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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.

Espanjan parlamentti 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

EUROOPPA-ASIOISTA VASTAAVAN SEKAVALIOKUNNAN PERUSTELTU 
LAUSUNTO 1/2017, ANNETTU 26. HUHTIKUUTA 2017, JONKA MUKAAN EHDOTUS 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI SÄHKÖN 
SISÄMARKKINOISTA (UUDELLEENLAADITTU) (ETA:N KANNALTA 
MERKITYKSELLINEN TEKSTI) [COM (2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL 
LIITE I] [COM (2016) 861 FINAL LIITE II] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL 
OSAT 1–5} {SWD (2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL OSAT 1 JA 2} {SWD 
(2016) 413 FINAL} EI NOUDATA TOISSIJAISUUSPERIAATETTA

TAUSTATIETOJA

A. Pöytäkirjassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, joka on liitetty 
vuonna 2007 tehtyyn ja 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleeseen Lissabonin sopimukseen, 
vahvistetaan menettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden parlamentit valvovat, että Euroopan 
unionin säädösehdotukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta. Pöytäkirja on pantu täytäntöön 
Espanjassa 22. joulukuuta annetulla lailla 24/2009, jolla muutetaan 19. toukokuuta annettua 
lakia 8/1994. Tämän perustellun lausunnon oikeusperusta on etenkin lain 8/1994 uuden 
3 artiklan j kohta sekä uudet 5 ja 6 artikla.

B. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu teksti), ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu), 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto), ja ne on toimitettu 
kansallisille parlamenteille, joilla on kahdeksan viikkoa aikaa tarkistaa, noudattavatko 
ehdotukset toissijaisuusperiaatetta. Määräaika umpeutuu ensimmäisen osalta 9. toukokuuta 
2017 ja kahden muun osalta 17. toukokuuta 2017.

C. Eurooppa-asioista vastaavan sekavaliokunnan puhemiehistö ja edustajat tekivät 
30. maaliskuuta 2017 päätöksen kyseisten Euroopan unionin säädösehdotusten 
tarkastelemisesta ja nimesivät esittelijäksi kansanedustaja Pilar Rojo Nogueran sekä pyysivät 
hallitusta esittämään lain 8/1994 3 artiklan j kohdan mukaisen selvityksen.

D. Hallitukselta on saatu selvitykset, joista käy ilmi, että kaksi ehdotusta direktiiviksi ovat 
toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Hallitukselta on myös saatu selvitys, jossa todetaan, että 
kyseistä periaatetta rikotaan asetusehdotuksen tietyissä säännöksissä. Myös Katalonian, La 
Riojan, Kantabrian ja Baskimaan alueparlamenteilta on saatu kirjelmät, joissa ilmoitetaan, 
että asiasta on saatu tieto, sitä pidetään loppuun käsiteltynä tai siitä ei anneta perusteltua 
lausuntoa.

E. Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta hyväksyi 26. huhtikuuta
2017 pidetyssä kokouksessaan seuraavan lausunnon:
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PERUSTELTU LAUSUNTO

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”unioni käyttää 
toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen”. Saman 
sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätään, että ”toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni 
toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin 
kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla taikka alueellisella tai paikallisella tasolla 
riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun 
toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla”.

2. Tarkasteltavat säädösehdotukset perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 194 artiklan 2 kohtaan, jossa määrätään seuraavaa:

”2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten muiden määräysten soveltamista. Nämä 
toimenpiteet hyväksytään, kun talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa on kuultu.

Nämä toimenpiteet eivät vaikuta jäsenvaltion oikeuteen määritellä energiavarojensa 
hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin eikä 
jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
192 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamista.”

3.

A. Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu).

Sähkön sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevalla direktiiviehdotuksella ja 
asetusehdotuksella pyritään mukauttamaan EU:n sääntelykehystä Euroopan 
sähkömarkkinoiden muutoksiin, joita ovat erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
tuotannon lisääntyminen, käyttäjien entistä aktiivisempi osallistuminen energiajärjestelmään 
ja alueellisen yhteistyön tehostaminen.

Ehdotusta edeltävät useat viime vuosikymmeninä hyväksytyt säädöstekstit, joiden 
tarkoituksena on ollut sähkön sisämarkkinoiden luominen unioniin – erityisesti vuosina 1996–
2009 hyväksytyt kolme säädöspakettia – ja se on osa komission säädöspakettia ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille”, jonka prioriteetteja ovat energiatehokkuuden edistäminen, 
unionin johtoasema uusiutuvien energialähteiden alalla ja kuluttajien roolin tehostaminen.

