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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. 

Unkarin 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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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
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1. Toissijaisuusperiaatteen tarkastelun oikeusperusta 

Toissijaisuusperiaatteen mukaan päätökset on tehtävä aina alimmalla mahdollisella tasolla. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 5 artiklan1 nojalla 

Euroopan unionin suunniteltu toimenpide on toissijaisuusperiaatteen mukainen vain siinä 

tapauksessa ja siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa 

ehdotetun toimen tavoitteita tai jos ehdotettu toiminta voidaan toteuttaa paremmin ja 

tehokkaammin unionin tasolla ja unionin tasolla toteutettu toiminta luo lisäarvoa. 

Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 22nojalla EU:n jäsenvaltion 

kansallisella parlamentilla on oikeus tutkia toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanoa Euroopan 

unionin lainsäädäntöehdotusten yhteydessä oikeudellisesti säännellyn menettelyn mukaisesti. 

Jos kansallisen parlamentin kamari toteaa, että mainittua periaatetta rikotaan, se voi lähettää 

kahdeksan viikon kuluessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskevan 

esityksen julkaisemisesta perustellun lausuntonsa Euroopan komissiolle tai unionin 

lainsäätäjälle. Jos perusteltuja lausuntoja saadaan pöytäkirjassa N:o 2 säädetty määrä, 

lainsäätäjän on tarkasteltava uudelleen esitystä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi, ja viimeisenä keinona se voi perua esityksen. Menettelyn tarkoituksena on, että 

tarvittaessa kansalliset parlamentit voivat estää Euroopan unionin toimielimiä ylittämästä 

niille siirrettyjä toimivaltuuksia. 

Unkarin parlamentista vuonna 2012 annetun lain XXXVI 71 §:n 1 ja 2 momentin sekä tietyistä 

parlamentin työjärjestyksen määräyksistä 24. helmikuuta 2014 annetun parlamentin 

päätöslauselman N:o 10/2014, jäljempänä ’työjärjestyksen määräyksistä annettu 

päätöslauselma’, 142 §:n 1 ja 2 momentin nojalla Unkarin parlamentin Eurooppa-asioiden 

valiokunta voi tarkastella toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanoa unionin säädösehdotuksen 

yhteydessä. 

Jos Eurooppa-asioiden valiokunta katsoo, että esityksessä Euroopan unionin 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi loukataan toissijaisuusperiaatetta, se 

toimittaa mietinnön perustellun lausunnon antamisen edellytyksistä ja 

päätöslauselmaehdotuksen mietinnön hyväksymiseksi. Parlamentti päättää mietinnön ja 

päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisestä työjärjestyksen määräyksistä annetun 

päätöslauselman 142 §:n 3 momentin nojalla. Perustellun lausunnon jättämiselle varattu 

kahdeksan viikon määräaika on objektiivinen, minkä vuoksi parlamentti ottaa sen huomioon. 

 

2. Toissijaisuusperiaatteen tarkastelun aihe: Euroopan komission säädösehdotukset 

Euroopan komissio teki 30. marraskuuta 2016 ehdotuksen toimenpidepaketista nimeltä 

”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”, johon sisältyy kaksi seuraavaa säädösehdotusta: 

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 

(uudelleenlaadittu) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)], jäljempänä ’asetusehdotus’, 

ja 

                                                 
1 Toissijaisuusperiaatteen ja menettelyn täytäntöönpanoa koskevan unionin oikeusperustan mahdollisiin seurauksiin voi 

tutustua liitteessä. 
2 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan 

atomienergiayhteisön perustamissopimuksen liitteenä oleva toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehty 

pöytäkirja N:o 2. 



 

NP\1129906FI.docx 5/12 PE604.706v01-00 

 FI 

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita 

koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0864; 

2016/0380(COD)], jäljempänä ’direktiiviehdotus’. 

Euroopan komission toimenpidepaketissa on erityisesti kolme painopistealuetta: 

energiatehokkuuden asettaminen etusijalle, EU:n maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvan 

energian alalla ja kohtuullisten sopimusehtojen tarjoaminen energian kuluttajille. 

