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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.

Romanian edustajainhuone 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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Romanian perustuslain, sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna, 67 ja 148 pykälän 
säännösten, parlamentin ja hallituksen yhteistyöstä Eurooppa-asioissa annetun lain 373/2013 
ja edustajainhuoneen työjärjestyksen, joka on hyväksytty edustajainhuoneen päätöksellä 
8/1994, sellaisena kuin sitä on myöhemmin muutettu ja täydennetty, 160–185 pykälän nojalla

edustajainhuone on tehnyt seuraavan päätöksen.

Ainoa artikla – edustajainhuone, joka ottaa huomioon Eurooppa-asioista vastaavan 
valiokunnan 3. toukokuuta 2017 pidetyssä kokouksessa hyväksymän perustellun lausunnon 
4c-l9/l70, katsoo seuraavaa:

1. Perussopimuksissa vahvistetut toissijaisuusperiaatteen mukaisuuden parlamentaarista 
valvontaa koskevat ehdot täyttyvät tämän ehdotuksen kohdalla: ehdotus on lainsäädännöllinen 
teksti ja koskee sellaisia toimivalta-aloja, jotka eivät kuulu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa sekä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

2. Selkeiden rajatylittävien näkökohtien vuoksi unionin tason toimet olisivat perusteltuja 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jos ehdotetut sääntelytoimet olisivat unionin perussopimusten 
mukaisia.

3. Alueellisten käyttökeskusten perustaminen kansalliset siirtoverkonhaltijat yhdistäväksi 
päätöksentekorakenteeksi ehdotuksen 32 artiklan nojalla ei tuo parannuksia kansallisten 
toimijoiden nykyiseen yhteistyömekanismiin. Nykyinen mekanismi ei edellytä päätösvallan 
siirtoa, ja se on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi vastata energiahuoltoon vaikuttaviin 
kriiseihin. Alueellisten päätöksentekokeskusten perustamisesta aiheutuva muutos ei näin ollen 
vaikuta perustellulta.

4. Oikeudellisesti velvoittavien säädösten antamista koskevan oikeuden siirtäminen 
alueellisille käyttökeskuksille on ristiriidassa jäsenvaltioiden energiahuoltoa koskevien 
vastuiden kanssa. Vastuiden jakaminen kansallisten ja alueellisten toimijoiden välillä voisi 
aiheuttaa sääntelyyn liittyviä ristiriitoja ja jopa väärinymmärryksiä poliittisessa 
päätöksenteossa. Tällä voisi olla vaikutusta kansallisten sähköjärjestelmien toimintaan, mutta 
se ei edistäisi sähkön sisämarkkinoiden lähentymistä.

5. Jos energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) päätösvallan 
käyttämiselle asetetaan ehdoksi, että asialla on oltava ”rajat ylittävää merkitystä”, on riskinä, 
että kansallisella tasolla mielivaltaisesti siirretään sääntelyoikeuksia pysyvästi, koska 
sääntelyviranomaiset voisivat esittää minkä tahansa sisämarkkinoita koskevaan 
lainsäädäntöön kuuluvan kysymyksen rajat ylittävänä asiana, jos niillä on erimielisyyksiä 
naapurijäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten kanssa.

6. Asetusehdotukseen sisältyvä kansallisten sääntelyviranomaisten velvollisuus antaa 
ACERille ehdotuksia alueellisesta yhteistyöstä rikkoo suoraan toissijaisuusperiaatetta.

7. Tarjousalueiden määrittelytapaa on selkiytettävä ACERin toimivallan mukaisesti, kun 
otetaan huomioon, että asetusehdotuksella siirretään kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen 
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hallintaa koskeva jäsenvaltioiden päätösvalta unionille, vaikka päätös onkin luonteeltaan 
pääosin tekninen ja siinä myös annetaan ACERille oikeus tarjousalueiden 
uudelleenmäärittelyä tai vaihtoehtoista määrittelyä koskevien menetelmien ja oletusten 
hyväksymiseen, mistä jäsenvaltioiden olisi sovittava etukäteen.

8. Komissiolle siirretty valta antaa ACERille uusia tehtäviä (ehdotuksen 14 artikla) käsittää 
myös uusien päätösvaltuuksien siirron, joka ei kuulu perussopimuksissa vahvistettuihin 
komission tehtäviin vaan kuuluu yksinomaisesti jäsenvaltioiden lainsäädäntövaltaan.

9. Ehdotetut säännöt ovat liian yksityiskohtaisia, ja asetuksessa esitetyt hallinnolliset asiakirjat 
eli alueellisten käyttökeskusten antamat päätökset ja suositukset sekä ACERin antamat 
hyväksynnät voivat heikentää jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten päätösten vaikuttavuutta.

10. Energiamarkkinoita koskevan sääntelyn purkamisen ja säännellyistä tariffeista 
vapauttamisen vain energiaköyhyyden torjumiseksi ja heikossa asemassa olevien 
kotitalouskuluttajien suojelemiseksi ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen suojella 
omia kuluttajiaan ja varmistaa heidän taloudellinen kilpailukykynsä, sillä näissä parametreissa 
on vaihtelua valtioiden välillä.

11. On kiinnitettävä huomiota haasteisiin, jotka liittyvät johdonmukaisuuden varmistamiseen 
ja kansallisten viranomaisten koordinointiin ehdotuksessa esitetyssä 
päätöksentekokehyksessä, sillä ehdotuksella perustetaan useita erilaisia 
päätöksentekokeskuksia, joilla on mielivaltaisia tai liiallisia päätösvallan siirtoa koskevia 
valtuuksia. Lopputuloksena on monimutkainen, raskas ja byrokraattinen järjestelmä, joka 
todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti jäsenvaltioiden päätösvaltaan mutta ei lainkaan lisää 
tehokkuutta unionin tasolla.

12. Koska asetusehdotuksessa siirretään unionin toimielimille perusteettomasti päätösvalta 
asioissa, joista voidaan tosiasiassa päättää tehokkaammin jäsenvaltioiden tasolla, eikä tästä 
saada riittävää lisäarvoa tavoitteiden saavuttamisessa, ehdotus rikkoo toissijaisuusperiaatetta, 
mistä syystä siitä on tarpeen antaa perusteltu lausunto.

Edustajainhuone hyväksyi tämän päätöksen 9. toukokuuta 2017 pidetyssä kokouksessaan 
Romanian perustuslain, sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna, 76 pykälän 2 momentin 
säännösten mukaisesti.

Romanian edustajainhuoneen puhemiehen
Petru-Gabriel VLASEn

puolesta
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