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neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

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.

Saksan liittopäivät 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

PÄÄTÖS

Saksan liittopäivät on päättänyt 30. maaliskuuta 2017 pitämässään 228. istunnossa 
hyväksyä liittopäivien asiakirjan 18/11777 (uusi) perusteella viitaten

a) liittohallituksen ilmoitukseen
asiakirja 18/11229 nro A.16
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0861, neuvoston asiakirja 15135/16)

tässä: Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukainen lausunto 
(toissijaisuusperiaatetta koskevan arvioinnin ja suhteellisuusarvioinnin periaate)

b) liittohallituksen ilmoitukseen
asiakirja 18/11229 nro A.17
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0863, neuvoston asiakirja 15149/16)

tässä: Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukainen lausunto 
(toissijaisuusperiaatetta koskevan arvioinnin ja suhteellisuusarvioinnin periaate)

ottaen huomioon asiakirjan 18/11229 nro A.16 ja A.17 sisältämän ilmoituksen Lissabonin 
sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 ja vastuunkannosta EU:n yhdentymistä koskevissa 
asioissa annetun lain 11 pykälän mukaisesti seuraavan päätöslauselman, jossa se esittää, 
että ehdotuksissa rikotaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta:

Euroopan komissio esitteli 30. marraskuuta 2016 ”Puhdasta energiaa kaikille 
eurooppalaisille” -aloitteensa yhteydessä kattavan lainsäädäntöpaketin, jonka tavoitteena 
on luoda uudet puitteet unionin energiapolitiikalle. Paketti sisältää neljä direktiivi- ja neljä 
asetusehdotusta.

Ehdotetuissa viraston perustamisasetuksen ja sähkön sisämarkkina-asetuksen 
uudelleenlaadinnoissa kaavaillaan useaa toimivallan siirtoa, jotka koskevat erityisesti 
Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa ja uusia alueellisia 
käyttökeskuksia (kansallisten siirtoverkonhaltijoiden yhteenliittymä, jolla olisi itsenäistä 
päätösvaltaa) sekä teknisiä prosesseja, kuten delegoituja säädöksiä.

Näiden kahden asetuksen sisällön samankaltaisuuden vuoksi niitä arvioidaan 
toissijaisuusnäkökohtien osalta yhdessä.

I. Ehdotuksen viraston perustamisasetuksen uudelleenlaadinnasta (COM(2016)0863, 
neuvoston asiakirja 15149/16) ja sähkön sisämarkkina-asetuksen uudelleenlaadinnasta 
(COM(2016)0861, neuvoston asiakirja 15135/16) yhdenmukaisuudesta toissijaisuus- ja 
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suhteellisuusperiaatteiden kanssa Saksan liittopäivät toteaa seuraavaa:

1. Saksan liittopäivät pitää myönteisenä, että komissio on ”Puhdasta energiaa kaikille 
eurooppalaisille” -lainsäädäntöpakettinsa myötä esitellyt kattavan suunnitelman unionin 
energiapolitiikan uudistamiseksi ja että sen myötä pystytään vastaamaan paremmin 
Saksassa toteutettavan energiakäänteen haasteisiin.

2. Saksan liittopäivät pitää myönteisenä, että sähkön sisämarkkina-asetuksen keskeinen 
päämäärä on vahvistaa sähkön sisämarkkinoita unionissa ja suuntautua uusiutuviin 
energialähteisiin, joiden osuus on kasvamassa. Liittopäivät katsoo, että tarvitaan hyvin 
yhteenliitetyt, likvidit ja joustavat markkinat, jotta voidaan hyödyntää kilpailun ja 
innovoinnin lisääntymisestä, toimitusvarmuuden parantumisesta sekä uusiutuvien 
energialähteiden paremmasta integroinnista syntyvät synergiaedut.

3. Saksan liittopäivät katsoo lisäksi, että yhteistyövirasto on osoittautunut toimivaksi 
kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten koordinointi- ja neuvontaelimeksi.

