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PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Romanian 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. 

Romanian 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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LIITE 

Romanian parlamentti 

Senaatti 

Bukarest 4. huhtikuuta 2017  

 

PERUSTELTU LAUSUNTO 

 

ehdotuksesta EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetukseksi Euroopan 

unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 

(uudelleenlaadittu) 

COM(2016)0863  

 

Romanian senaatti on arvioinut ehdotuksen EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0863) Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn, 

13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti. 

 

Senaatin 4. huhtikuuta 2017 kokoontunut täysistunto, joka ottaa huomioon Eurooppa-asioiden 

valiokunnan 30. maaliskuuta 2017 laatiman mietinnön, 

I. katsoo, että nykyinen asetusehdotus ei ole toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

mukainen ja 

II. toteaa seuraavaa: 

 

1. Puhdasta energiaa koskevan talvipaketin aloitteiden tarkoituksena on tukea varmoja 

energiatoimituksia unionissa uudistamalla sähkömarkkinoita ja luoda integroitu hallinta- ja 

seurantaprosessi, jotta varmistetaan, että energia-alan toimet edistävät energiaunionin 

tavoitteiden saavuttamista. 

2. Edellä mainitun perusteella kannatamme yhteistyöviraston vahvempaa osallistumista 

sisämarkkinoiden kehitykseen ja nopeutettua siirtymistä seuranta- ja neuvontatehtävästä 

osallistuvampaan rooliin sääntelyprosessissa. 

3. Kolmannen energiapaketin säännösten täytäntöönpano, lainsäädäntökehyksen 

yhdenmukaistaminen, energiamarkkinoiden yhteenliitäntöjen ja kytkentöjen lisääminen ja 

asiaankuuluvien osapuolten kuulemisten lisääminen ovat tärkeitä toimia, joilla pyritään 

täydentämään energian sisämarkkinoita ja varmistamaan niiden mekanismien tehokas ja avoin 

toiminta. 

4. On erityisesti vältettävä ylisääntelyä sekä lisäämästä hallinnollisia säännöksiä ja 

muuttamasta yhteistyövirastoa yleiseurooppalaiseksi sääntelyviranomaiseksi eli myöntämästä 

sille oikeutta antaa suosituksia myös oma-aloitteisesti, kuten 6 artiklan 2 kohdassa säädetään. 

Yhteistyöviraston perustamista koskevien tavoitteiden puitteissa sekä viraston aiemmin ja 

edelleen kohtaamien, erityisesti energian tukkumarkkinoiden valvontaa koskevien haasteiden 

ja ongelmien vuoksi rahoitusviranomainen ei voinut noudattaa virallisia pyyntöjä turvata 

tarvittavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit. 



 

NP\1123237FI.docx 3/5 PE603.002v01-00 

 FI 

5. On käsiteltävä useita seikkoja, jotka liittyvät alueellisten tehtävien koordinointiin 

virastossa, alueellisia käyttökeskuksia koskeviin tehtäviin (artikla 7 ja 8) ja muihin 

hallinnollisiin säännöksiin: 

a. tarve löytää tasapaino kansallisen, alueellisen ja unionin tason näkökohtien välillä ja 

noudattaa toissijaisuusperiaatetta 

b. joidenkin kansallisten energiamarkkinoiden epäyhtenäisyys, joka on edelleen ilmeistä 

ja joka näkyy myös sääntelyn puutteina tai erityisenä kansallisena lähestymistapana 

c. sisämarkkinoiden alueellinen ulottuvuus, joka nähdään välivaiheena tavoiteltaessa 

unionin energiamarkkinoiden yhdentymistä ja joka todennäköisesti johtaa alueelliseen 

jakautumiseen, erilliseen alueelliseen lähestymistapaan ja jopa alueellisten 

valtakeskusten syntymiseen, mikä on unionin sisämarkkinoiden tavoitteiden vastaista 

d. tarve selkeyttää alueellisen yhteistyön menetelmät sekä kansallisten viranomaisten, 

yhteistyöviraston ja sääntelyneuvoston roolit ja vastuut 

e. uusien hallinnollisten säännösten, täytäntöönpanosuunnitelmien ja seuranta-, arviointi- 

ja raportointitoimenpiteiden kehittäminen, joka on ristiriidassa nykyisen 

energiaunionin hallintaa koskevan lähestymistavan kanssa, jonka tavoite on järkeistää 

ja suunnitella raportointi- ja seurantavaatimuksia 

f. vaikeudet varmistaa useiden päätöksentekokeskusten, joilla on erilaiset alueelliset 

