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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.

Tšekin tasavallan senaatti 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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Eurooppa-asioiden valiokunta 
63. kokous

20. huhtikuuta 2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu) (asiakirjatunnus 15135/16, COM(2016)0861)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (asiakirjatunnus 

15149/16, COM(2016)0863)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) (asiakirjatunnus 15150/16, COM(2016)0864)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja 
direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (asiakirjatunnus 15151/16, COM(2016)0862)

Tšekin tasavallan parlamentin edustajainhuoneen Eurooppa-asioiden valiokunta, joka on käsitellyt 
teollisuus- ja kauppaministeriön energiatehokkuus- ja energiansäästöyksikön johtajan Vladimír 

Sochorin ja energia-alan sääntelyviraston varapuheenjohtajan Vladimír Outratan esittämiä tietoja, 
käsitellyt edustaja Jan Zahradníkin mietintöä ja keskustellut asiasta,

hyväksyy lausunnon, joka on tämän päätöslauselman liitteenä.

Josef Šenfeld (allekirjoitettu)
Todentaja

Jan Zahradník (allekirjoitettu)
Esittelijä

Igor Jakubčík (allekirjoitettu)
Varapuheenjohtaja
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Päätöslauselman nro 376 liite

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu)

COM(2016)0861, neuvoston asiakirja 15135/16
Toimielinten välinen asia 2016/0379(COD)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

COM(2016)0863, neuvoston asiakirja 15149/16
Toimielinten välinen asia 2016/0378(COD)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)

COM(2016)0864, neuvoston asiakirja 15150/16
Toimielinten välinen asia 2016/0380(COD)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla 
ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta

COM(2016)0862, neuvoston asiakirja 15151/16
Toimielinten välinen asia 2016/0377(COD)

Oikeusperusta:
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 2 kohta (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artikla (COM(2016)0862).

Eurooppa-asioiden valiokunta toimittanut edustajainhuoneelle:
2. joulukuuta 2016

Käsittely Eurooppa-asioiden valiokunnassa:
15. joulukuuta 2016 (1. vaihe)

Menettely:
Tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Hallituksen alustava lausunto (edustajainhuoneen työjärjestyksen 109 a artiklan 
1 kohdan mukaisesti):
Päivätty 6. maaliskuuta 2017, 7. maaliskuuta 2017 ja 8. maaliskuuta 2017 ja toimitettu 
Eurooppa-asioiden valiokunnalle 20. maaliskuuta 2017 ISAP-järjestelmän kautta.

Arvio toissijaisuusperiaatteesta:

 Perustelut ja tarkoitus:

Energiaunioni on yksi nykyisen Euroopan komission painopisteistä. Tässä lausunnossa 
käsitellyssä paketissa (jäljempänä selkeyden vuoksi ’energian talvipaketti’) komissio esittää 
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lainsäädäntöehdotuksia ja yksinkertaistamistoimia, joilla komission mukaan pyritään 
nykyaikaistamaan taloutta ja lisäämään investointeja puhtaaseen energiaan. 
Lainsäädäntöehdotuksissa käsitellään energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, 
sähkömarkkinoiden toimintaa, energian toimitusvarmuutta ja energiaunionin hallinnointia 
koskevia sääntöjä. Komission mukaan energiaunioni on kantava voima ja EU:n keino edistää 
täydellistä maailmanlaajuista siirtymistä vähähiiliseen talouteen. EU on myös ratifioinut 
Pariisin ilmastosopimuksen, joka tuli voimaan marraskuussa 2016. Sekä Eurooppa-neuvosto 
että Euroopan parlamentti ovat toistuvasti korostaneet, että hyvin toimivat yhdennetyt 
energiamarkkinat ovat paras keino taata kohtuulliset energianhinnat ja energian 
toimitusvarmuus ja mahdollistaa suurempien uusiutuvista energialähteistä tuotettujen 
sähkömäärien kustannustehokas syöttäminen verkkoon.

Tämä paketin toinen osa sisältää lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
sähkömarkkinoiden toimintaa ja toimitusvarmuutta.

Sähkömarkkinoiden nykyinen rakenne perustuu vuonna 2009 hyväksyttyyn ns. kolmanteen 
energiapakettiin. Esitetyillä ehdotuksilla on tarkoitus muuttaa tämän paketin keskeisiä 
säädöksiä. Viimeisimmät kehitysaskeleet ovat johtaneet perinpohjaisiin muutoksiin Euroopan 
sähkömarkkinoilla. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuus on kasvanut 
voimakkaasti,1 ja alalla on myös ollut merkittäviä teknologisia muutoksia. On odotettavissa, 
että tulevaisuuden sähkömarkkinoille on luonteenomaista vaihtelevampi ja hajautetumpi 
sähköntuotanto sekä jäsenvaltioiden suurempi keskinäinen riippuvuus ja ne tarjoavat 
kuluttajille uusia teknologisia mahdollisuuksia pienentää menojaan ja osallistua aktiivisesti 
sähkömarkkinoille kysyntäjouston, oman kulutuksen tai varastoinnin kautta. Tällä 
sähkömarkkinoiden uutta rakennetta koskevalla aloitteella pyritään siis mukauttamaan 
nykyiset markkinasäännöt uusiin markkinarealiteetteihin.

Markkinasääntöjen mukauttaminen

Nykyiset markkinasäännöt perustuvat viime vuosikymmenen hallitseviin tuotantotekniikoihin 
eli keskitettyihin, suurikokoisiin fossiilisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin. Säännöt 
eivät myöskään juuri anna mahdollisuuksia kuluttajien osallistumiselle.2 Koska uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan sähkön osuus on kasvanut, keskeisimmässä asemassa ovat 
sellaiset lyhyen aikavälin markkinat, jotka mahdollistavat osallistumisen vähän ennen 
omavaraisuutta ja rajat ylittävän kaupankäynnin. Lyhyen aikavälin markkinat tarjoavat uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia varaenergiaratkaisujen tarjonnassa aikoina, joina kysyntä on 
suurta ja uusiutuvaa energiaa on niukasti saatavilla. Uudella markkinarakenteella pyritään 
auttamaan markkinasignaaleja ohjaamaan investointeja alueille, joilla niitä eniten tarvitaan, 
siten, että ne perustuvat pikemmin verkon rajoituksiin ja kysynnän keskuksiin kuin 
kansallisiin rajoihin. Hintasignaalien pitäisi myös mahdollistaa riittävän korvauksen saaminen 
joustavista resursseista ja varmistaa olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehokas käyttö. 
Komissio katsoo, että tämän vuoksi on tarkasteltava lainsäädäntöä, joka voisi vääristää 
hinnoittelua.