Säädösehdotuksilla on tarkoitus uudistaa sähkömarkkinoita, jotta uusiutuvat energialähteet 

saadaan integroitua osaksi energiajärjestelmää ja voidaan varmistaa riittävä lainsäädännöllinen 

kehys, johon kuuluvat säädökset ovat kuluttajakeskeisiä ja joustavia ja takaavat energian 

kilpailukykyiset sisämarkkinat. Toimenpidepaketti on osa energiaunionin täytäntöönpanoa, ja 

siinä painotetaan erityisesti energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden suosimista 

sekä sähkön toimitusvarmuutta ja yhtenäisiä energiamarkkinoita, minkä lisäksi yhtenä 

tavoitteena on energian hintasääntelyn poistaminen. 

Asetusehdotuksen ja direktiiviehdotuksen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 194 artiklan 2 kohta, jonka mukaan 

Euroopan unionin toimivaltaan kuuluu energiamarkkinoiden toimivuuden varmistaminen, 

energian toimitusvarmuuden varmistaminen, energiatehokkuuden ja energiansäästön sekä 

uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämisen edistäminen 

ja lisäksi energiaverkkojen yhteenliittämisen edistäminen. SEUT-sopimuksen 194 artiklan 

2 kohdassa täsmennetään samalla, että unionin toimenpiteet eivät vaikuta jäsenvaltion 

oikeuteen määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden 

välillä tekemiin valintoihin eivätkä jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen. 

Alueellisen yhteistyön tiivistäminen on osa sähkömarkkinoiden rakenneuudistusta, joka on 

Euroopan komission mukaan tarpeen, sillä koordinoimattomat kansalliset päätökset voivat 

aiheuttaa merkittäviä kustannuksia eurooppalaisille kuluttajille. Tämän mukaisesti Euroopan 

komissio esittää myös viranomaisvalvonnan uudelleenarviointia ja EU:n energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) valtuuksien laajentamista rajat ylittävissä 

asioissa, joissa alueellista päätöksentekoa on syytä koordinoida. 

 

3. Toissijaisuusperiaatteen tarkastelu Eurooppa-asioiden valiokunnassa 

asetusehdotuksen osalta 

Sähkön sisämarkkinoita koskevan asetusehdotuksen COM(2016)0861 tavoitteena on luoda 

pohja Euroopan energiaunionille – erityisesti vuoteen 2030 voimassa olevassa ilmasto- ja 

energiapoliittisessa säätelykehyksessä – määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja sille, että 

markkinoilta tulisi signaaleja joustavuuden lisäämiselle, hiilestä irtautumiselle ja 

innovaatioille. 

Asetusehdotuksella, joka on annettu 194 artiklan nojalla, halutaan Euroopan komission 

mukaan edistää Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymistä, mitä ei Euroopan komission 

mukaan voida riittävästi varmistaa jäsenvaltioiden tasolla tehtävin toimin. Euroopan 

komission mukaan ehdotuksen ajankohtaisuus on perusteltua myös Eurooppa-neuvoston 

suosittamia toimenpiteitä silmällä pitäen. On huomattava, että Eurooppa-neuvoston antamissa 

päätelmissä viitataan strategioihin ja toimintasuunnitelmiin, ei uuden, alueellisen järjestelmän 

perustamiseen tai jäsenvaltioiden energialähteiden valikoiman radikaaliin uudistamiseen. 

Esimerkiksi Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 antamissa päätelmissä tuodaan 

yhtenäisen energiamarkkinastrategian ja energiaunionin merkitys esiin vain yleisellä tasolla, ja 

niiden täytäntöönpanolle on annettu aikaa vuoteen 2018 asti. 
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Euroopan komission ehdotuksessa asetukseksi sähkön sisämarkkinoista esitetään uusia – 

jäljempänä tarkemmin kuvailtuja – säännöksiä, joissa rikotaan toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita ja laajennetaan siten perusteettomasti Euroopan unionille annettuja 

valtuuksia. 

3.1 Kapasiteettimekanismiin sisältyvän päätösvallan siirto unionin tasolle on ensinnäkin 

toissijaisuusperiaatteen vastainen, sillä ei ole mitään selvää syytä, miksi markkinoiden 

häiriöitä ei voisi ennaltaehkäistä riittävästi kansallisen tason toimin.  Toissijaisuusperiaatteen 

vastaisuus aiheutuu ennen kaikkea asetusehdotuksen 18–24 artiklassa määritetyistä 

kapasiteettimekanismin soveltamissäännöksistä. 