edut, johdonmukaisuus ja koordinointi 

g. sellaisten uusien analysointi- ja päätöksentekomekanismien luominen, jotka 

todennäköisesti lisäävät byrokratiaa ja estävät tiedonkulun jäsenvaltioiden välillä, 

mikä vaikuttaa toimitusvarmuuteen ja markkinoiden seurantaan 

h. alueellisten alaryhmien koordinoinnista vastaavien sääntelyviranomaisten 

vuorottelujakso, jonka lyhentämistä kahdesta vuodesta yhteen vuoteen olisi harkittava, 

jolloin se olisi lähempänä neuvoston puheenjohtajuuden vuorottelujaksoa, jotta 

tarjotaan mahdollisuus kaikille sääntelyviranomaisille ja estetään mahdollisia 

pidemmästä koordinointijaksosta aiheutuvia väärinkäytöksiä 

i. yhteistyöviraston johtajan ja sääntelyneuvoston sääntelytoiminta ja päätöksenteko 

pohjautuvat työryhmiin, jotka on perustettu suuntaamaan toimintaa ja jotka koostuvat 

sääntelyviranomaisten edustajista ja erittäin asiantuntevasta henkilöstöstä – kaikkien 

ryhmien jäsenten olisi toimittava riippumattomasti, jotta tuetaan asianmukaista 

päätöksentekoa 

j. riittävien ja turvattujen määrärahojen puuttuessa joidenkin jäsenvaltioiden tai 

sääntelyviranomaisten vapaaehtoinen rahoitus voi vaikuttaa kielteisesti edustukseen tai 

jopa päätöksentekoon. 

6. Alueellisten käyttökeskusten perustaminen ja yhteistyöviraston suorittama 

ylikansallinen seuranta voivat vaikuttaa haitallisesti yhdenmukaistamisprosessiin ja siten 

aiheuttaa uudenlaista jakautumista paikallisella tasolla, koska niiden myötä jotkin valtiot tai 

viranomaiset voivat määrätä toimenpiteitä tai antaa päätöksiä sellaisten valtioiden tai 

viranomaisten kustannuksella, joilla on vähemmän päätöksenteko- tai sääntelyvaltaa. Lisäksi 

alueellinen lähestymistapa haittaa tiedonkulkua jäsenvaltioiden välillä, kun on kyse 

markkinoiden tehottomuuden korjaamisesta (kun markkinat järjestetään alueellisesti, toisen 

alueen jäsenet eivät saa tietoa jotakin toista aluetta kiinnostavista kysymyksistä, mikä voi 

aiheuttaa päällekkäisyyksiä tai puutteita seurannassa ja täytäntöönpanossa). 

Lainsäädäntöpaketilla olisi edistettävä sähkön sisämarkkinoiden ongelmien jatkuvaa 

seuraamista. Alueellistamisen olisi oltava vain siirtymävaihe ennen sisämarkkinoita, ja sen 

olisi oltava niin lyhyt kuin mahdollista. 
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7. Alueellisten käyttökeskusten perustaminen on tärkeä vaihe, joka edellyttää sellaisten 

kysymysten syvällistä analysointia, jotka koskevat toimivallan siirtoa kansalliselta tasolta 

(siirtoverkonhaltijat) alueelliselle tasolle, erityisesti varmuuden kannalta. 

Lainsäädäntöpakettiehdotuksen mukaan sitovan toimivallan myöntäminen alueellisille 

käyttökeskuksille on ristiriidassa toimitusvarmuutta koskevien jäsenvaltioiden vastuiden 

kanssa. Vastuiden jakaminen kansallisen siirtoverkonhaltijan ja alueellisen rakenteen kesken 

aiheuttaa laillisuuteen liittyvän riskin ja jopa poliittisen riskin, joka vaikuttaa haitallisesti 

kansallisen sähköverkon toiminnan tehokkuuteen. Teknisistä asioista ei voida päättää niin, 

että kaksi eri elintä tekee päätöksiä eri aikaväleille tai että päätetään erikseen tietyistä 

asiakokonaisuuksista ja prosesseista. Kansallisen energiajärjestelmän toiminta on integroitua, 

eikä siirtoverkonhaltijalta, jonka vastuulla on taata kansallisen energiajärjestelmän toiminnan 

varmuus ja vakaus, voida ottaa pois oikeutta tehdä sen tehtävän mukaisia päätöksiä. 

