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Asia: Itävallan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Itävallan liittoneuvosto 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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PERUSTELTU LAUSUNTO

Itävallan liittoneuvoston EU-asioista vastaavalta valiokunnalta 9. toukokuuta 2017 Itävallan 
liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti

COM(2016)0864

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

A. Perusteltu lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perustelu

EU:n energiapolitiikan keskeisin painopiste on komission niin kutsuttu energiaunionipaketti. 
Komissio esitteli paketin vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 alussa. Se sisältää toimia, jotka 
koskevat seuraavia aloja: energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden kehitys ja 
integrointi, ekologinen suunnittelu, sähkönjakelun varmuus, energiaunionin hallinnointi, 
energiamarkkinoita koskevat säännöt, kuluttajien aktiivinen rooli ja energian hinnat. Pakettia 
käsiteltiin myös energiaministerien kokouksessa Brysselissä 27. helmikuuta 2017. Ehdotuksia 
on tarkasteltava kokonaisuutena, ja ehdotukset vastaanotettuaan liittoneuvosto on käsitellyt 
niitä useissa istunnoissa. Tämä perusteltu lausunto koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä.

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä sähkönkäyttäjien vaikutusmahdollisuuksia perustamalla 
kuluttajakeskeiset sähkön sisämarkkinat. Ehdotuksella pyritään luomaan hyvät 
mahdollisuudet ja sopiva sääntely-ympäristö sähköisen liikkumisen latausinfrastruktuurin 
laajentamiselle. Myös paikallisille energiayhteisöille taataan mahdollisuus pitää yllä 
autonomisia yhteisöverkkoja. Erityisesti korostetaan kuluttajille annettavaa mahdollisuutta 
tuottaa itse sähköä sekä varastoida itse tuotettua sähköä ja myydä sitä markkinoille. 
Liittoneuvosto pitää tätä yleisesti ottaen myönteisenä. Uudistuksia varten on kuitenkin luotava 
selkeät ja syrjimättömät lainsäädännölliset puitteet, ja niiden toteuttamisen yhteydessä on 
vastaavasti kehitettävä verkkoinfrastruktuuria.

Ehdotuksen 11 artiklassa vahvistetaan loppukäyttäjien oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen, mikä on yleisesti ottaen myönteistä. Liittoneuvosto katsoo, että tämän 
säännöksen on perustuttava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklaan, 
sillä oikeusperustan selventäminen on tärkeää kaikille asianomaisille.
Ehdotetun direktiivin 2 artiklan 39 kohdassa määritellään alueelliset käyttökeskukset.

Käyttökeskuksia säännellään yksityiskohtaisemmin 31–44 artiklassa. Komissio ei ole 
valottanut riittävästi alueellisista käyttökeskuksista saatavaa organisatorista lisäarvoa jo 
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toiminnassa oleviin siirtoverkonhaltijoiden palveluyrityksiin ja sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSOn) koordinointiin verrattuna. Lisäksi liittoneuvosto 
katsoo, että kansallisen päätösvallan siirtäminen alueiden väliselle itsenäiselle 
organisaatioelimelle rajoittaa selkeästi kansallista päätösvaltaa. Erityisen kriittisesti on 
suhtauduttava alueellisille käyttökeskuksille säädettävään toimivaltaan antaa oikeudellisesti 
sitovia määräyksiä viranomaisen tavoin esimerkiksi reservikapasiteetin suuruudesta. Lisäksi 
tätä koskevaa oikeussuojaa ei ole vielä säännelty lainkaan. On myös vaarana, että alueellisten 
käyttökeskusten perustamisen myötä luodaan päällekkäisiä rakenteita, mikä vaikeuttaa 
päätöksentekoprosessia ja aiheuttaa näin ollen yleistä tehottomuutta. Tämän vuoksi 
liittoneuvosto ei hyväksy ehdotettua organisaatiomallia. Liittoneuvosto viittaa ehdotuksen 
40 artiklaan, jossa määritetään siirtoverkonhaltijoiden tehtävät. Tehtävien delegoinnin 
tapauksessa sovellettavilla verkonhaltijoiden välisillä eriyttämisvaatimuksilla rajoitetaan 
tarpeettomasti päätösvaltaa yhteistyön osalta. Siksi tämä säännös ei ole oikeasuhteinen.

Direktiivin 43 artiklan osalta liittoneuvosto huomauttaa, että se ei hyväksy nykyisten 
oikeudellisesti mahdollisten eriyttämismallien rajoittamista millään tavalla. Se korostaa tätä 
myös direktiiviehdotuksen 52 artiklan yhteydessä.

Lisäksi liittoneuvosto huomauttaa jo useasti aikaisemmin kyseenalaistetusta delegoitujen 
säädösten antamisen käytännöstä.
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