
NP\1123233FI.docx PE603.001v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Oikeudellisten asioiden valiokunta

12.4.2017

KANSALLISEN PARLAMENTIN 
PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 ehdotuksesta 
direktiiviksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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EUROOPPA-ASIOITA KOSKEVA PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA, joka koskee

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 

(COM(2016)0863) toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta

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

                                               
Ks. numerot Senaatti 476 (2016–2017).
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Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (COM(2016)0863), joka julkaistiin 
30. marraskuuta 2016 osana toimenpidepakettia ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”, 
muutetaan useilta osin sääntöjä, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 713/2009 13. heinäkuuta 2009 perustettua energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa (ACER). Siinä laajennetaan viraston tehtäväkenttää sisällyttämällä siihen 
periaatteessa rajoituksetta kaikki aiheet, joilla on rajat ylittävä energiapoliittinen ulottuvuus. 
Siinä perustetaan unioniin uusi alueellinen toimivalta. Siinä muutetaan päätöksentekotapaa 
siten, että päätöksiin vaadittaisiin enää sääntelyneuvoston läsnä olevien jäsenten yksinkertainen 
enemmistö nykyisen kahden kolmasosan enemmistön sijasta.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

– Euroopan unionille on suurta etua virastosta, jonka tehtävänä on helpottaa energia-alan 
kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä;

– viraston nykyistä toimivaltaa ei ole tähän mennessä kritisoitu;

– Euroopan komissio ei ole esittänyt minkäänlaisia asiaperusteita ehdottamalleen 
tehtäväkentän kaksinkertaiselle laajentamiselle, jonka vaikutuksesta yhteistyöelin 
korvautuisi ylikansallisella virastolla, jolla olisi valtuudet päättää – kansallisten 
sääntelyviranomaisten puolesta – kaikista energia-alan asioista, jotka koskevat 
useampaa kuin yhtä jäsenvalt iota;

– tämän kehityksen seurauksia voimistaa vielä se, että jatkossa äänestyksissä riittäisi läsnä 
olevien jäsenten yksinkertainen enemmistö aiemman kahden kolmasosan 
määräenemmistön sijasta, vaikka ehdotuksessa pyritään säilyttämään periaate ”jokaisella 
jäsenvaltiolla on yksi ääni” ilman minkäänlaista väestömäärään perustuvaa painotusta, 
vaikka sitä tarvittaisiin ehdottomasti, jotta tästedes normatiiviseksi tarkoitetun elimen 
päätöksillä olisi toivottava demokraattinen perusta.

Edellä esitetyistä syistä senaatti katsoo, että ehdotus asetukseksi COM(2016)0863 ei 
ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Annettu senaatin päätöslauselmana 5. huhtikuuta 2017.

Puhemies
Allekirjoitus: Gérard LARCHER
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