Selvyyden ja järkeistämisen vuoksi on pidetty tarkoituksenmukaisena eri säännösten 
uudelleenlaatimista ja niiden yhdistämistä uuteen asetukseen yhtenä tekstinä.

Direktiivissä säädetään suurista periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltion on varmistettava, 
että EU:n sähkömarkkinat ovat kilpailuun perustuvat, kuluttajakeskeiset, joustavat ja 
syrjimättömät. Siinä saatetaan ajan tasalle säännöt, jotka koskevat mahdollisia julkisen 
palvelun velvoitteita, joita jäsenvaltiot voivat asettaa tietyissä olosuhteissa. Direktiivissä 
vahvistetaan olemassa olevia oikeuksia ja otetaan käyttöön uusia kuluttajien oikeuksia.
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Uusien sähkömarkkinoiden rakenne, jonka osan muodostaa sähkön sisämarkkinoita koskeva 
asetusehdotus, on puolestaan tarkoitettu sellaisten eurooppalaisten sähkömarkkinoiden 
sääntelyyn, jotka ovat jo yhdentyneet ja joilla uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa. 
Tämän vuoksi tukkumarkkinoiden nykyisiä toimintasääntöjä tarkistetaan ja ehdotetaan koko 
unionin kattavaa yhdenmukaistettua toimintaa, jonka puitteissa vahvistetaan alueellisia 
yhteistyötoimia ja perustetaan päätöksentekomekanismeja ylikansallisella tasolla.

Direktiiviehdotuksen katsotaan olevan toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska jäsenvaltiot 
eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella tasolla taikka paikallisella tasolla riittävällä 
tavalla saavuttaa sen tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

On kuitenkin katsottava, että asetuksen tietyt kohdat eivät ole toissijaisuusperiaatteen 
mukaisia. Lisäksi näiden toimenpiteiden toteuttamista Espanjassa, joka on maa, jossa ei ole 
riittävää sähköverkkojen yhteenliitäntää ja joka on kaukana tavoitteesta, jonka mukaan 
sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoite on saavutettava vuoteen 2020 mennessä, on 
pidettävä suhteettomana, koska toimenpiteet ovat perusteltuja, jos yhteenliitäntäaste on 
korkea ja fyysisiä esteitä ei ole. Koska Espanjan yhteenliitäntäaste ei ole riittävä, näiden 
toimenpiteiden soveltaminen markkinoihimme ei ole riittävän perusteltua ja se voi tuoda 
mukanaan huomattavia vääristymiä espanjalaisten kuluttajien vahingoksi.

Toimenpiteet, joissa ei noudateta toissijaisuusperiaatetta, ovat seuraavat:

– Taseselvitysjaksot ja energianeuvottelut (7 artiklan 4 kohta). Siirtyminen nykyisestä tunnin 
jaksosta viidentoista minuutin jaksoon aiheuttaa suuria kustannuksia kuluttajalle, koska 
nykyään asennettavat mittausjärjestelmät on korvattava ja koska tällä hetkellä 
vakiintuneeseen hintasignaaliin kohdistuu vääristymiä ilman, että on perusteltu riittävästi 
tämän toimenpiteen tarvetta ja myönteistä vaikutusta.

– Delegoitujen säädösten on oltava täysin perusteltuja ja selvästi rajoitettuja niiden 
soveltamisalan ja laatimisprosessin osalta, koska ehdotuksessa niiden käyttöä ei 
rajoitettaisi erityisiin teknisiin kysymyksiin, jotka eivät ole olennaisia, vaan niitä 
sovellettaisiin erottelematta tärkeisiin energiapoliittisiin päätöksiin (31 artiklan 3 kohta, 
46 artiklan 4 kohta, 55 artikla, 56 artiklan 1 kohta, 57 artiklan 1 kohta ja 59 artiklan 11 
kohta), esimerkiksi verkkosääntöjen laatimiseen.

– Tarjousalueen konfiguraatio: 13 artikla tarkoittaa sitä, että komissiolle myönnetään 
yksinomainen toimivalta päättää perustelematta, että jäsenvaltiot eivät voi käsitellä 
tyydyttävästi kyseistä konfiguraatiota noudattaen tällä hetkellä voimassa olevaa (vuonna 
2015 hyväksyttyä ja täytäntöönpanovaiheessa olevaa) menettelyä, johon jäsenvaltiot 
osallistuvat.

– Siirto- ja jakelutariffeihin sovellettavien menetelmien asteittainen lähentäminen energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) suosituksesta (16 artiklan 9 kohta).