4. Saksan liittopäivät kuitenkin katsoo, että seuraavat sähkön sisämarkkina-asetuksen ja 
viraston perustamisasetuksen säännökset eivät ole toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisia:

a) komission uusi tietyn maan tarjousalueiden määrittelyä koskeva päätösvalta (sähkön 
sisämarkkina-asetuksen 13 artiklan 4 kohta, 5 kohdan toinen virke ja 6 kohta)

b) lukuisten kokonaisten aihealueiden siirtäminen delegoitujen säädösten piiriin (sähkön 
sisämarkkina-asetuksen 55 artiklan 1 kohta, 31 artiklan 3 kohta, 46 artiklan 4 kohta, 
56 artiklan 1 ja 4 kohta, 57 artikla ja 59 artiklan 11 kohta)

c) alueellisten käyttökeskusten perustaminen (sähkön sisämarkkina-asetuksen 32–
34 artikla)

d) yhteistyöviraston päätös- ja toimivallan laajentaminen (viraston perustamisasetuksen 
6 artiklan 8 kohta, 7 artikla, 8 artiklan 2 kohta ja 14 artikla)

e) yhteistyöviraston äänestysmenettelyn muuttaminen (viraston perustamisasetuksen 19, 23 
ja 25 artikla).

5. Saksan liittopäivät pidättää itsellään oikeuden käsitellä ”Puhdasta energiaa kaikille 
eurooppalaisille” -ehdotuspaketin muita näkökohtia erillisessä lausunnossa.

6. Saksan liittopäivät pyytää puhemiestään toimittamaan tämän päätöksen Euroopan 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle ja antamaan sen 
tiedoksi jäsenvaltioiden parlamenteille.
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II. Perustelu:

1. Tarjousalueiden määrittely

Sähkön sisämarkkina-asetuksen uudelleenlaadintaehdotuksen 13 artiklassa säädetään 
uudesta menettelystä, joka koskee sitä, miten tarjousalueiden konfiguraatiosta päätetään 
unionissa. Sen mukaan komissiolle annetaan yksinomainen valta päättää tietyn 
jäsenvaltion tarjousalueiden konfiguraatiosta. Tähän asti on vaadittu jäsenvaltioiden 
yksimielinen päätös.

Saksan liittopäivien mukaan päätösvallan siirtäminen komissiolle on 
toissijaisuusperiaatteen vastaista.

Jotta lainsäädäntöehdotus asiasta, jossa EU:lla ei ole yksinomaista toimivaltaa, on 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, komission on perusteltava, miksi 
lainsäädäntöehdotuksessa asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa riittävällä tavalla 
jäsenvaltioiden tasolla, vaan ne voidaan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin 
unionin tasolla.

Komissio ei ole antanut kyseisiä perusteluja. Tarjousalueiden määrittelyssä on viime 
kädessä kyse siitä, olisiko tietyssä jäsenvaltiossa oltava yhtenäiset sähkön tukkuhinnat. 
Kyse on jäsenvaltion taloudellisesta ja sosiaalisesta yhtenäisyydestä, josta kyseisen 
jäsenvaltion on voitava päättää itse.

2. Delegoidut säädökset

Useissa sähkön sisämarkkina-asetusehdotuksen kohdissa (erityisesti 55 artikla sekä 
31 artiklan 3 kohta, 46 artiklan 4 kohta, 56 artiklan 1 kohta, 57 artiklan 1 kohta ja 
59 artiklan 11 kohta) siirretään säädösvalta komissiolle. Komission olisi annettava 
kyseisistä asioista delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 290 artiklan mukaisesti.

Komissio ei ole perustellut, miksi kaikkia näitä lukuisia asioita pitäisi säädellä EU:n 
tasolla. Saksan liittopäivien mielestä joukossa on myös asioita, joita olisi parempi säädellä 
kansallisella tasolla, sillä ne koskevat paikallisia ominaispiirteitä.

