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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu)
(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.

Ranskan senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 
asetusehdotuksesta.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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Eurooppa-asioita koskeva päätöslauselma, joka sisältää perustellun lausunnon siitä, onko 
”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -toimenpidepakettiin sisältyvä ehdotus 
asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861 final) 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Senaatin työjärjestyksen 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti seuraava talousasioiden 
valiokunnan hyväksymä päätöslauselma annetaan senaatin päätöslauselmana:

Ks. numerot Senaatti 548 (2016–2017).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 
(uudelleenlaadittu), jonka englanninkielinen versio julkaistiin 30. marraskuuta 2016 ja 
ranskankielinen versio 23. helmikuuta 2017 ja jonka viitenumero on COM(2016)0861 final, 
sisältyy toimenpidepakettiin ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”.

Ehdotuksen tarkoituksena on lähentää sähkön siirto- ja jakeluverkkotariffien määräämiseen 
käytettäviä menetelmiä. Se sisältää periaatteet ja menettelyn, joita sovelletaan resurssien ja 
kysynnän väliseen koordinoituun riittävyysarviointiin. Siinä tarkistetaan vuonna 2009 
kolmannen energiapaketin yhteydessä perustetun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston (ENTSP-E) tehtäviä ja roolia.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

– sähkömarkkinoita koskevien jäsenvaltioiden yhteisten sääntöjen laatiminen on 
yhdenmukainen energiaunionin ajatuksen kanssa, ja senaatti hyväksyy kyseisen 
periaatteen;

– koska energia kuitenkin kuuluu jaetun toimivallan piiriin, unionin tehtävien olisi 
rajoituttava tavoitteisiin, joita jäsenvaltiot eivät pysty riittävän hyvin saavuttamaan, mutta 
jotka on mahdollista toteuttaa unionin tasolla;

1° Alueellisista käyttökeskuksista:

– asetusehdotuksen COM(2016)0861 32 artiklassa ehdotetaan perustettavaksi ”alueellisia 
käyttökeskuksia”, jotka kattavat useita jäsenvaltioita energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston (ACER) tekemän jaon mukaisesti;

– saman ehdotuksen 38 artiklassa valtuutetaan kukin käyttökeskus osoittamaan kansallisille 
siirtoverkonhaltijoille sitovia päätöksiä, jotka koskevat neljää toimitusvarmuuden kannalta 
olennaista alaa: ”koordinoidun kapasiteetin laskenta”, ”koordinoitu 
käyttövarmuusanalyysi”, ”reservikapasiteetin alueellinen mitoitus” sekä ”suurimman 
tarjousalueen ulkopuolisen kapasiteetin laskenta, joka on käytettävissä ulkopuolisen 
kapasiteetin osallistumiseen kapasiteettimekanismeihin, 21 artiklan 6 kohdan mukaisesti”;
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– näillä neljällä alalla, jotka koskevat toimitusvarmuutta, voidaan oikeutetusti tehdä 
ensisijaista vapaaehtoista yhteistyötä, mutta jäsenvaltioiden suvereniteetti tällä alalla estää 
kansallisen toimivallan siirtämisen nk. alueelliselle rakenteelle;  

2° Kapasiteetinmyyntisopimusten tekemisestä samalle toimitusjaksolle:

– asetusehdotuksen 21 artiklan mukaan kapasiteetin tarjoajien on voitava osallistua 
”useampaan kuin yhteen mekanismiin samalla toimitusjaksolla”;

– tämä säännös aiheuttaisi vakavan uhan toimitusvarmuudelle heti, kun toimitusvajetta 
ilmenisi samaan aikaan ainakin kahdella kapasiteetinmyyntisopimusten kattamalla alueella, 
ja ainoa seuraamus kapasiteetin tarjoajalle olisi korvausten maksaminen;

– nykyisessä muodossaan 21 artikla estää jäsenvaltioita harjoittamasta sellaista 
sopimuspolitiikkaa, jolla taataan sähkön toimitusvarmuus tilanteissa, joissa kysyntä ylittää 
tarjonnan.

Edellä esitetyistä syistä senaatti katsoo, että ehdotus asetukseksi COM(2016)0861 ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Annettu senaatin päätöslauselmana 16. toukokuuta 2017.

Puhemies

Allekirjoitus: Gérard LARCHER
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