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 (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. 

Puolan tasavallan parlamentin alahuone 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 

Liite 

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen päätökseen, 

annettu 11 päivänä toukokuuta 2017 

 

Puolan parlamentin alahuoneen torstaina 11 päivänä toukokuuta 2017 antama 

perusteltu lausunto syistä, joiden perusteella parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 

(uudelleenlaadittu) ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen 

Tutkittuaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön 

sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) Puolan parlamentin alahuone katsoo, 

että ehdotus ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 3 kohdassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen, koska se ei takaa, että suunnitellun toiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa 

paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla. 

Puolan parlamentin alahuoneen mielestä ei voida hyväksyä, että unionin tasolla 

tehtäisiin jäsenvaltioita sitovia päätöksiä rajat ylittävien verkkojen rakentamisesta, joka 

muuttaisi energiahuollon yleistä rakennetta siten, että kotimainen tuotanto korvattaisiin 

tuonnilla. Kyseenalaistamatta tarvetta edistää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 194 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden, kuten 

yhteenliittämisen edistämisen, toteuttamista, tulee säädöksissä huomioida, etteivät tavoitteet 

tarkoita sitä, että unionin tasolla tehtäisiin päätöksiä yhteyksien rakentamisesta tai 

velvoitettaisiin jäsenvaltiot niiden rakentamiseen ottamatta huomioon taloudellista 

tehokkuutta ja energiahuollon yleistä rakennetta koskevia jäsenvaltion päätöksiä. Puolan on 

muiden jäsenvaltioiden tavoin edistettävä unionin yhteisiä energiamarkkinoita 

energiaverkkojen välisiä yhteyksiä rakentamalla, mutta ehdotetut hallintotoimenpiteet 

menevät tietyiltä osin liian pitkälle. 

Puolan parlamentin alahuone katsoo, että asetusehdotuksen seuraavat säännökset, 

joilla valmistellaan pohjaa energiahuollon rakenteeseen vaikuttaville EU:n tason 

toimenpiteille, rikkovat toissijaisuusperiaatetta, jos energia-alan toimenpiteitä sovelletaan: 

1) energia- ja kapasiteettimarkkinoiden perustamisen ja kansallisten energiavarojen 

hyödyntämisen kieltäminen kansallisten resurssien niukkuuden ongelman ratkaisemiseksi, 

mikäli todetaan eurooppalaisten resurssien riittävyys, ja velvollisuus yhteenliittämisen ja 

kysyntäjouston priorisointiin (tasapuolisen kohtelun sijasta) (asetusehdotuksen 23 artikla); 

2) energia- ja kapasiteettimarkkinoihin osallistuville yksiköille asetettujen 

hiilidioksidipäästörajoitusten käyttöönottaminen uuden tuotantokapasiteetin 

(kapasiteettimarkkinoiden) kehittämistä tukevien ehdotettujen toimenpiteiden yhteydessä, 

mikä käytännössä sulkisi hiilipohjaiset yksiköt energia- ja kapasiteettimarkkinoiden 

ulkopuolelle (asetusehdotuksen 23 artiklan 4 kohta). Kotimarkkinoiden osalta tämän 

rajoituksen säilyttäminen johtaisi puuttuvan tuotantokapasiteetin korvaamiseksi käytettävien 

taloudellisimpien ja joustavimpien vaihtoehtojen poissulkemiseen, mikä puolestaan lisäisi 

kapasiteettimarkkinoiden käyttöönotosta loppukäyttäjille aiheutuvia kustannuksia. Tämä taas 

johtaisi välittömästi energiaköyhyyden kasvuun, mikä on ristiriidassa unionin 

energiapoliittisten tavoitteiden kanssa; 
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3) vaatimus, jonka mukaan yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta mahdollisesti 

saatavat tulot on käytettävä yhteenliittämiskapasiteetin ylläpitämiseen tai lisäämiseen eikä 

tuloina, jotka otettaisiin huomioon tariffien laskennassa (asetusehdotuksen 17 artikla). 

Puolan parlamentin alahuone katsoo, että asetusehdotus ei myöskään täytä 

toissijaisuusperiaatteen soveltamista koskevia muodollisia vaatimuksia. Komissio ei ole 

antanut riittäviä perusteluja sille, miksi asetusehdotuksen tavoitteita ei voitaisi säännellä 

paremmin kansallisella tasolla. Tämänkaltaisen perustelun puuttuminen ja erityisesti 

määrällisten ja laadullisten tietojen puuttuminen rikkovat perussopimuksiin liitetyssä 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevaa 

5 artiklaa. Lisäksi kansallisten parlamenttien on perustelun puuttumisen vuoksi hyvin vaikeaa 

tai jopa mahdotonta harjoittaa oikeuttaan valvoa toissijaisuusperiaatteen noudattamista (SEU 

5 artiklan 3 kohta ja 12 artiklan b alakohta sekä pöytäkirjassa N:o 2 oleva 6 artikla). Näin 

ollen asetusehdotuksen voidaan katsoa rikkovan myös SEU 4 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 

vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja 

avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään. 