Saksan liittopäivät suhtautuu kriittisesti erityisesti siihen, että säädösvaltaa ei siirretä 
ainoastaan yksittäisissä teknisissä kysymyksissä vaan kerralla kokonaisilla aihealueilla. 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan delegoituja säädöksiä voidaan antaa vain asioista, 
jotka eivät ole keskeisiä. Saksan liittopäivät katsoo, että kaikki sähkön 
sisämarkkina-asetuksen uudelleenlaadintaehdotuksen 55 artiklassa luetellut aihealueet 
eivät missään tapauksessa täytä tätä vaatimusta, vaan mukana on myös keskeisiä 
kysymyksiä. Liittopäivät katsoo huolensa olevan aiheellinen, sillä jo tähän asti on annettu 
poikkeuksellisen kattavia verkkosääntöjä. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että 
jäsenvaltiot eivät voi juurikaan vaikuttaa delegoituihin säädöksiin. Vain neuvosto voi 
määräenemmistöllä hylätä delegoidun säädöksen kokonaisuudessaan. Kun komissiolle 
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siirretään säädösvalta kerralla kokonaisilla aihealueilla, on vaikea varmistaa, että 
komission varsinaiset ehdotukset ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisia.

Lisäksi Saksan liittopäivät katsoo, että kokonaisten aihealueiden siirtäminen kerralla 
delegoitujen säädösten piiriin on suhteellisuusperiaatteen vastaista. Jos ja siltä osin kuin 
sähkön sisämarkkina-asetuksen uudelleenlaadintaehdotuksen 55 artiklassa mainituilla 
aihealueilla voidaan antaa säädöksiä tosiasiassa paremmin EU:n tasolla, kussakin 
tapauksessa merkittävät poliittiset periaatepäätökset on tehtävä EU:n perussopimuksissa 
tätä tarkoitusta varten vahvistetun tavallisen parlamentaarisen menettelyn mukaisesti. 
Lisäksi liittopäivät toteaa, että jo nykyisissä verkkosäännöissä on lukuisia poliittisesti 
tärkeitä kysymyksiä.

3. Alueelliset käyttökeskukset

Sähkön sisämarkkina-asetuksen uudelleenlaadintaehdotuksen 32 artiklassa säädetään 
uusien alueellisten käyttökeskusten perustamisesta. Ne ovat kansallisten 
siirtoverkonhaltijoiden yhteenliittymiä. Siirtoverkonhaltijat tekevät jo nyt yhteistyötä niin 
sanotuissa alueellisissa palvelukeskuksissa, kuten Coresossa. Niillä ei kuitenkaan ole 
päätösvaltaa. Komission ehdotuksessa sitä vastoin esitetään, että paikallisille 
palvelukeskuksille olisi annettava päätösvalta toimitusvarmuuden kannalta tärkeillä aloilla.

Komissio ei ole esittänyt riittäviä perusteluja, miksi päätösvalta on siirrettävä ja miksi 
komission asettamaa tavoitetta ei voitaisi saavuttaa siirtoverkonhaltijoiden nykyisellä 
alueellisella yhteistyöllä alueellisissa palvelukeskuksissa. Siirtoverkonhaltijoiden 
vapaaehtoinen yhteistyö on osoittautunut toimivaksi myös kriittisissä verkkotilanteissa. 
Saksan liittopäivät epäilee komission mainitsemia kyseisen päätösvallan siirron tuomia 
hyvinvointihyötyjä, etenkin kun tehtävien siirtämisestä keskitettyihin rakenteisiin seuraa 
myös innovaatioiden menetyksiä. Lisäksi liittopäivien mielestä toimivallan rajaaminen on 
vaikeaa ja lopulliseen vastuuseen ja vakaviin vastuukysymyksiin liittyy epäselvyyksiä. 
Nämä epäselvyydet voisivat vaikuttaa järjestelmän toimintavarmuuteen. Yksittäisten 
jäsenvaltioiden pitäisi myös jatkossa pystyä käsittelemään keskitetyn toimintavarmuuden 
näkökohtia itsenäisesti.