                                               
1 Uusiutuvien energialähteiden erityispiirteet eli se, että ne ovat vaihtelevampia, huonommin ennustettavia ja 
hajautetumpia kuin perinteiset tuotantomuodot, vaatii markkinoiden ja verkon käyttösääntöjen mukauttamista 
markkinoiden joustavampaan luonteeseen.
2 Nykytilanteessa kansalliset markkinasäännöt (kuten hintakatot) ja valtion puuttuminen toimintaan aiheuttavat 
sen, että hinnoista ei nykyisin näy, milloin sähköstä on pulaa. Lisäksi hintavyöhykkeet eivät usein vastaa 
todellista niukkuutta, sillä ne voivat olla huonosti suunniteltuja ja seurata sen sijaan poliittisia rajoja.
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Kuluttajat keskeiseen asemaan energiamarkkinoilla

Vaikka kuluttajat voivat tuottaa ja varastoida sähköä sekä hallita omaa kulutustaan 
helpommin kuin koskaan, vähittäismarkkinoiden nykyinen rakenne estää heitä hyödyntämästä 
näitä mahdollisuuksia täydessä mitassa. Useimmissa jäsenvaltioissa kuluttajilla on erittäin 
vähän kannustimia muuttaa kulutustaan vastauksena markkinoiden muuttuviin hintoihin, sillä 
reaaliaikaiset hintasignaalit eivät saavuta loppukuluttajia. Läpinäkyvämpien reaaliaikaisten 
hintasignaalien olisi edistettävä kuluttajien osallistumista markkinoille, joko yksin tai 
yhteenliittymän kautta, ja tehtävä sähköjärjestelmästä joustavampi, mikä helpottaa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön syöttämistä markkinoille. Sen lisäksi parhaillaan 
on syntymässä uusia kysyntäpuolen palveluja, joissa uudet markkinatoimijat tarjoutuvat 
hallitsemaan kuluttajien sähkönkulutusta ja maksamaan näille korvauksen joustavuudesta.
Uudella markkinarakenteella pyritään varmistamaan, että valtio vaikuttaa toimitushintoihin 
ainoastaan perustelluissa poikkeustapauksissa. Teknologiakustannusten nopea aleneminen 
merkitsee, että yhä useammat kuluttajat pystyvät pienentämään energialaskujaan käyttämällä 
esimerkiksi katolle asennettavien aurinkopaneelien ja akkujen kaltaista tekniikkaa. Sähkön 
tuotantoa omaan käyttöön haittaa kuitenkin näitä ”tuluttajia” koskevien yhteisten sääntöjen 
puuttuminen. Nämä esteet voitaisiin poistaa sopivilla säännöillä, esimerkiksi takaamalla 
kuluttajien oikeudet tuottaa sähköä omaan käyttöönsä ja myydä ylijäämä verkkoon, samalla 
kun otetaan huomioon koko järjestelmälle aiheutuvat kustannukset ja hyödyt. Paikalliset 
energiayhteisöt voisivat olla tehokas tapa hallita energiaa paikallistasolla. Jos joitakin 
vaihtelevaan tuotantoon liittyviä ongelmia voitaisiin käsitellä paikallisemmin, kustannuksia 
voitaisiin alentaa merkittävästi. Yksi tavoite on lisätä tietoa ja avoimuutta. Samalla on 
suojeltava yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevia, jottei energiaköyhyydestä kärsivien 
kotitalouksien kokonaismäärä kasva entisestään. Koska energiaköyhyys on kasvussa ja 
vallitsee epäselvyys sen suhteen, mitkä olisivat parhaat keinot puuttua kuluttajien 
haavoittuvuuteen ja energiaköyhyyteen, uutta markkinarakennetta koskevassa ehdotuksessa 
edellytetään, että jäsenvaltiot mittaavat ja seuraavat energiaköyhyyttä säännöllisesti käyttäen 
EU:n tasolla määriteltyjä menettelyjä.

Sähkön toimitusvarmuus

Komissio katsoo, että toimitusvarmuus voidaan järjestää huomattavasti tehokkaammin ja 
kilpailukykyisemmin täysin yhteenliitetyssä ja synkronoidussa verkossa ja hyvin toimivilla 
markkinoilla kuin puhtaasti kansalliselta pohjalta. Komissio toteaa myös, että alueelliset 
toimet ovat usein tehokkaimpia lääkkeitä kansallisiin tuotantovajeisiin, kun jäsenvaltiot voivat 
hyödyntää muiden maiden tuotantoylijäämiä. Olisi tehtävä eurooppalainen arviointi, jotta 
voidaan saada realistinen kuva mahdollisista tuotantotarpeista, tai mekanismit olisi 
suunniteltava siten, että sisämarkkinoille aiheutuvat vääristymät minimoidaan.

Alueellisen yhteistyön lujittaminen

EU:n jäsenvaltioiden tiivis vuorovaikutus yhteisen Euroopan laajuisen verkon kautta on 
ainutlaatuista maailmassa ja suuri voimavara, kun energiakäänne pyritään toteuttamaan 
tehokkaasti. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että koordinoimattomat kansalliset päätökset 
voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia eurooppalaisille kuluttajille. Se, että joitain 
yhdysjohtoja käytetään ainoastaan 25 prosentilla niiden kapasiteetista, mikä usein johtuu 
koordinoimattomista kansallisista rajoituksista, sekä se, että jäsenvaltiot eivät ole pystyneet 
sopimaan asianmukaisista hintavyöhykkeistä, osoittaa, että siirtoverkonhaltijoiden ja 
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sääntelyviranomaisten välillä tarvitaan tiiviimpää koordinointia. Pakollinen yhteistyö 
laajennettaisiin muille sääntelykehykseen kuuluville aloille1.