– Alueellisten käyttökeskusten perustaminen (32 artikla). Keskukset ovat uusia rakenteita, 
joilla on itsenäinen päätäntävalta ja jotka korvaavat siirtoverkonhaltijat tietyissä 
toimitusvarmuuteen liittyvissä asioissa.
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– Kapasiteettimekanismien suunnittelu (23 artikla). Ehdotuksella pyritään rajoittamaan 
näiden mekanismien käyttöä, ja tämä toimenpide sekä enimmäis- ja vähimmäishintojen 
rajojen poistaminen voisivat aiheuttaa merkittävää haittaa kuluttajille maissa, joissa ei ole 
riittävää yhteenliitäntää.

– Hyväksyttyjä ovat ainoastaan kapasiteettimekanismit, joissa Euroopan tasoinen kysynnän 
kattavuuden arviointi tunnistaa turvallisuusriskin ilman, että kansalliset arvioinnit ovat 
päteviä siitä huolimatta, että nämä arvioinnit ovat edelleen olennaisia maissa, joissa 
yhteenliitäntä on vähäistä. Toisaalta mekanismien suunnittelussa voidaan hyväksyä vain 
teknologioita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä kuin enimmäisraja 550 gC02/kWh 
ilman, että on perusteltu, miten tällaisen kynnysarvon laitos on yhteensopiva sen kanssa, 
että jäsenvaltiolla on oikeus päättää energialähteiden yhdistelmästään, ja ilman, että 
kynnysarvon vaikutuksesta toimitusvarmuuteen on tehty arviota. Lopuksi ehdotus 
velvoittaa tekemään mekanismeista avoimia muille jäsenvaltioille, vaikka tämä toimenpide 
olisi perusteltu yksinomaan maissa, joiden siirtokapasiteetti on riittävä.

Yleisesti ottaen komissio ei ole perustellut, miksi edellä mainittuihin artikloihin sisältyviä 
seikkoja on säänneltävä unionin tasolla, koska niitä on ymmärrettävästi säänneltävä 
kansallisella tasolla siksi, että on kyse paikallisista erityisolosuhteista.

Toistaiseksi saman kannan on ottanut Saksan parlamentti, joka on antanut samansuuntaisen 
perustellun lausunnon, jossa katsotaan, että toissijaisuusperiaatetta ei noudateta delegoitujen 
säädösten, tarjousalueiden ja alueellisten käyttökeskusten osalta.

B. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto).

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevassa 
direktiiviehdotuksessa mukautetaan Eurooppa-neuvostossa lokakuussa 2014 sovittua 
uusiutuvien energialähteiden kehystä vuoden 2030 tavoitteisiin ilmaston ja energian osalta 
siten, että ne ovat vähintään 27 prosenttia uusiutuvan energian loppukulutuksesta unionin 
tasolla. Komissio myöntää, että se pyrkii toimimaan johtoasemassa uusiutuvien 
energialähteiden alalla maailmanlaajuisesti. Kuusi toiminta-aluetta on määritelty:

1. Luodaan kehys, joka mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton sähköalalla 
siten, että vuotta 2030 koskevan tavoitteen mukaisesti puolet sähköstä Euroopassa on 
peräisin uusiutuvista lähteistä.

2. Vahvistetaan uusiutuvia energialähteistä lämmityksen ja jäähdytyksen aloilla, joiden osuus 
on 50 prosenttia energian kokonaiskysynnästä Euroopassa.

3. Liikennealan irtautuminen hiilestä kestävällä tavalla (94 prosenttia liikenteestä on edelleen 
öljystä riippuvaista).

4. Vahvistetaan kuluttajien oikeuksia ja tehotetaan kuluttajille tiedottamista.

5. Vahvistetaan kestävyyskriteerejä. Lähtökohtana on komission sitoutuminen siihen, että 
energian tuottamiseen käytettävä biomassa on kestävää.
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6. Otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan unionin tasoisen sitovan velvoitteen 
kollektiivinen noudattaminen ajoissa pakollisista kansallisista tavoitteista huolimatta.

Tämän ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuuteen liittyen todetaan, että jäsenvaltiot 
eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella tasolla taikka paikallisella tasolla riittävällä 
tavalla saavuttaa ehdotetun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

On kuitenkin asianmukaista, että lopullisessa hyväksyttävässä ehdotuksessa on mahdollista 
ottaa paremmin huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet erityisesti kunkin jäsenvaltioin 
todellisen yhteenliitäntätason osalta.

PÄÄTELMÄT

Mainittujen seikkojen perusteella Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta katsoo, että 
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu) ei noudata perustelujen 3 kappaleessa mainittujen kohtien osalta Euroopan 
unionista tehdyssä sopimuksessa säädettyä toissijaisuusperiaatetta.
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