Puolan parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 



 

PE607.887v01-00 4/6 NP\1129742FI.docx 

FI 

 

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen 

PÄÄTÖS 

annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, 

sen vahvistamiseksi, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen 

Puolan tasavallan parlamentin alahuone vahvistaa alahuoneen työjärjestyksen 148cc artiklan 

nojalla, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 

(uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

5 artiklan 3 kohdassa mainitun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska se ei takaa, että suunnitellun toiminnan tavoitteet 

voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla. Perustellussa 

lausunnossa on todettu, miksi parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. Lausunto on tämän päätöksen liitteenä. 
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Liite 

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen päätökseen 

annettu 11 päivänä toukokuuta 2017 

Puolan parlamentin alahuoneen torstaina 11 päivänä toukokuuta 2017 antama 

perusteltu lausunto syistä, joiden perusteella parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista 

(uudelleenlaadittu) ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen 

Tutkittuaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön 

sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) Puolan parlamentin alahuone katsoo, 

että ehdotus ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 3 kohdassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen, koska se ei takaa, että suunnitellun toiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa 

paremmin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla. 

Puolan parlamentin alahuoneen mielestä ei voida hyväksyä, että unionin tasolla 

tehtäisiin jäsenvaltioita sitovia päätöksiä rajat ylittävien verkkojen rakentamisesta, joka 

muuttaisi energiahuollon yleistä rakennetta siten, että kotimainen tuotanto korvattaisiin 

tuonnilla. Kyseenalaistamatta tarvetta edistää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 194 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden, kuten 

yhteenliittämisen edistämisen, toteuttamista, tulee säädöksissä huomioida, etteivät tavoitteet 

tarkoita sitä, että unionin tasolla tehtäisiin päätöksiä yhteyksien rakentamisesta tai 

velvoitettaisiin jäsenvaltiot niiden rakentamiseen ottamatta huomioon taloudellista 

tehokkuutta ja energiahuollon yleistä rakennetta koskevia jäsenvaltion päätöksiä. Puolan on 

muiden jäsenvaltioiden tavoin edistettävä unionin yhteisiä energiamarkkinoita 

energiaverkkojen välisiä yhteyksiä rakentamalla, mutta ehdotetut hallintotoimenpiteet 

menevät tietyiltä osin liian pitkälle. 

Puolan parlamentin alahuone katsoo, että asetusehdotuksen seuraavat säännökset, 

joilla valmistellaan pohjaa energiahuollon rakenteeseen vaikuttaville EU:n tason 

toimenpiteille, rikkovat toissijaisuusperiaatetta, jos energia-alan toimenpiteitä sovelletaan: 

1) energia- ja kapasiteettimarkkinoiden perustamisen ja kansallisten energiavarojen 

hyödyntämisen kieltäminen kansallisten resurssien niukkuuden ongelman ratkaisemiseksi, 

mikäli todetaan eurooppalaisten resurssien riittävyys, ja velvollisuus yhteenliittämisen ja 

kysyntäjouston priorisointiin (tasapuolisen kohtelun sijasta) (asetusehdotuksen 23 artikla); 

2) energia- ja kapasiteettimarkkinoihin osallistuville yksiköille asetettujen 

hiilidioksidipäästörajoitusten käyttöönottaminen uuden tuotantokapasiteetin 

(kapasiteettimarkkinoiden) kehittämistä tukevien ehdotettujen toimenpiteiden yhteydessä, 

mikä käytännössä sulkisi hiilipohjaiset yksiköt energia- ja kapasiteettimarkkinoiden 

ulkopuolelle (asetusehdotuksen 23 artiklan 4 kohta). Kotimarkkinoiden osalta tämän 

rajoituksen säilyttäminen johtaisi puuttuvan tuotantokapasiteetin korvaamiseksi käytettävien 

taloudellisimpien ja joustavimpien vaihtoehtojen poissulkemiseen, mikä puolestaan lisäisi 

kapasiteettimarkkinoiden käyttöönotosta loppukäyttäjille aiheutuvia kustannuksia. Tämä taas 

johtaisi välittömästi energiaköyhyyden kasvuun, mikä on ristiriidassa unionin 

energiapoliittisten tavoitteiden kanssa; 
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3) vaatimus, jonka mukaan yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta mahdollisesti 

saatavat tulot on käytettävä yhteenliittämiskapasiteetin ylläpitämiseen tai lisäämiseen eikä 

tuloina, jotka otettaisiin huomioon tariffien laskennassa (asetusehdotuksen 17 artikla). 

Puolan parlamentin alahuone katsoo, että asetusehdotus ei myöskään täytä 

toissijaisuusperiaatteen soveltamista koskevia muodollisia vaatimuksia. Komissio ei ole 

antanut riittäviä perusteluja sille, miksi asetusehdotuksen tavoitteita ei voitaisi säännellä 

paremmin kansallisella tasolla. Tämänkaltaisen perustelun puuttuminen ja erityisesti 

määrällisten ja laadullisten tietojen puuttuminen rikkovat perussopimuksiin liitetyssä 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevaa 

5 artiklaa. Lisäksi kansallisten parlamenttien on perustelun puuttumisen vuoksi hyvin vaikeaa 

tai jopa mahdotonta harjoittaa oikeuttaan valvoa toissijaisuusperiaatteen noudattamista (SEU 

5 artiklan 3 kohta ja 12 artiklan b alakohta sekä pöytäkirjassa N:o 2 oleva 6 artikla). Näin 

ollen asetusehdotuksen voidaan katsoa rikkovan myös SEU 4 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 

vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja 

avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään. 

Puolan parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861) ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 