Siirtoverkonhaltijat voisivat siten päättää alueellisissa käyttökeskuksissa niistä kysymyksistä, 
joissa hajanaisilla ja koordinoimattomilla kansallisilla toimilla voisi olla kielteisiä vaikutuksia 
markkinoihin ja kuluttajiin (esim. verkon käytön, yhdysjohtojen kapasiteetin laskennan, 
toimitusvarmuuden ja riskeihin varautumisen aloilla).

Viranomaisvalvonnan mukauttaminen alueellisiin markkinoihin

Kaikista viranomaispäätöksistä vastaavat nykyisin kansalliset sääntelyviranomaiset, jopa 
tapauksissa, joissa tarvitaan yhteistä alueellista ratkaisua. Viranomaisvalvonnan hajanaisuus 
johtaa toisistaan poikkeavien päätösten ja tarpeettomien viivästysten riskiin. Komissio katsoo, 
että viranomaisvalvonta on aiheellista mukauttaa markkinoiden uuteen kehitykseen. ACERin 
toimivaltuuksien vahvistaminen niissä rajat ylittävissä kysymyksissä, jotka vaativat 
koordinoitua alueellista päätöstä, edistäisi komission mukaan nopeampaa ja tehokkaampaa 
päätöksentekoa rajat ylittävissä kysymyksissä. Kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka 
päättäisivät näistä kysymyksistä määräenemmistöllä ACERin puitteissa, olisivat edelleen 
täysimittaisesti mukana prosessissa. Olisi myös määriteltävä paremmin Sähkö-ENTSOn 
asema sen koordinoivan roolin vahvistamiseksi ja päätöksentekoprosessin läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi.

 Sisältö ja seuraukset

1. Ehdotus direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

I luku Kohde ja määritelmät: Luvussa selvennetään direktiivin soveltamisalaa ja kohdetta ja 
päivitetään määritelmiä.

II luku Yleiset säännöt alan järjestämiseksi: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EU:n 
sähkömarkkinat ovat kilpailuun perustuvat, kuluttajakeskeiset, joustavat ja syrjimättömät. 
Luvussa korostetaan, että kansalliset toimenpiteet eivät saisi aiheettomasti haitata sähkön 
siirtoa yli rajojen, kuluttajien osallistumista tai investointeja. Lisäksi siinä vahvistetaan 
periaate, jonka mukaan toimitushintojen on oltava markkinapohjaisia, asianmukaisesti 
perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Siinä painotetaan oikeutta valita toimittaja ja 
esitetään ajantasaistetut säännöt sellaisista mahdollisista julkisen palvelun velvoitteista, joita 
jäsenvaltiot voivat asettaa energiayrityksille.

III luku Kuluttajien vaikutusmahdollisuudet ja kuluttajansuoja: Luvussa esitetään selkeämpiä 
laskutustietoja ja sertifioituja vertailuvälineitä koskevat säännöt. Sen mukaan kuluttajilla on 
oikeus dynaamiseen hintasopimukseen, he voivat vapaasti valita toimittajansa tai 
yhteenliittymänsä ja vaihtaa sitä ja he voivat harjoittaa kysyntäjoustoa ja omaa sähkön 
tuotantoa ja kulutusta. Kuluttajille annetaan oikeus pyytää älymittaria. Siinä parannetaan 
myös sääntöjä, jotka koskevat kuluttajien mahdollisuutta jakaa tietonsa toimittajien ja 
palveluntarjoajien kanssa, erityisesti selventämällä tiedonhallinnasta vastaavien osapuolten 
asemaa (komissio vahvistaa yhteisen eurooppalaisen tietomuodon 
                                               
1 Joillain aloilla, kuten Euroopan laajuisessa markkinoiden yhteenkytkentämekanismissa, siirtoverkonhaltijoiden 
yhteistyöstä on jo tehty pakollista, ja joissain kysymyksissä käytettävä määräenemmistöäänestys on osoittautunut 
onnistuneeksi aloilla, joilla vapaaehtoisella yhteistyöllä (jossa jokaisella siirtoverkonhaltijalla on veto-oikeus) ei 
ole saatu aikaan tehokkaita ratkaisuja alueellisiin ongelmiin.
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täytäntöönpanosäädöksessä). Jäsenvaltiot velvoitetaan puuttumaan energiaköyhyyteen. 
Jäsenvaltiot velvoitetaan myös määrittelemään riippumattomia yhteenliittymiä ja 
kysyntäjoustoa koskevat puitteet sellaisten periaatteiden pohjalta, jotka mahdollistavat niiden 
täysimittaisen osallistumisen markkinoille. Siinä määritellään myös kehys sellaisille 
paikallisille energiayhteisöille, jotka voivat harjoittaa paikallista energian tuotantoa, jakelua, 
yhdistämistä, varastointia tai toimittamista tai tarjota energiatehokkuuspalveluja. Lisäksi siinä 
selvennetään säännöksiä, jotka koskevat älymittareita, keskitettyjä palvelupisteitä sekä 
oikeutta tuomioistuimen ulkopuoliseen riitojen ratkaisuun, oikeutta yleispalveluun ja 
heikommassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksia.

IV luku Jakeluverkon käyttö: Luvussa selvennetään jakeluverkonhaltijoiden tehtäviä. Tämä 
koskee erityisesti jakeluverkonhaltijoiden toimintoja, jotka liittyvät verkkopalvelujen 
hankintaan joustavuuden varmistamiseksi, sähköajoneuvojen liittämistä verkkoon ja 
tiedonhallintaa. Siinä selvennetään myös jakeluverkonhaltijoiden asemaa varastoinnin ja 
sähköajoneuvojen latauspisteiden osalta.

V luku Siirtoverkonhaltijaan sovellettavat yleiset säännöt: Lisäpalveluja ja perustettavia 
alueellisia käyttökeskuksia koskevia selvennyksiä.

VI luku Siirtoverkonhaltijoiden eriyttäminen: Eriyttämistä koskevat säännöt pysyvät 
muuttumattomina keskeisten sääntöjen osalta. Tämä koskee erityisesti kolmea 
siirtoverkonhaltijoihin sovellettavaa järjestelmää (omistuksen eriyttäminen, riippumaton 
järjestelmävastaava ja riippumaton siirtoverkonhaltija) sekä siirtoverkonhaltijan nimeämistä 
ja sertifiointia koskevia säännöksiä. Luvussa selvennetään siirtoverkonhaltijoiden 
mahdollisuutta omaan varastointiin ja lisäpalvelujen tarjontaan.