Kapasiteettimekanismeja sovelletaan jo nykyäänkin tilanteisiin, joissa markkinahäiriöitä 

korjataan toimitusvarmuuteen vaikuttamalla silloin, kun häiriöitä ei voida korjata muilla 

keinoin (esimerkiksi sääntelytoimin). Mekanismin tarkoituksena on taata sähkön keskipitkän 

ja pitkän aikavälin toimitusvarmuus, jotta toimituksilla voidaan vastata kysyntään. 

Mekanismilla tarjotaan ensisijaisesti kapasiteetin tarjoajille lisätuloja niiden tarjoamista 

kapasiteeteista tai kapasiteetin laajentamisesta valtiontukisääntöjen mukaisesti ja edistetään 

täten sellaisten kapasiteettien luomista ja ylläpitoa, joita ei olisi markkinahinnoilla. 

Asetusehdotuksessa on kapasiteettimekanismin käyttöönottoa koskeviin yleisiin vaatimuksiin 

lisätty uusi elementti, jonka mukaan jäsenvaltioiden ehdotuksen on pohjauduttava Euroopan 

tason riittävyystutkimukseen, toisin kuin nykyään sovellettavassa käytännössä, jossa 

jäsenvaltiot tekevät kapasiteettimekanismin käyttöä koskevan ehdotuksensa omin menetelmin 

tehtyjen analyysien pohjalta. Tutkimuksen valmistelisi sähkön siirtoverkonhaltijoiden 

eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO) ja hyväksyisi ACER. 

3.2 Toissijaisuuteen liittyviä ongelmia aiheuttaa ehdotuksen 23 artikla, jossa säädetään 

kapasiteettimekanismien käyttöönotosta ja jonka nojalla jäsenvaltioilta viedään epäsuorasti 

mahdollisuus päättää, millaista energiamuotojen yhdistelmää ne käyttävät. 

Kapasiteettimekanismiin voi 23 artiklan 4 kohdan mukaan osallistua vain tuotantokapasiteetti, 

jota koskeva investointipäätös on tehty asetuksen voimaantulon jälkeen ja jonka 

hiilidioksidipäästöt ovat alle 550 g/kWh, minkä vuoksi kapasiteettimekanismia ei voida 

soveltaa hiilivoimaloihin. Edellä mainittu päästöraja asettaa hiileen perustuvan 

sähköntuotannon epäedulliseen asemaan, ja niiden jäsenvaltioiden kohdalla, joiden 

sähköntuotanto perustuu suurelta osin hiilivoimaan, asetuksella rajoitetaan epäsuorasti 

jäsenvaltion mahdollisuuksia päättää, millaista energiamuotojen yhdistelmää se käyttää. 

Tämä rikkoo jäsenvaltioille SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdassa annettua oikeutta, sillä 

se vaikuttaa epäsuorasti mahdollisuuteen valita vapaasti eri energialähteiden välillä sekä 

energiahuollon yleiseen rakenteeseen. SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdassa 

täsmennetään, että ”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.” 

Euroopan komissio viittasi asetusehdotukseen sisältyvässä vaikutustenarvioinnissa siihen, että 

koska jäsenvaltioiden käytänteissä on suuria eroja, komissiolla ei ole sopivia keinoja vertailla 

ja arvioida kapasiteettimekanismin soveltamiseen liittyviä ehdotuksia. Kansallisissa 

arvioinneissa ei myöskään useinkaan oteta asianmukaisesti huomioon alueellisten ja Euroopan 

markkinoiden tuomia mahdollisuuksia, mikä voi johtaa ylikapasiteetin luomiseen 

valtiontukien avulla. 

