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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä 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

22/SB-BR/2017

PERUSTELTU LAUSUNTO

Itävallan liittoneuvoston EU-asioista vastaavalta valiokunnalta 9. toukokuuta 2017 
Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 
mukaisesti

COM(2016)0861

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

A. Perusteltu lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perustelu

EU:n energiapolitiikan keskeisin painopiste on komission niin kutsuttu energiaunionipaketti. 
Komissio esitteli paketin vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 alussa. Se sisältää toimia, jotka 
koskevat seuraavia aloja: energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden kehitys ja 
integrointi, ekologinen suunnittelu, sähkönjakelun varmuus, energiaunionin hallinnointi, 
energiamarkkinoita koskevat säännöt, kuluttajien aktiivinen rooli ja energian hinnat. Pakettia 
käsiteltiin myös energiaministerien kokouksessa Brysselissä 27. helmikuuta 2017. Ehdotuksia 
on tarkasteltava kokonaisuutena, ja ehdotukset vastaanotettuaan liittoneuvosto on käsitellyt 
niitä useissa istunnoissa. Tämä perusteltu lausunto koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista. 

Asetusehdotuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaan tarjousalueita on tarkasteltava uudelleen. 
Tähän saakka tarjousalueen konfiguraation uudelleentarkasteluun osallistuvat 
siirtoverkonhaltijat ovat määritelleet tarjousalueen konfiguraation muuttamisessa käytettävät 
menetelmät, jotka osallistuvat jäsenvaltiot tai kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
hyväksyneet (vrt. kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien 
suuntaviivojen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) 2015/1222 32 artiklan 4 kohta). Nyt 
valta hyväksyä käytettävät menetelmät ja tarkastellut tarjousalueiden vaihtoehtoiset 
konfiguraatiot siirretään energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) 
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(asetusehdotuksen 13 artiklan 3 kohta) ja päätösvalta tarjousalueiden konfiguraation 
muuttamisesta tai säilyttämisestä siirretään jäsenvaltioilta komissiolle (13 artiklan 4 kohta).

Tällainen toimivallan lisääminen erityisesti ACERille ja myös komissiolle on ongelmallista 
toissijaisuusperiaatteen kannalta varsinkin siitä syystä, että tarjousalueiden konfigurointi 
voidaan toteuttaa paremmin kansallisella tai alueellisella tasolla, jolla teknisten seikkojen ja 
nykyisten alueellisten menettelytapojen tuntemus on parempi. Lisäksi menetelmien ja 
oletusten hyväksyminen ja tarkasteltavien mahdollisten vaihtoehtoisten tarjousalueen 
konfiguraatioiden valinta perustuvat merkittävässä määrin harkintavaltaan, ja tällaisia tehtäviä 
ei unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan voida siirtää virastolle. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU voi toteuttaa toimia vain, jos se voi toimia 
tehokkaammin kuin jäsenvaltiot itse. Mainitut toimivaltuudet, jotka 13 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaan siirrettäisiin ACERille tai komissiolle, on paremman asiantuntemuksen vuoksi 
mieluummin säilytettävä kansallisella tai alueellisella tasolla.

Alueelliset käyttökeskukset määritellään 2 artiklan 39 kohdassa, ja niitä säännellään 
yksityiskohtaisemmin 31–44 artiklassa. Komissio ei ole valottanut riittävästi alueellisista 
käyttökeskuksista saatavaa organisatorista lisäarvoa jo toiminnassa oleviin 
siirtoverkonhaltijoiden palveluyrityksiin ja sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston (Sähkö-ENTSO) koordinointiin verrattuna. Lisäksi liittoneuvosto katsoo, että 
kansallisen päätösvallan siirtäminen alueiden väliselle itsenäiselle organisaatioelimelle 
rajoittaa selkeästi kansallista päätösvaltaa. Erityisen kriittisesti on suhtauduttava alueellisille 
käyttökeskuksille säädettävään toimivaltaan antaa oikeudellisesti sitovia määräyksiä 
viranomaisen tavoin esimerkiksi reservikapasiteetin suuruudesta. Lisäksi tätä koskevaa 
oikeussuojaa ei ole vielä säännelty lainkaan. On myös vaarana, että alueellisten 
käyttökeskusten perustamisen myötä luodaan päällekkäisiä rakenteita, mikä vaikeuttaa 
päätöksentekoprosessia ja aiheuttaa näin ollen yleistä tehottomuutta. Tämän vuoksi 
liittoneuvosto ei hyväksy ehdotettua organisaatiomallia. Lisäksi asetuksen 5 artiklassa 
säädetään tasehallintareservien mitoittamisesta alueellisella tasolla ja siitä, että alueellisten 
käyttökeskusten on tuettava tässä siirtoverkonhaltijoita. Liittoneuvosto ei hyväksy myöskään 
reservien mitoittamista alueellisesti, sillä tällä rajoitetaan kansallista päätösvaltaa. Tällainen 
toimivallan käyttö ei ole toissijaisuusperiaatteen mukaista.

Liittoneuvosto vastustaa jyrkästi myös sitä, että asetusehdotuksen 63 artiklassa siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä. Unionin perussopimusten mukaan tällainen 
valta voidaan siirtää komissiolle vain tiukkojen ehtojen mukaisesti. Delegoituja säädöksiä on 
jatkossakin annettava ehdottomasti vain poikkeustapauksissa.
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