VII luku Kansalliset sääntelyviranomaiset: Luvussa korostetaan sääntelyviranomaisten 
velvollisuutta tehdä yhteistyötä naapurimaiden sääntelyviranomaisten ja ACERin kanssa 
asioissa, joilla on rajat ylittävää merkitystä. Siinä on saatettu ajan tasalle 
sääntelyviranomaisten tehtäviä koskeva luettelo perustettavien alueellisten käyttökeskusten 
valvonnan osalta.

VIII luku Loppusäännökset: Luku sisältää säännöksiä, jotka koskevat muun muassa 
komissiolle siirretyn säädösvallan käyttöä ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 
komitologiasääntöjen nojalla perustettua komiteaa.

Liitteissä esitetään vertailuvälineitä, laskutusta ja laskutustietoja koskevia uusia vaatimuksia 
ja muutetaan älymittareita ja niiden käyttöönottoa koskevia olemassa olevia vaatimuksia.

2. Ehdotus asetukseksi sähkön sisämarkkinoista

I luku Kohde, soveltamisala ja määritelmät: Luvussa korostetaan markkinasignaalien 
vääristymättömyyden merkitystä suuremmalle joustavuudelle, hiilestä irtautumiselle ja 
innovoinnille. Määritelmiä päivitetään ja täydennetään.

II luku Sähkömarkkinoita koskevat yleiset säännöt: Luvussa esitetään keskeiset periaatteet, 
joita on noudatettava kansallisessa energialainsäädännössä. Siinä esitetään myös 
sähkökauppaa koskevien sääntöjen periaatteet eri aikaväleillä (tasehallintamarkkinat, 
päivänsisäiset markkinat, vuorokausimarkkinat ja termiinimarkkinat), mukaan lukien 
hinnanmuodostuksen periaatteet. Siinä selvennetään tasevastuun periaatetta ja luodaan kehys 
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paremmin markkinoille soveltuville säännöille, jotka koskevat ajojärjestyksen määrittelyä, 
tuotannon rajoittamista ja kysyntäjoustoa, mukaan lukien ehdot näistä säännöistä 
poikkeamiselle.

III luku Verkkoon pääsy ja ylikuormituksen hallinta: Luvussa kuvaillaan tarjousalueiden 
koordinoitua määrittelyä koskeva prosessi, joka on linjassa kapasiteetin jakamista ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta annetussa asetuksessa 
(EU) N:o 1222/2015 luodun arviointiprosessin kanssa. Jotta voidaan puuttua ongelmaan, 
jonka rajat ylittäville sähkönsiirroille asetetut merkittävät kansalliset rajoitukset edelleen 
aiheuttavat, tällaisia poikkeuksellisia rajoituksia koskevia ehtoja selvennetään. Tämä tapahtuu 
erityisesti säännöillä, joilla varmistetaan, etteivät kansalliset toimijat rajoita sähkön vientiä ja 
tuontia taloudellisista syistä. Lisäksi tässä luvussa muutetaan siirto- ja jakeluverkkotariffeja 
koskevia olemassa olevia periaatteita ja vahvistetaan menettely, jolla edistetään siirto- ja 
jakelutariffeihin sovellettavien menetelmien vähittäistä lähentämistä. Siinä muutetaan myös 
siirtorajoitusmaksujen käyttöä koskevia sääntöjä.

IV luku Resurssien riittävyys: Luvussa esitetään uudet yleiset periaatteet siitä, kuinka 
jäsenvaltiot voivat käsitellä resurssien riittävyyteen liittyviä kysymyksiä koordinoidulla 
tavalla. Siinä esitetään periaatteet ja menettely eurooppalaisen resurssien riittävyysarvioinnin 
laatimiseksi. Sen pohjalta voidaan paremmin arvioida, ovatko kapasiteettimekanismit 
tarpeellisia ja onko jäsenvaltioiden tarpeellista määritellä luotettavuusstandardi. Siinä 
selvennetään markkinoiden kanssa yhteensopivat kapasiteettimekanismien 
suunnitteluperiaatteet, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan kapasiteetin osallistumista ja yhdysjohtojen käyttöä. Luvussa selvennetään, kuinka 
alueelliset käyttökeskukset, kansalliset siirtoverkonhaltijat, Sähkö-ENTSO ja kansalliset 
sääntelyviranomaiset ACERin välityksellä ovat osallisina toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
kapasiteettien osallistumista koskevien teknisten parametrien laatimisessa, sekä niiden 
osallistumista koskevat käyttösäännöt.

V luku Siirtoverkon käyttö: Luvussa esitetään Sähkö-ENTSOn tehtävät ja velvollisuudet sekä 
ACERin valvontatehtävät. Siinä määritellään myös alueelliset käyttökeskukset (muun muassa 
perustaminen ja tarkoitus, toiminta, päätösten ja suositusten hyväksymistä koskevat 
vaatimukset ja menettelyt, hallintoneuvoston kokoonpano ja tehtävät sekä vastuujärjestelyt).
Tähän lukuun sisältyvät myös yhteistuotantolaitosten liittämistä koskevat säännöt, jotka 
aiemmin sisältyivät energiatehokkuudesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2012/27/EU. Kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaa, 
siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausta, tiedonvaihtoa ja sertifiointia koskevat säännöt 
säilyvät suurelta osin ennallaan.

VI luku Jakeluverkon käyttö: Luvussa perustetaan jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin (EU DSO) ja määritetään sen perustamismenettely, tehtävät ja kuulemiset eri osapuolten 
kanssa. Siinä esitetään säännöt jakeluverkonhaltijoiden ja siirtoverkonhaltijoiden väliselle 
yhteistyölle.