Huolta aiheuttaa se, että kapasiteettimekanismin käyttöönoton edellyttämä 

toimitusvarmuusanalyysi tehdään yksinomaan yleiseurooppalaisten resurssien pohjalta. 
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Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO) voisi kyllä määrittää 

yhtenäisen Euroopan-laajuisen analyysimenetelmän tai tehdä koko Eurooppaa koskevan 

arvion. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös kansallisen ja alueellisen tason 

analyyseihin. Suunnitelmien mukainen toimenpide rajoittaa huomattavasti jäsenvaltion 

liikkumavaraa, ja sovellettaessa Sähkö-ENTSOn nykyisiä menetelmiä ja edellytyksiä ei 

käytännössä ole juurikaan mahdollista ottaa käyttöön kapasiteettimekanismeja, sillä 

toimitusvarmuuden indikaattorit määritellään tuontimahdollisuuksien ja/tai rajat ylittävän 

kapasiteetin pohjalta. Kun muiden jäsenvaltioiden toimittamissa tiedoissa viitataan 

voimalaitosten myönteiseen kehitykseen, ei Euroopan laajuinen analyysi tue 

kapasiteettimekanismien käyttöönottoa. 

Toinen ongelma on, että ehdotuksessa ei huomioida kustannustehokkuutta. Asetusehdotuksen 

18 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ennen kuin jäsenvaltio ottaa resurssien 

riittämättömyyden vuoksi käyttöön kapasiteettimekanismin, sen olisi erityisesti harkittava 

sääntelyn aiheuttamien vääristymien poistamista, alikapasiteettihintojen sallimista, 

yhdysjohtojen laajentamista ja energian varastointia sekä kysynnän sääntelyyn ja 

energiatehokkuuteen liittyviä toimia. Ehdotuksessa ei toisaalta edellytetä minkäänlaista 

taloudellisten näkökohtien arviointia, joten on mahdollista, että tuleviin 

alikapasiteettiongelmiin vastataan keinoilla, jotka ovat sovellettavissa olevaa 

kapasiteettimekanismia huomattavasti kalliimpia. 

3.3 Asetusehdotukseen sisältyvä tiettyjen sähkön siirtojärjestelmien hallintaan kuuluvien 

asioiden siirto aluetasolle on toissijaisuusperiaatteen vastaista. Ehdotuksella perustettaisiin 

alueellisia käyttökeskuksia, joilla on itsenäinen päätösvalta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, 

että muilta osin toimitusvarmuudesta vastaavat EU:n jäsenvaltiot. Alueellisten 

käyttökeskusten perustaminen rajoittaisi merkittävästi jäsenvaltioiden mahdollisuuksia 

toteuttaa toimitusvarmuuteen liittyviä toimia. 

Asetusehdotuksen mukaan 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). 

Alueellisten käyttökeskusten perustaminen merkitsee siirtymistä pois nykyisistä 

vapaaehtoiselta pohjalta toimivista yhteistyömuodoista, joiden kehittämiseksi on viime 

vuosina käynnistetty aloitteita. Näiden aloitteiden tuloksia ei ajan ja kokemusten puutteen 

vuoksi ole vielä voitu arvioida, eikä Euroopan komissio ole odottanut tulosten valmistumista. 

Sen vuoksi asetusehdotukseen sisältyvä valtuuksien laajennus ei vastaa tavoiteltuja 

vaikutuksia. 

 

4. Toissijaisuusperiaatteen tarkastelu Eurooppa-asioiden valiokunnassa 

direktiiviehdotuksen osalta 

Direktiiviehdotuksen osalta toissijaisuusperiaatteen tarkastelu liittyy ensisijaisesti 

direktiiviehdotuksen 5 artiklaan, jonka nojalla sähköenergian hinnoittelu on määrää siirtää 

jäsenvaltion päätösvallasta markkinaperusteiseksi. 

Direktiiviehdotuksen 5 artiklassa säädetään markkinaperusteisista toimitushinnoista: 

”1. Sähköntoimittajilla on oltava vapaus määrittää hinta, jolla ne toimittavat sähköä asiakkaille. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimet sähköntoimittajien välisen tosiasiallisen kilpailun 

varmistamiseksi. 
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2. Jäsenvaltioiden on varmistettava energiaköyhien tai heikossa asemassa olevien asiakkaiden 

kohdennettu suojelu muilla keinoin kuin puuttumalla julkisin toimin sähkötoimitusten hinnoitteluun. 

