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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 senaatti 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 senaatti arvioi 9. toukokuuta 2017 pitämässään istunnossa ehdotusta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) 
(COM(2016)0861) Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 1 mukaisesti ja katsoi, että 
ehdotus ei ole toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen.

1. Romanian senaatti katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) ei ole toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
mukainen.

2. Romanian senaatti ottaa huomioon seuraavat seikat:

a. Puhdasta energiaa koskevan talvipaketin aloitteiden, myös tämän asetusehdotuksen, avulla 
pitäisi tukea varmoja energiatoimituksia unionissa, uudistaa sähkömarkkinoita ja luoda 
integroitu hallinta- ja seurantaprosessi, jotta voidaan saavuttaa energiaunionin tavoitteet.

b. Markkinakehyksen uudistamisessa olisi otettava huomioon sekä perinteisten 
energialähteiden että uusien teknologioiden erityistarpeet sekä yhteenliittämiskapasiteetin 
tehokas käyttö.

3. Senaatti katsoo seuraavaa:

a. Lainsäädäntöpaketin suunnittelussa olisi aina oltava tavoitteena käsitellä sähkön 
sisämarkkinoihin liittyviä ongelmia ja ehkäistä sitä mahdollisuutta, että muodostetaan erilaisia 
alueellisia lähestymistapoja tai luodaan alueellisia valtakeskuksia, jotta vältetään 
sisämarkkinoihin liittyvien ongelmien korvaaminen alueellistamiseen liittyvillä ongelmilla.
Uudistuksen yhteydessä on aina pidettävä mielessä energiakäänteen aiheuttamat kustannukset 
ja jäsenvaltioiden kyky selviytyä näistä kustannuksista saatavuuden ja kilpailukyvyn suhteen.

b. Yksi ehdotuksen sisältämistä herkistä aiheista on myös se, että kapasiteetit, joiden päästöt 
ovat yli 550 gr CO2/kWh, jätetään pois kapasiteettimekanismeista. Aihetta on analysoitava 
tarkemmin erityisesti riittävyyden ja energiaturvallisuuden osalta.
Jos tuotantokapasiteetin päästöjen rajaksi asetetaan 550 gr CO2/kWh, 
kapasiteettimekanismeista poistetaan vain yksi teknologia eli hiilipohjainen energiantuotanto.
Ajatus siitä, että kehitetään yksi menetelmä riittävyyden laskemiseen kaikissa jäsenvaltioissa, 
on kestävä, mutta riittävyyttä olisi ensin arvioitava kansallisella tasolla ja sen jälkeen 
alueellisella tasolla.
Unionin tason riittävyysarvioinnilla voidaan täydentää kansallisia analyyseja, mutta sillä ei 
pitäisi korvata niitä.
Kapasiteettimekanismeja olisi ensin arvioitava kansallisella tasolla ja sen jälkeen alueellisella 
tasolla, jotta voidaan vastata uusiutuvien energialähteiden ennakoimattomuuteen ennen kuin 
on kehitetty tehokkaat ja käyttökelpoiset varastointikapasiteetit.

c. Yksi näkökohta on myös energiamarkkinoiden vapauttaminen ja vain sellaisten 
säännellyistä tariffeista vapauttamisten jatkaminen, joiden syynä on energiaköyhyyden 
torjunta tai heikossa asemassa olevien kotitalouskuluttajien suojelu.
Jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava oikeus suojella heikossa asemassa olevia kuluttajiaan ja 
varmistaa, että sen talouden toimijat ovat kilpailukykyisiä. Tämän olisi näyttävä selkeästi 
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lainsäädäntöpaketissa.
On kunkin jäsenvaltion tehtävä määrittää haavoittuvuuden taso ja tapa, jolla näitä kuluttajia 
aiotaan suojella.
Haavoittuvuuden taso vaihtelee eri maissa, ja vastaavasti haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojeluun tarvitaan nyt ja jatkossa erilaisia voimavaroja.
Energiaköyhyyden torjunnassa on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti keskeistä, että tavan, 
jolla haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat tunnistetaan, ja toimien, joita voidaan toteuttaa 
kansallisella tasolla kuluttajien suojelemiseksi, olisi jatkossakin kuuluttava jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan, kuten myös säännellyistä tariffeista vapauttamisen jatkaminen.

d. Alueellisten käyttökeskusten perustaminen edellyttää sellaisten kysymysten perinpohjaista 
analysointia, jotka koskevat toimivallan siirtoa kansalliselta tasolta (siirtoverkonhaltijat) 
alueelliselle tasolle (alueelliset käyttökeskukset).
Sitovien valtuuksien myöntäminen alueellisille käyttökeskuksille on ristiriidassa 
toimitusvarmuutta koskevien jäsenvaltioiden velvollisuuksien kanssa. Vastuiden jakaminen 
kansallisten siirtoverkonhaltijoiden ja alueellisen rakenteen välillä heikentäisi kansallisen 
sähköjärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

Senaatin puhemiehen puolesta
Iulian-Claudiu MANDA
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