VII luku Verkkosäännöt ja suuntaviivat: Luvussa vahvistetaan komission olemassa olevat 
valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä verkkosääntöjen ja suuntaviivojen muodossa ja 
esitetään tätä koskevat säännöt. Siinä selvennetään niiden oikeudellista luonnetta, tehdään 
muutoksia niiden hyväksymiseen ja laajennetaan niiden soveltamisalaa 
jakelutariffijärjestelmään, yksittäisten lisäpalvelujen tarjoamista koskeviin sääntöihin, 
kysyntäjoustoon, energian varastointiin, kysynnän rajoittamista koskeviin sääntöihin, 



NP\1125914FI.docx 9/15 PE604.721v01-00

FI

kyberturvallisuutta koskeviin sääntöihin, alueellisia käyttökeskuksia koskeviin sääntöihin, 
tuotannon rajoituksiin sekä tuotannon ja kysynnän ajojärjestykseen. Siinä on tarkoitus 
yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa sähkön verkkosääntöjen laatimismenettelyä ja antaa 
kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuus päättää yhdessä ACERin kanssa 
verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi siinä 
otetaan jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen elin ja muut sidosryhmät tiiviimmin 
osallisiksi sähkön verkkosääntöjä koskevien ehdotusten laatimismenettelyyn.

VIII luku Loppusäännökset: Luku sisältää olemassa olevat säännöt, joiden mukaisesti uudet 
tasavirtarajayhdysjohdot voidaan vapauttaa tiettyjen sähködirektiivin ja asetuksen 
vaatimusten soveltamisesta, ja siinä selvennetään menettelyä, jonka mukaisesti kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat myöhemmin muuttaa näitä sääntöjä.

Liitteessä määritellään alueellisten käyttökeskusten tehtävät.

3. Ehdotus asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta

I luku Tavoitteet ja tehtävät: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston (jäljempänä ’virasto’) tarkoituksena on avustaa sääntelyviranomaisia 
unionin tasolla sääntelytehtävien toteuttamisessa jäsenvaltioissa ja tarvittaessa sovittaa niiden 
toimia yhteen. Luvussa määritetään, minkätyyppisiä asiakirjoja virasto voi antaa (erityisesti 
lausuntoja ja suosituksia sekä päätöksiä ja puiteohjeita) ja esitetään viraston tehtävät. 
Virastolle annettaviin uusiin tehtäviin kuuluvat muun muassa menetelmien 
yhteensovittaminen, valvonta ja hyväksyminen. Sähkön verkkosääntöjen hyväksymisen osalta 
ACERille annetaan enemmän vastuuta verkkosäännön lopullisen ehdotuksen laatimisesta ja 
sen esittämisestä. Ehdotukseen sisältyy myös jakeluverkonhaltijoiden virallinen edustus EU:n 
tasolla, etenkin verkkosääntöjä koskevien ehdotusten laadinnassa. Käyttöön otetaan myös 
alueellinen päätöksentekoprosessi sellaiseen alueelliseen kontekstiin liittyviä tehtäviä varten, 
joka koskee vain rajallista määrää kansallisia sääntelyviranomaisia.

II luku Viraston organisaatio: Virasto on elin, jolla on oikeushenkilön asema. Virastolla on 
kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen oikeuden mukainen oikeushenkilöllä oleva 
oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä 
esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. Viraston toimipaikka on Ljubljanassa. 
Tämä luku sisältää johtokuntaa, sääntelyneuvostoa, johtajia ja muita elimiä koskevia 
rakenteellisia säännöksiä, mutta nykyinen hallintorakenne pysyy pääosin samana. Joitakin 
säännöksiä mukautetaan EU:n virastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan tai neuvoston 
uusiin äänestyssääntöihin, mutta tämä ei koske kaikkia säännöksiä. Luvussa perustellaan 
tapaukset, joissa virasto voi poiketa yhteisestä lähestymistavasta (nykyisessä järjestelmässä 
taataan tasapainoinen vallanjako eri elimille ja otetaan huomioon energian sisämarkkinoiden 
perustamisen erityispiirteet, ja johtokunnan toiminta on osoittautunut tehokkaaksi). Komissio 
toteaa, että vaikka se ei pidä viraston hallintorakenteen muuttamista täysin yhteisen 
lähestymistavan mukaiseksi tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisena, se aikoo seurata, ovatko 
poikkeamat yhteisestä lähestymistavasta edelleen perusteltuja. Seuraava arviointi on määrä 
esittää vuonna 2021.

III luku Talousarvion laatiminen ja rakenne: Luku sisältää varainhoitoa koskevia säännöksiä. 
Useita säännöksiä mukautetaan EU:n virastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan.
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IV luku Yleiset säännökset ja loppusäännökset: Useat säännökset saatetaan ajan tasalle 
yhteisen lähestymistavan mukaisesti.

4. Ehdotus asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY 
kumoamisesta

Komissio toteaa, että ehdotetun asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot 
ottavat käyttöön asianmukaisia välineitä, joilla ehkäistään sähkökriisitilanteita, varaudutaan 
niihin ja hallitaan niitä. Sähkökriisi voi aiheutua eri syistä, kuten äärimmäisistä 
sääolosuhteista ja verkkohyökkäyksistä, eikä sen riskiä voida sulkea pois myöskään hyvin 
toimivien markkinoiden ja verkkojen tapauksessa. Koska sähköjärjestelmät ovat integroituja, 
kriiseillä on usein rajat ylittävää vaikutusta1. Voimassa olevassa lainsäädännössä ei oteta 
huomioon sitä, että nykyiset sähkömarkkinat ovat yhteenliitetyt. Suurimmiksi ongelmiksi on 
arvioitu, että

 kriisisuunnitelmissa ja -toimissa keskitytään vain kansalliseen kontekstiin

 tietojen jakamisessa ja avoimuudessa on puutteita ja

 yhteistä lähestymistapaa riskien yksilöimiseen ja arvioimiseen ei ole.

Ehdotuksen sisältämät erityiset kohdat:

I luku Yleiset säännökset: Luvussa säädetään, että kunkin jäsenvaltion on mahdollisimman 
pian nimettävä ja velvoitettava kansallinen valtion viranomainen tai sääntelyviranomainen 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi, joka vastaa tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien 
suorittamisesta. Nämä viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään.