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka soveltavat [Julkaisutoimisto: 

lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä] energiaköyhille tai heikossa asemassa oleville 

kotitalouksille toimitettavan sähkön hinnoitteluun julkisia toimia, saavat jatkaa tällaisten julkisten 

toimien soveltamista [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta] asti. Tällaisten julkisten toimien on oltava yleisen taloudellisen edun mukaisia, 

selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä sekä todennettavissa olevia, ja niillä on turvattava 

unionin sähköalan yrityksille tasavertaiset mahdollisuudet saada asiakkaita. Toimet eivät saa ylittää 

sitä, mikä on tarpeen niiden tavoitteena olevan yleisen taloudellisen edun saavuttamiseksi, ja niiden on 

oltava ajallisesti rajoitettuja sekä toimien edunsaajien osalta oikeasuhteisia. 

4. Jäsenvaltiot saavat [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä viiden vuoden kuluttua tämän 

direktiivin voimaantulopäivästä] jälkeenkin soveltaa julkisia toimia heikossa asemassa oleville 

kotitalousasiakkaille toimitettavan sähkön hinnoitteluun, jos se on välttämätöntä äärimmäisessä 

hätätilanteessa. Tällaisten toimien on oltava 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ensimmäisen alakohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet komissiolle 

yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä, ja ne saavat soveltaa toimenpiteitä välittömästi. 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, miksi tilannetta ei ole voitu käsitellä muilla keinoilla ja miten 

edunsaajat ja toimenpiteen kesto on määritetty. Ilmoitusta pidetään täydellisenä, jos komissio ei pyydä 

lisätietoja kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai muun pyydetyn lisätiedon 

vastaanottamisesta. 

Komissio voi päättää pyytää kansallisia viranomaisia muuttamaan toimenpiteitä tai peruuttamaan ne 

kahden kuukauden kuluessa täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta, jos se katsoo, että 

ensimmäisessä alakohdassa säädetyt vaatimukset eivät täyty. Päätöksentekoaikaa voidaan jatkaa 

komission ja asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. 

Tämän kohdan nojalla sovellettavien julkisten toimien katsotaan olevan voimassa niin pitkään kuin 

komissio ei ole tehnyt päätöstä, jolla se kehottaa kansallisia viranomaisia muuttamaan toimenpidettä tai 

peruuttamaan sen.” 

Edellä kuvatun perusteella direktiiviehdotus antaisi valtiolle poikkeuksen nojalla 

mahdollisuudet sähköntoimitusten hinnoitteluun energiaköyhien tai heikossa asemassa olevien 

asiakkaiden suojelemiseksi viiden vuoden ajan direktiivin voimaantulosta ja äärimmäisissä 

hätätilanteissa senkin jälkeen. Viimeksi mainitussa tapauksessa päätöksentekovalta olisi 

kuitenkin Euroopan komissiolla. Tämä rajoittaisi kuitenkin tarpeettomasti ja suhteettomasti 

jäsenvaltioiden mahdollisuuksia määrittää hinnat ja jättäisi huomioimatta jäsenvaltioiden 

toimet kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi ja energiaköyhyyden poistamiseksi. 

Jäsenvaltioiden sähkön hinnan määritystä koskevan oikeuden rajoittaminen olisi 

hyväksyttävissä vain, jos tällainen toisi lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden omiin toimiin. 

Energia-ala on kuitenkin erityinen talouden osa-alue, jossa hintasääntelyn poistaminen ei 

tähänastisen kokemuksen perusteella ole lisännyt kilpailua, vaan aiheuttanut hintojen tuntuvaa 

nousua. 

Unkarissa hintasääntelyn käyttöönotto on parantanut tuntuvasti kuluttajien asemaa: 

maksamattomien sähkölaskujen määrä on laskenut puoleen, ja sellaisten kuluttajien, joiden 

sähkötoimitukset on katkaistu, määrä on vähentynyt yli kolmanneksen. Nämä tulokset tukevat 

sitä, että jäsenvaltion viranomaisten hintasääntely on kuluttajien suojelun ja energiaköyhyyden 

poistamisen kannalta sopiva keino. 

