-asioista vastaavalta valiokunnalta 30. maaliskuuta 2016 

Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 

mukaisesti 

 

 

COM(2016)0053 

 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia 

välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 

994/2012/EU kumoamisesta 

 

ja 

 

COM(2016)0052 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin 

turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta 

 

 

A. Perusteltu lausunto 

 

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

B. Perusteet 

 

Ehdotus asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi 

ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta 

 

Komission ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 194 artiklaan, jossa tarkoitetuilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan energian 

toimitusvarmuus unionissa. Kaavailemiensa toimenpiteiden (joista vain osa on uusia 

toimenpiteitä, joista ei ollut jo säädetty kumottavassa asetuksessa) välineeksi komissio on 

valinnut asetuksen. 

 

Periaatteessa on hyvä asia, että toimia toimitusvarmuuden parantamiseksi toteutetaan 

tulevaisuudessakin unionin tasolla, erityisesti koska näin voidaan kaventaa toimitusvarmuutta 

haittaavia jäsenvaltioiden välisiä eroja rajatylittävissä menettelyissä. Euroopan unioni ryhtyi 

toteuttamaan tämänsuuntaisia toimia jo vuonna 2010, kun asetus (EU) N:o 994/2010 toimista 

kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta 

hyväksyttiin. Tämän vuoksi on selvää, että uuteen ehdotukseen toimista kaasunsaannin 

turvaamiseksi sisällytetään yksittäisiä toimenpiteitä asetuksesta (EU) N:o 994/2010. 
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Ehdotuksessa on kuitenkin myös uusia säännöksiä. Ehdotuksen 3 artiklassa säädetään, että 

jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä toimituskatkosten sattuessa. Tätä varten komissio 

määrittelee ns. alueita, joista kukin muodostuu useista jäsenvaltioista. Alueiden kokoonpanon 

perusteet on lueteltu ehdotuksen 3 artiklan 7 kohdassa. Komission on tarkoitus voida tehdä 

alueiden kokoonpanoon muutoksia itse delegoituja säädöksiä antamalla. Jäsenvaltiot eivät siis 

pääse vaikuttamaan sen enempää alueiden alkuperäiseen kokoonpanoon kuin tuleviin 

muutoksiinkaan. 

 

Toissijaisuusperiaatteen kannalta katsottuna tämä ei ole hyväksyttävää, sillä alueiden 

kokoonpanosta päätetään jäsenvaltioiden suvereniteettia kunnioittamatta. 

 

Alueiden muodostaminen kaasun toimitusvarmuuden takaamiseksi on ajatuksena hyvä. 

Vaikka tätä varten tarvitaan (myös) unionin laajuisesti yhdenmukaisia perusteita, alueiden 

muodostamisen yhteydessä on otettava huomioon myös asian kannalta merkitykselliset 

jäsenvaltioiden näkökannat. Unionin laajuisesti yhdenmukaisista valintaperusteista voidaan 

mainita nykyinen siirtokapasiteetti sekä ns. kolmannen energian sisämarkkinapaketin 

vertailukelpoinen täytäntöönpanoaste asianomaisissa jäsenvaltioissa. 

 

Myös alueiden muodostamisen on ehdottomasti tapahduttava asianomaisten jäsenvaltioiden 

suostumuksella; valtaa hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia tätä koskevia 

delegoituja säädöksiä ei pidä siirtää komissiolle. Sitä paitsi ehdotettu delegoitu säädös ei ole 

riittävän täsmällinen, sillä asetusehdotuksen 18 artiklassa, jossa säädetään siirretyn 

säädösvallan käyttämisestä, ei mainita 3 artiklan 7 kohtaa. 

 

Ehdotus päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä 

hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin 

perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta 

 

Molempien ehdotusten oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 194 artikla. Komissio vaatii, että 

jäsenvaltioiden on ilmoitettava sille kolmansien maiden kanssa tehtävistä energia-alan 

sopimuksista ennen niiden tekemistä. Komission tekemä ennakkoarviointi tällaisten 

sopimusten luonnoksista on yksi päätöksen keskeisistä tekijöistä. Yritysten välisiin 

sopimuksiin ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus soveltaa. 

 

Kaikkia kolmansien maiden kanssa tehtäviä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskeva ilmoitusvelvollisuus voi loukata jäsenvaltioiden suvereniteettia: Päätösehdotuksen 

5 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa allekirjoittaa, ratifioida tai hyväksyä 

hallitustenvälisen sopimuksen luonnosta tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen 

muutosta ennen kuin komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksistään 

1 kohdan mukaisesti tai tapauksen mukaan antanut lausuntonsa 2 kohdan mukaisesti tai, jos 

komissio ei vastaa tai anna lausuntoa, ennen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 2 kohdassa 

tarkoitetun määräajan umpeutumista. Allekirjoittaessaan ja ratifioidessaan hallitustenvälisen 

sopimuksen asianomaisen jäsenvaltion on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon 

komission lausunto. 

 

Periaatteessa tästä, että komissio sidotaan prosessiin varhaisessa vaiheessa, voi olla etua, kun 

esimerkiksi mahdollisia juridisia ongelmia voidaan käsitellä jo neuvottelujen aikana. Tässä 

yhteydessä on tärkeää, että lausunto-oikeus rajoitetaan oikeudellisiin näkökohtiin. Se, että 

päätöksen soveltamisala laajennetaan periaatteessa myös ei-sitoviin välineisiin energia-alalla, 
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on ehdotuksessa huolestuttavaa, sillä tämä lähinnä vain lisäisi byrokratiaa. 

 

Myöskään suhteellisuusperiaatteen osalta päätösehdotuksen 5 artikla ei ole täysin 

yhteensopiva unionin primaarioikeuden kanssa, kun komission rooli rajoittuu siihen, että 

ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksistään, jotka koskevat 

sopimuksen yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita 

koskevan lainsäädännön (myös unionin kilpailuoikeuden) kanssa. 