II luku Riskinarviointi: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki sähkön 
toimitusvarmuuteen liittyvät riskit arvioidaan tässä asetuksessa ja sähköasetuksessa 
(COM(2016)0861) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa niiden on 
tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn kanssa. Sähkö-ENTSO antaa virastolle ehdotuksen 
menetelmiksi, joilla voidaan yksilöidä merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot alueellisella 
tasolla. Näitä menetelmiä käyttäen Sähkö-ENTSO vahvistaa kunkin alueen vakavimmat 
sähkökriisiskenaariot. Nämä skenaariot esitetään sähköalan koordinointiryhmälle. 
Samanaikaisesti jäsenvaltiot määrittävät vakavimmat sähkökriisiskenaariot kansallisella 
tasolla vahvistettuja menetelmiä käyttäen. Jäsenvaltiot ilmoittavat sähköalan 
koordinointiryhmälle ja komissiolle havaitsemistaan mahdollisista riskeistä sekä 
toimenpiteistä, joita on toteutettu tällaisten riskien torjumiseksi. Sähkö-ENTSO tekee lisäksi 
ehdotuksen menetelmistä lyhyen aikavälin riittävyyden arvioimiseksi eli kausittaisia 
riittävyysennusteita sekä seuraavaan viikkoon saakka ulottuvia ja päivänsisäisiä tuotannon 
riittävyysennusteita varten. Kun ACER on hyväksynyt ne, jäsenvaltioiden ja Sähkö-ENTSOn 
olisi käytettävä niitä lyhyen aikavälin arvioissaan.

III luku Riskeihinvarautumissuunnitelmat: Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
laatii alueellisten ja kansallisten sähkökriisiskenaarioiden perusteella suunnitelman riskeihin 
varautumiseksi, kuultuaan sitä varten nimettyjä elimiä. Luvussa määritetään kuulemisprosessi 

                                               
1 Lisäksi jotkin olosuhteet voivat vaikuttaa useisiin jäsenvaltioihin, ja jopa paikallistason tapahtumat voivat 
laajentua yli rajojen.
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sekä suunnitelmien hyväksyminen, toimittaminen, julkistaminen ja säännöllinen 
ajantasaistaminen. Suunnitelmien yksityiskohdat kuvaillaan tarkasti. Suunnitelmien olisi 
koostuttava kahdesta osasta, joissa esitetään kansalliset toimenpiteet ja alueen jäsenvaltioiden 
kesken sovitut koordinoidut toimenpiteet. Niissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
erityispiirteet ja määriteltävä selkeästi toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ja vastuualueet. 
Toimenpiteiden olisi oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, oikeasuhtaisia, syrjimättömiä ja 
todennettavissa olevia. Ne eivät myöskään saisi vaarantaa sähkön toimitusvarmuutta muissa 
jäsenvaltioissa tai koko unionissa. Suunnitelmiin olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan samanaikaisten kriisitilanteiden asianmukainen ehkäisy ja hallinta. Suunnitelmat 
on hyväksyttävä alueellisella tasolla ja niiden vähimmäissisältö on määritettävä.

IV luku Sähkökriisitilanteiden hallinta: Jos saadaan tietoa, jonka mukaan voi olla 
odotettavissa tapahtuma, joka todennäköisesti johtaa sähkön toimitustilanteen merkittävään 
heikentymiseen jossakin jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi annettava ennakkovaroitus komissiolle ja sähköalan koordinointiryhmälle.
Sähkökriisin tapahtuessa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen julistaa 
sähkökriisin sekä ilmoittaa asiasta naapurijäsenvaltioille ja komissiolle ilman aiheetonta 
viivytystä. Viranomaisen on annettava tietoja kriisin syistä, toteutetuista tai suunnitelluista 
toimenpiteistä sähkökriisin rajoittamiseksi ja mahdollisesta muiden jäsenvaltioiden 
avunannon tarpeesta. Jäsenvaltioiden on toimittava ja tehtävä yhteistyötä yhteisvastuun 
hengessä sähkökriisitilanteiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi tavoitteenaan varmistaa, että 
sähköä voidaan toimittaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tällaisesta avunannosta annetaan 
korvaus. Sähkökriisin aikana jäsenvaltioiden on noudatettava toiminnassaan kaikkia sähkön 
sisämarkkinoiden sääntöjä. Muita kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä voidaan käyttää 
ainoastaan viimeisenä keinona, ja niiden on oltava välttämättömiä, oikeasuhtaisia, 
syrjimättömiä ja tilapäisiä.

V luku Arviointi ja seuranta: Toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on annettava 
sähköalan koordinointiryhmälle ja komissiolle arviointikertomus niin pian kuin mahdollista 
sähkökriisitilanteen julistamisen jälkeen. Luvussa määritellään myös sähköalan 
koordinointiryhmän toteuttama seuranta.

VI luku Loppusäännökset: Luvussa esitetään säännöksiä, jotka liittyvät muun muassa 
yhteistyöhön energiayhteisön sopimuspuolten kanssa ja komissiolle siirretyn säädösvallan 
käyttämiseen.

Vaikutus Tšekin tasavallan valtionbudjettiin ja oikeusjärjestykseen

Hyväksymisen jälkeen asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan. 
Jäsenvaltiot velvoitetaan saattamaan oikeusjärjestelmänsä yhdenmukaiseksi sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin kanssa.

 Tšekin hallituksen kanta

Tšekin tasavallan hallituksen lausunto ehdotuksesta direktiiviksi sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä, ehdotuksesta asetukseksi sähkön 
sisämarkkinoista ja ehdotuksesta asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla:

Energian talvipaketin osalta Tšekin hallitus toteaa, että sen tärkeä periaate on keskittää 
unionin energiapolitiikka kansallisten politiikkojen kustannuksella. Hallitus katsoo, että tämä 



PE604.721v01-00 12/15 NP\1125914FI.docx

FI

keskittäminen ja joidenkin kansallisten toimivaltuuksien siirtäminen unionin tasolle 
käytännössä loukkaa jäsenvaltioiden oikeuksia valita energiapalettinsa. Hallituksen 
mukaan ehdotuksilla myös vahvistetaan koko alan sääntelyä, mikä on vastoin pyrkimyksiä 
palata markkinaolosuhteisiin. Joissakin maissa käyttöön otetut kapasiteettimekanismit ovat 
hallituksen mukaan todiste kansallisten sähkömarkkinoiden muutoksista, joiden myötä ne 
siirtyvät kauemmas sisämarkkinoista.