Edellä mainitun lisäksi valtion hintasääntelyn lopettaminen ei ole tarpeellista senkään vuoksi, 

että sähkön vähittäismarkkinoiden nykyinen hintasääntelyjärjestelmä ei estä kilpailua, sillä 

kuluttajilla on mahdollisuus ostaa sähköä kilpailulle avoimilta markkinoilta. 

Direktiiviehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen, koska 
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 siinä ei yhtäältä osoiteta, että jäsenvaltiot eivät pysty takaamaan kohtuullisia hintoja 

sen enempää keskitetysti kuin alueellisella tai paikallisellakaan tasolla 

 sillä toisaalta rajoitettaisiin jäsenvaltioiden toimivaltaa ilman, että kuluttajien asema 

paranisi, ja ei myöskään ole varmaa, että tavoitteet voidaan suunnitellun toimenpiteen 

laajuus tai vaikutukset huomioon ottaen saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

 

5. Eurooppa-asioiden valiokunnan näkemys toissijaisuusperiaatteen 

täytäntöönpanosta 

Kansallisen kehityksen ministeriön edustaja esitteli Eurooppa-asioiden valiokunnan istunnossa 

6. maaliskuuta 2017 direktiiviehdotuksen tavoitteet ja tärkeimmät osat. Eurooppa-asioiden 

valiokunta totesi, että toissijaisuusperiaatteen tarkastelu on oikeudellisesti mahdollista, sillä 

perustellun lausunnon lähettämistä koskeva kahdeksan viikon määräaika päättyy 

direktiiviehdotuksen osalta 9. toukokuuta 2017 ja asetusehdotuksen osalta 

17. toukokuuta 2017. 

Eurooppa-asioiden valiokunta tarkasteli 18. huhtikuuta 2017 pitämässään istunnossa 

toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanoa ja esitti seuraavat huomiot: 

5.1 Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettu asetusehdotus 

COM(2016)0861: 

 Kapasiteettimekanismiin sisältyvän päätösvallan siirto unionin tasolle on 

toissijaisuusperiaatteen vastainen. 

 Toissijaisuuteen liittyviä ongelmia aiheuttaa myös ehdotuksen 23 artikla, jonka nojalla 

jäsenvaltioilta viedään epäsuorasti mahdollisuus päättää, millaista energiamuotojen 

yhdistelmää ne käyttävät. 

 Huolta aiheuttaa se, että kapasiteettimekanismin käyttöönoton edellyttämä 

toimitusvarmuusanalyysi tehdään yksinomaan yleiseurooppalaisten resurssien pohjalta. 

 Toissijaisuusperiaatteen vastaista on se, että tietyt sähkön siirtojärjestelmien hallintaan 

kuuluvat asiat siirretään aluetasolle. Ehdotuksella perustettaisiin alueellisia 

käyttökeskuksia, joilla on itsenäinen päätösvalta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että 

muilta osin toimitusvarmuudesta vastaavat EU:n jäsenvaltiot. 

5.2 Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiiviehdotuksen 

COM(2016)0864 5 artiklassa säädetty markkinaperusteisten toimitushintojen käyttöönotto 

rajoittaisi tarpeettomasti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia määrittää sähkönhinnat ja jättäisi 

huomioimatta jäsenvaltioiden toimet kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi tai 

energiaköyhyyden vähentämiseksi. Direktiiviehdotus rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska 

 siinä ei yhtäältä osoiteta, että jäsenvaltiot eivät pysty takaamaan kohtuullisia hintoja 

sen enempää keskitetysti kuin alueellisella tai paikallisellakaan tasolla 

 sillä toisaalta rajoitettaisiin jäsenvaltioiden toimivaltaa ilman, että kuluttajien asema 

paranisi, ja ei myöskään ole varmaa, että tavoitteet voidaan suunnitellun toimenpiteen 

laajuus tai vaikutukset huomioon ottaen saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

 

Eurooppa-asioiden valiokunta toteaa edellä mainitun perusteella, että ehdotus Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) 

[COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) 

[COM(2016)0864; 2016/0380(COD)] ovat toissijaisuusperiaatteen vastaisia. 
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Liite 

 

Toissijaisuusperiaatteen tarkastelumenettely ja sen mahdolliset 

vaikutukset 

 

SEU-sopimuksen 5 artiklassa toissijaisuusperiaate määritetään seuraavasti: 

”3. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 

yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla 

saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 

laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Unionin toimielimet soveltavat toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti. Kansalliset 

parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen noudattamista mainitussa pöytäkirjassa 

määrätyn menettelyn mukaisesti. 

4. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa 

ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Unionin toimielimet soveltavat toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti.” 

Toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanon tarkastelu pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 

nojalla: 

”Kansallinen parlamentti tai kansallisen parlamentin kamari voi kahdeksan viikon kuluessa 

siitä, kun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu 

unionin virallisilla kielillä, antaa Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja 

komission puheenjohtajille perustellun lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että 

kyseessä oleva esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. (...)” 

Perustellun lausunnon vaikutus riippuu siitä, kuinka moni jäsenvaltioiden kansallisista 

parlamenteista katsoo kahdeksan viikon aikana tietyn unionin ehdotuksen olevan 

toissijaisuusperiaatteen vastainen. 

Kaikkien 28 jäsenvaltion kansallisilla parlamenteilla on menettelyssä kaksi ääntä kullakin 

(yhteensä 56 ääntä). Perustellulla lausunnolla voi olla huomattavaa vaikutusta unionin 

päätöksentekoon, jos – kyseisestä unionin lainsäädäntömenettelystä riippuen – yksi neljäsosa, 

yksi kolmasosa tai jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien enemmistö katsoo, että 

toissijaisuusperiaatetta ei ole noudatettu. 

Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 7 artiklan mukaisessa niin sanotussa keltaisen kortin menettelyssä 

ehdotusta on tarkasteltava uudelleen, jos yksi kolmasosa kansallisista parlamenteista 

(19 ääntä) katsoo tietyn esityksen olevan toissijaisuusperiaatteen vastainen. 

Uudelleentarkastelun jälkeen lainsäätäjä voi joko pitää voimassa esityksensä, muuttaa sitä tai 

peruuttaa sen. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen keltaisen kortin menettelyä on 

käytetty kolme kertaa. Ensimmäisessä tapauksessa ehdotus peruttiin, kun taas toisessa 

tapauksessa3 Euroopan komissio piti ehdotuksensa muuttumattomana. 

                                                 
3 Unkarin parlamentti totesi 22.10.2013 antamassaan päätöslauselmassa N:o 87/2013, että ehdotus neuvoston asetukseksi 

Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Unkarin parlamentti totesi 10.5.2016 

antamassaan päätöslauselmassa N:o 9/2016, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen 

tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta on toissijaisuusperiaatteen vastainen. 
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IX. Päätöskokoelma 

 

Unkarin parlamentin työjärjestyksen määräyksistä annetun päätöslauselman nojalla 

5. toukokuuta 2017 annettu päätöslauselma N:o 10/2017,  

jolla hyväksytään mietintö edellytysten täyttymisestä perustellun lausunnon antamiseksi 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 

(uudelleenlaadittu) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] ja ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 

säännöistä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0864; 2016/0380(COD)]1 

 

1. Parlamentti hyväksyy Eurooppa-asioiden valiokunnan mietinnön edellytysten 

täyttymisestä perustellun lausunnon antamiseksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0861; 

2016/0379(COD)] ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön 

sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0864; 

2016/0380(COD)], jäljempänä ’mietintö’, ja toteaa sen perusteella, että asetusehdotus ja 

direktiiviehdotus ovat toissijaisuusperiaatteen vastaisia. 

2. Unkarin parlamentti pyytää Unkarin parlamentin puhemiestä toimittamaan mietintöön 

sisältyvän perustellun lausunnon Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston ja 

komission puheenjohtajille sekä ilmoittamaan asiasta samaan aikaan myös hallitukselle. 

 

Sándor Lezsák allek.  

Unkarin parlamentin varapuhemies 

István Ikotity allek.  

Unkarin parlamentin pöytäkirjanpitäjä 

Tohtori István Tiba allek.  
Unkarin parlamentin pöytäkirjanpitäjä 

 

 

                                                 
1 Parlamentti hyväksyi päätöslauselman 3.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 