4. Viraston perustamisasetuksen uudelleenlaadinta

Asetusehdotuksella komissio pyrkii laajentamaan viraston toimivaltaa. Asetuksella (EY) 
N:o 713/2009 vuonna 2009 perustetun viraston tehtävänä on suorittaa jäsenvaltioissa 
suoritettavia sääntelytehtäviä unionin tasolla ja tarvittaessa koordinoida näiden 
sääntelyviranomaisten toimintaa. Virasto

– antaa siirtoverkonhaltijoille, sääntelyviranomaisille tai unionin toimielimille osoitettuja 
lausuntoja ja suosituksia

– tekee yksittäisiä päätöksiä asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa

– antaa komissiolle ei-sitovia puiteohjeita verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat 
ylittävässä sähkön kaupassa annetussa asetuksessa (EY) N:o 714/2009 olevan 6 artiklan ja 
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maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetussa asetuksessa (EY) 
N:o 715/2009 olevan 6 artiklan mukaisesti.

Useassa asetusehdotuksen kohdassa esitetään viraston toimivallan laajentamista ja sen 
äänestysmenettelyn muuttamista.

Jotkin ehdotuksen säännökset loukkaavat Saksan liittopäivien mukaan Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 6 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita.

a) Tämä koskee ensinnäkin viraston toimivallan laajentamista:

• Virastolla on ehdotuksessa määritellyin ehdoin jatkossa ylin päätösvalta kaikissa 
sääntelykysymyksissä, joilla on ”rajat ylittävää merkitystä” ja jotka kuuluvat kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaan. Ylin päätösvalta annetaan virastolle toimivaltaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten yhteisestä pyynnöstä, mutta siihen riittää jo se, että 
kaksi kansallista sääntelyviranomaista ei pääse asiasta sopimukseen tiukan määräajan eli 
kuuden (tai enintään 12) kuukauden kuluessa. Aikaisemmin tämä oli voimassa vain ”rajat 
ylittävää infrastruktuuria” koskevissa kysymyksissä (asetuksessa (EY) N:o 713/2009 
olevan 6 artiklan 8 kohta).

Ilmaus ”rajat ylittävä merkitys” on epämääräinen. Yhteisillä sisämarkkinoilla kaikilla 
asioilla voidaan katsoa olevan mahdollisesti rajat ylittävää merkitystä. Riittää, että jokin 
kansallinen sääntelyviranomainen arvioi asialla olevan rajat ylittävää merkitystä mutta ei 
pääse asiasta yksimielisyyteen naapurimaidensa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. 
Tämän vuoksi on vaarana käydä niin, että kaikki sääntelyasiat siirretään virastolle.

• Ehdotuksessa myös annetaan komissiolle mahdollisuus antaa virastolle lisätehtäviä, 
joihin voi myös liittyä päätösvaltaa (14 artikla). Aikaisemmin oli mahdollista antaa vain 
lisätehtäviä, joihin ei liity päätösvaltaa. On kuitenkin yksinomaan unionin lainsäätäjän eli 
neuvoston ja parlamentin tehtävä päättää, milloin päätösvalta on komissiolla ja milloin 
virastolla.

• Ehdotuksessa laajennetaan viraston asemaa päätöksissä, jotka on annettu 
delegoituina säädöksinä verkkosääntöjen muodossa (5 artiklan 2 kohta). Tapauksissa, 
joissa menetelmän toteuttaminen tai kehittäminen annetaan verkkosäännöissä kansallisille 
sääntelyviranomaisille, näillä oli aikaisemmin mahdollisuus laatia yhteinen ehdotus ja 
päättää siitä yksimielisesti. Jos kansalliset viranomaiset olivat yksimielisiä, ehdotusta ei 
enää saatettu viraston päätettäväksi. Asetusehdotuksen mukaan virasto saisi nyt oikeuden 
tarkistaa laaditun ehdotuksen ja muokata sitä. Sääntelyneuvoston on sen jälkeen 
hyväksyttävä muokattu ehdotus yksinkertaisella enemmistöllä.