Hallitus pitää myönteisenä kuluttajien aseman vahvistamista sähkömarkkinoilla. Hallitus 
näkee ehdotuksessa ongelman, että jotkin markkinoiden toimijat (esimerkiksi yhteenliittymät, 
aktiiviset kuluttajat tai paikalliset energiayhteisöt) hyötyisivät enemmän kuin muut toimijat. 
Hallitus pitää myönteisenä ehdotusta poistaa hintakatot sähkön tukkumarkkinoilta. Hallitus 
suhtautuu varauksella siihen, että ehdotuksessa puhutaan yleisesti tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamisesta kaikille resursseille tuotanto- ja kysyntäpuolella, mutta 
kaikki kohdat eivät vastaa tätä tavoitetta (esimerkiksi mahdollisuus vapauttaa pienet lähteet 
poikkeamista tai ensisijaista käyttöä koskevasta velvollisuudesta). Hallituksella on joitakin 
luonteeltaan melko teknisiä kommentteja liittyen kapasiteettimekanismeihin.

Siirtoverkon toiminnan alalla Tšekin hallitus ei hyväksy alueellisten käyttökeskusten 
perustamista. Hallituksen mukaan rikotaan juuri tai äskettäin hyväksyttyjä verkkosääntöjä ja 
suuntaviivoja ja lisäksi rajoitetaan jäsenvaltioiden suvereniteettia toimitusvarmuuden osalta, 
sillä päätösvalta siirretään kansalliselta tasolta alueelliselle tasolle, mikä voi lopulta johtaa 
loppukuluttajien tilanteen huononemiseen toimitusvarmuuden kannalta kussakin 
jäsenvaltiossa. Alueellisten käyttökeskusten yhteydessä hallitus suhtautuu varauksella myös 
tukipalvelujen tarjoamiseen.

Hallitus tukee jakelijoiden roolin vahvistamista puolueettomina välittäjinä, kun on kyse 
sähkömarkkinoiden muihin toimijoihin liittyvien tietojen käsittelystä. Hallitus suhtautuu 
kielteisesti ehdotuksiin kieltää etukäteen jakelijoita omistamasta tai käyttämästä varastoja. 
Sähköisten ajoneuvojen latauspisteiden osalta jakelijoita olisi hallituksen mukaan kiellettävä 
käyttämästä julkisia latauspisteitä ja niille olisi sallittava latauspisteiden omistaminen ja 
käyttäminen omiin tarpeisiin. Tšekin hallitus katsoo lisäksi, että verkkojen käyttötariffeissa 
olisi otettava huomioon hajautetusta sähköntuotannosta saatava energiansäästö. Olisi oltava 
mahdollista soveltaa alhaisempia tariffeja, kun verkkoja käytetään sellaisen sähkön 
tuotantoon, joka liitetään jakelujärjestelmään. Hallitus hylkää ehdotukset yksityiskohtaisista 
periaatteista, jotka koskevat tariffien sääntelyä ja asettamista jakeluverkonhaltijoiden 
tapauksessa.

Hallitus huomauttaa, että ehdotuksissa siirretään useissa kysymyksissä komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä, ja pelkää, että asioiden käsittely ei ole riittävän avointa ja 
jäsenvaltioiden osallistuminen ei ole riittävää.

Alueellisella tasolla ylhäältä alaspäin suuntautuvan järjestelmän mukaisesti luotavien 
riskeihinvarautumissuunnitelmien osalta hallitus katsoo, että tämä voi aiheuttaa vaaraa 
yksittäisille jäsenvaltioille kansallisten erityispiirteiden ja riskien poistamisen kannalta. 
Tšekin tasavalta vaatii, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus määritellä riskit kansallisten 
olosuhteiden näkökulmasta. Tšekin tasavalta tukee sähkökriisiskenaarioiden 
määrittämismenetelmien laatimista alueellisella tasolla Sähkö-ENTSOn kautta. Hallitus 
ehdottaa, että kuulemisen laajuutta rajattaisiin kansallisten suunnitelmien osalta esimerkiksi 
naapurivaltioihin ja että alueellisten suunnitelmien kohdalla kuultaisiin koko aluetta. Hallitus 
huomauttaa, että on harkittava tarkkaan julkistettavien tietojen laajuutta, kun otetaan 
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huomioon alan haavoittuvuus. Hallitus ymmärtää, että on pidettävä suunnitelmat ajan 
tasalla, mutta pitää tarpeettomana vaatimusta vuosittaisista testauksista. Kaiken kaikkiaan 
hallitus katsoo, että useimmat määräajat ovat liian lyhyitä, ja pitää tärkeänä asettaa realistiset 
määräajat.

Tšekin tasavallan hallituksen lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan unionin 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta:

Tšekin hallitus tukee yhteistyöviraston (ACER) toimivaltuuksien selkeyttämistä 
yleiseurooppalaisten elinten valvonnan osalta ja tukee myös sellaisten menetelmien ja ehtojen 
hyväksymisprosessin muuttamista, jotka on hyväksytty verkkosääntöjen ja puiteohjeiden 
perusteella. Tšekin tasavalta tukee myös aikomusta luoda sääntelyneuvostoon alueellisia 
komiteoita. Hallitus kiinnittää huomiota asetuksen muuttamiseen ACERin toimivallan osalta 
niin, että se voisi päättää sääntelykysymyksistä, joista asianosaiset kansalliset 
sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen, sekä muutoksiin vallanjaossa ACERin 
eri elinten välillä. Tšekin tasavalta katsoo, että viraston toimivaltuuksien muuttaminen on 
sallittua vain, jos viraston keskinäinen valvontajärjestelmä säilytetään tai sitä parannetaan. 
Tšekin hallitus on ilmaissut vastustavansa sääntelyneuvoston äänestysjärjestelmän ehdotettua 
muuttamista (yksinkertainen enemmistö nykyisen kahden kolmasosan enemmistön sijasta). 
Hallitus huomauttaa, että keskusteluissa on varmistettava, että yksinkertaisen enemmistön 
lisäksi ei jaeta äänioikeuksia jäsenvaltion koon perusteella (tähän asti kullakin neuvoston 
jäsenellä on ollut yksi ääni). Hallitus huomauttaa, että suuremmat jäsenvaltiot voisivat 
kannattaa tällaista esitystä (jäsenvaltioiden äänten yhtäläisyyden periaate varmistaa 
pienempien jäsenvaltioiden suojelun).