Peruspalveluiden ja -tehtävien mahdollista siirtoa alueellisille käyttökeskuksille on arvioitava 

paremmin. Siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä tämä siirto, koska ne tuntevat parhaiten omien 

järjestelmiensä rakenteen ja heikot kohdat ja niillä on jo laajaa kokemusta alueellisesti 

koordinoidusta toiminnasta. Asetuksen 9 artiklan (”Nimitettyjä sähkömarkkinaoperaattoreita 

koskevat viraston tehtävät”) ja 10 artiklan (”Tuotannon riittävyyttä ja riskejä koskevat 

viraston tehtävät”) osalta katsomme, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava 

toimivalta säännellä nimitettyjä sähkömarkkinaoperaattoreita ja tehdä niitä koskevia 

pakollisia päätöksiä, sillä ne sertifioivat ja nimittävät nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit. 

Koordinoinnin ongelmatilanteissa, kuten tuotannon riittävyyden arvioinnissa, siirtäminen 

yhteistyövirastolle toisi sille huomattavasti lisätöitä, vaikka sen taloudelliset ja 

henkilöstöresurssit ovat jo nyt liian pienet. Resurssien puute vaarantaa todennäköisesti tämän 

prosessin. Rajat ylittävien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan unionin viraston toimia, mutta 

ongelmia ei voida kunkin kansallisen järjestelmän erityispiirteiden vuoksi lähestyä 

alueellisella tai yleiseurooppalaisella tasolla, vaikka ongelmat vaikuttaisivat naapurimaiden 

järjestelmien toimintaan. Asetuksen soveltamisalan rajaaminen koordinoidun toiminnan 

hyväksi todennäköisesti hyödyttää kuluttajia, jos toimien ja järjestelmien toiminnan 

yhdenmukaistaminen saatettaisiin loppuun. 

8. Laajennetun toimivallan siirtäminen yhteistyövirastolle ei helpottaisi yhteenkytkettyjen 

päivänsisäisten markkinoiden, yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden tai 

tasehallintaprosessien nopeampaa integrointia koskevien ongelmien ratkaisemista, koska 

nämä ongelmat riippuvat integraation tasosta kussakin jäsenvaltiossa, verkkojen ja 

käyttöjärjestelmien teknisistä ja toiminnallisista ominaispiirteistä sekä markkinoiden ja näiden 

markkinoiden toimijoiden kehitysasteesta. Asetuksen 19 artiklan 5 kohdassa ja 23 artiklan 

1 kohdassa säädetään, että johtokunta, sääntelyneuvosto ja alueelliset alakomiteat tekevät 

jatkossa päätökset yksinkertaisella enemmistöllä aikaisemman kahden kolmasosan 

enemmistön sijasta, mistä on esitetty erilaisia näkemyksiä. Muutos vaikuttaa todennäköisesti 

päätöksenteon tasapainoon yhteistyövirastossa, ja on vaarana, että päätöksentekovaltaa 

keskitetään ja sääntelyneuvoston roolia kavennetaan. Asioissa, joissa vaaditaan 

sääntelyneuvoston osallistumista, yhteistyöviraston lausunnot, suositukset ja päätökset olisi 

hyväksyttävä vain kahden kolmasosan enemmistöllä. Sääntelyneuvoston 

päätöksentekoprosessin muuttaminen myös vesittää uusien lainsäädäntömuutosten tavoitteen 

kasvattaa yhteistyöviraston roolia ja lisätä sen asianmukaista osallistumista sääntelyprosessiin. 

Yksi esimerkki tästä voisi olla sääntelyneuvoston 5 artiklan 2 kohdassa vahvistettu rooli 

verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevien ehtojen ja edellytyksien tai 

menetelmien hyväksynnässä. Lisäksi 5 artiklan 2 kohdassa ehdotetut muutokset ja erityisesti 

kohta, jonka mukaan ”ennen ehtojen ja edellytysten sekä menetelmien hyväksymistä virasto 
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tarkistaa ne ja muuttaa niitä tarvittaessa sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia 

verkkosäännön tai suuntaviivojen tarkoituksen kanssa”, eivät välttämättä kuulu oikeudelliseen 

kehykseen tai viraston tehtäviin varsinkaan sääntelyneuvoston tapauksessa, joka hyväksyy 

päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. 

III. Huomauttaa, että sääntelyneuvoston jäsenten nimitystavan vuoksi sen roolin 

kasvattaminen vaikuttaa koko päätöksentekoprosessiin ja vallitsevaan tasapainoon 

yhteistyöviraston päätöksentekoelinten välillä. 

p. Senaatin puheenjohtaja 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