• Virasto päättää alueellisten käyttökeskusten koosta (8 artiklan 2 kohta).

• Ehdotuksen mukaan myös alueellisista asioista päättäminen muuttuu (7 artikla): 
Asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset eivät voi enää päättää alueellisista asioista 
yksin, vaan ne voivat ainoastaan antaa suosituksia sääntelyneuvostolle. Myös tässä 
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tapauksessa virastolle annetaan oikeus muokata ehdotuksia.

Viraston ylimmän päätösvallan laajentaminen on toissijaisuusperiaatteen vastaista. 
Komissio ei ole perustellut ehdotuksessa, miksi on tarpeen kajota näin laajalti kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuuteen, jotta ehkäistään sähkön sisämarkkinoiden 
esteitä yhdenmukaistamalla päätöksiä.

Jos yhteistyövirastolle annetaan epämääräisesti tehtäviä sen perusteella, että sillä on 
”yleistoimivalta” kaikissa asioissa, joilla voi olla rajat ylittävää merkitystä, tai jos komissio 
antaa sille myöhemmin tehtäviä, joihin liittyy päätösvaltaa (14 artikla), on vaarana, että 
virastolle siirretään myös vastuita, joilla ei ole yhteyttä tai on vain epäsuora yhteys rajat 
ylittävään toimintaan.

Lisävastuiden antaminen yhteistyövirastolle rikkoo myös suhteellisuusperiaatetta, sillä sen 
myötä ylitetään selvästi se, mikä on välttämätöntä komission asettamien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja se heikentää pysyvästi kansallisten sääntelyviranomaisten 
riippumattomuutta sekä heidän mahdollisuuksiaan osallistua rakentavaan päätöksentekoon 
viraston yhteydessä ja asiaankuuluvien päätösten hyväksyttävyyttä.

Komissio ei ole myöskään perustellut, miksi viraston on päätettävä alueellisten 
käyttökeskusten koosta. Liittopäivien epäilykset alueellisten käyttökeskusten perustamista 
kohtaan kasvavat sitä mukaa, mitä suuremmiksi käyttökeskukset osoittautuvat. Ei ole 
selvää, miksi koosta voidaan päättää paremmin unionin tasolla.

b) Myös viraston sisäisten päätöksentekokäytäntöjen muuttamiseen kohdistuu epäilyksiä 
yhdenmukaisuudesta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden kanssa:

• Ehdotuksessa muun muassa säädetään, että johtokunta ja sääntelyneuvosto tekevät 
jatkossa päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä ja että päätöksenteossa jokaisella 
maalla on käytössä yksi ääni (19 ja 23 artikla). Aikaisemmin vaadittiin läsnä olevien 
jäsenten kahden kolmasosan enemmistö.

Aikaisempi kahden kolmasosan enemmistön vaatimus näissä elimissä turvaa 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen kaikessa viraston toiminnassa ja takaa osaltaan 
kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten riippumattomuuden. Tämän vuoksi olisi 
harkittava määräenemmistön eli kaksinkertaisen enemmistön käyttöönottoa viraston 
sääntelyneuvostossa SEU-sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

• Asetusehdotuksessa säädetään myös, että viraston johtaja voi jatkossa laatia 
lausuntoja, suosituksia ja päätöksiä itse ilman asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten osallistumista (25 artikla).

Komissio ei ole antanut vakuuttavia perusteluja, miksi voimassa oleva sääntely, jossa 
kansalliset sääntelyviranomaiset ovat vastanneet tehtävän hoitamisesta 
yhteistyömenettelyssä, ei ole riittävää.
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