 Unionin toimielinten ehdotuksen käsittelyn odotettavissa oleva aikataulu

Ehdotukset esiteltiin marraskuun 2016 lopussa. Euroopan parlamentissa ehdotusten 
käsittelystä vastaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE). Krišjanis Karins 
nimitettiin sähkön sisämarkkinoita koskevan asetusehdotuksen ja sähkön sisämarkkinoita 
koskevia yhteisiä sääntöjä koskevan direktiiviehdotuksen esittelijäksi. Ehdotusta direktiiviksi 
sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä käsitellään ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa (ENVI), jossa valmistelija 
on Pavel Poc. Riskeihin varautumista sähköalalla koskevan asetusehdotuksen esittelijä on 
Flavio Zanonato ITRE-valiokunnasta, ja Euroopan unionin energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamista koskevan asetusehdotuksen esittelijä on 
Morten Helveg Petersen ITRE-valiokunnasta. Tätä ehdotusta käsitellään myös parlamentin 
budjettivaliokunnassa, jossa valmistelija on Jens Geier. Myös muut parlamentin valiokunnat 
ovat ilmaisseet aikovansa käsitellä näitä ehdotuksia.

Ensimmäinen periaatekeskustelu koko paketista pidettiin energianeuvoston ylimääräisessä 
kokouksessa Brysselissä 27. helmikuuta 2017.

Toissijaisuusperiaatteen rikkomisen vuoksi laadittavan perustellun lausunnon jättämisen 
määräaika oli riskeihin varautumista sähköalalla koskevan asetusehdotuksen osalta 
8. maaliskuuta 2017. Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamista koskevan asetusehdotuksen osalta määräaika oli 6. huhtikuuta 2017. Perustellun 
lausunnon tästä ehdotuksesta ovat antaneet Ranskan senaatti, Saksan liittopäivät ja Romanian 
senaatti. Muiden kahden ehdotuksen määräajat ovat 9. toukokuuta 2017 (direktiivi) ja 
17. toukokuuta 2017 (asetus). Sähkön sisämarkkinoita koskevan asetusehdotuksen osalta 
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jotkin maat (Puola) ovat ilmaisseet eriävän mielipiteensä, ja perustellun lausunnon ovat tähän 
mennessä antaneet Saksan liittopäivät ja Saksan liittoneuvosto.

 Päätelmä

Eurooppa-asioiden valiokunta

1. on käsitellyt ehdotusta asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu), ehdotusta 
asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta (uudelleenlaadittu), ehdotusta direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) ja ehdotusta asetukseksi riskeihin 
varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta;

2. tukee Tšekin tasavallan hallituksen puitelausuman (päivätty 6. maaliskuuta 2017, 
7. maaliskuuta 2017 ja 8. maaliskuuta 2017) pääkohtia;

3. painottaa jäsenvaltioiden oikeutta toimitusvarmuuteen, laatia omien energiaresurssiensa 
käytön ehdot ja valita resurssit sekä päättää energiatoimitustensa sisällöstä; kiinnittää 
tässä yhteydessä huomiota EU:n primaarioikeuden rajoituksiin energia-alalla;

4. pitää myönteisenä toimia, joilla vahvistetaan kuluttajien asemaa ja suojelua 
sähkömarkkinoilla;

5. muistuttaa, että on varmistettava, että kaikki EU:n energiajärjestelmän muuttamiseen 
vuosina 2020–2030 tähtäävät toimet on pantava täytäntöön kustannustehokkaalla tavalla 
erityisesti loppukuluttajien, sekä teollisuusyritysten että kotitalouksien, kannalta;

6. huomauttaa, että on vahvistettava yhteisvastuullisuutta ja alueellista yhtenäisyyttä EU:n 
jäsenvaltioiden välillä energiaturvallisuuden alalla, mutta muistuttaa, että tämän ei pidä 
tarpeettomasti estää kilpailua;

7. katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön 
sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) on toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen vastainen, ja hyväksyy siihen liittyen perussopimuksiin 
liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa 
pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan perusteella perustellun lausunnon, joka sisältää 
seuraavan perustelun:

 Eurooppa-asioiden valiokunta katsoo, että tällä asetuksella siirrettäisiin päätösvaltaa 
EU:n tasolle (esimerkiksi alueellisten käyttökeskusten toimivalta ja komissiolle 
siirrettävä toimivalta) sellaisissa asioissa, joita ei tarvitse koordinoida EU:n tasolla, 
sillä tavoitteet voidaan saavuttaa nykyisen kansallisen tai alueellisen täytäntöönpanon 
avulla.

 Eurooppa-asioiden valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota Tšekin 
parlamentin edustajainhuoneen talousvaliokunnan 49. kokouksessaan 22. maaliskuuta 
2017 hyväksymään energian talvipakettia koskevaan päätöslauselmaan nro 371, jossa 
talousvaliokunta katsoi ehdotuksen asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) olevan välttämätön. Valiokunta katsoi, että 
alueellisten käyttökeskusten perustaminen siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä varten 
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voi rikkoa toissijaisuusperiaatetta, sillä alueelliset käyttökeskukset on määrä katsoa 
osaksi jäsenvaltioiden päätöksentekovaltaa asioissa, jotka koskevat sähkön 
toimitusvarmuutta. Valiokunta katsoi myös, että ehdotus asetukseksi sähkön 
sisämarkkinoista ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä asetusehdotuksessa 
olevat toimet eivät ole oikeasuhteisia tavoitteisiin nähden.

8. valtuuttaa Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajan välittämään tämän 
päätöslauselman edustajainhuoneen puhemiehen kautta Tšekin tasavallan hallitukselle, 
senaatin puhemiehelle, Euroopan parlamentin puhemiehelle, neuvoston puheenjohtajalle 
sekä komission puheenjohtajalle Tšekin tasavallan parlamentin edustajainhuoneen 
työjärjestyksen mukaisesti;

9. valtuuttaa Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajan välittämään tämän 
päätöslauselman tiedoksi Tšekin tasavallan parlamentin edustajainhuoneen 
talousvaliokunnalle.

Josef Šenfeld (allekirjoitettu)
Todentaja

Jan Zahradník (allekirjoitettu)
Esittelijä

Igor Jakubčík (allekirjoitettu) 
Varapuheenjohtaja
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