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Pyysitte 11. toukokuuta päivätyllä kirjeellä työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausuntoa seuraavan lainsäädäntöehdotuksen 

oikeusperustan asianmukaisuudesta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta 

(2016/0030(COD)). 

Komission ehdottama oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 194 artikla, jossa säädetään 

energiapolitiikan oikeusperustasta. Toimielinten välisissä neuvotteluissa katsottiin kuitenkin 

tarpeelliseksi lisätä viittaus edellä mainitun artiklan 2 kohtaan, jossa säädetään, että 

toimenpiteet on vahvistettava tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Siksi 

ITRE-valiokunta pyytää lausuntoa SEUT:n 194 artiklan 2 kohdan asianmukaisuudesta edellä 

mainitun ehdotuksen oikeusperustana. 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 12. kesäkuuta 2017. 

 

I. Taustaa 

 

Asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun 

jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille 

vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. 

 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetusluonnoksessa ehdotetaan vahvempaa alueellista 

koordinaatiota, jota varten sovitaan tietyistä periaatteista ja standardeista EU:n tasolla. 

Ehdotetussa lähestymistavassa jäsenvaltiot toimisivat läheisessä yhteistyössä alueillaan 

alueellisten riskinarviointien laatimiseksi. EU:n tason yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 

alueelliset riskinarvioinnit tehdään EU:n laajuisen simulaation perusteella, ja niissä käytetään 

yhteisiä normeja ja erityistä skenaariota. Alueellisissa riskinarvioinneissa määritettyjä riskejä 

käsitellään alueellisissa ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa, niistä tehdään 

vertaisarviointi ja komissio hyväksyy ne. 

 

Ehdotuksessa mainitaan SEUT:n 194 artikla oikeusperustana; komissio ei kuitenkaan yksilöi, 

mitä artiklan kohtaa ehdotuksessa olisi noudatettava. 

 

 

 

II. Perussopimuksen asiaa koskeva artikla 

 

Komission ehdotuksessa oikeusperustaksi esitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen seuraavaa artikla, joka kuuluu energiaa koskevaan XXI osastoon (korostus 

lisätty): 

 

SEUT:n 194 artikla 

 

 

1. Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan yhteydessä sekä ympäristön säilyttämistä ja 

sen tilan parantamista koskevan vaatimuksen huomioon ottaen unionin energiapolitiikalla 

pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä: 

a) varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus; 
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b) varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa; 

c) edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä; ja 

d) edistämään verkkojen yhteenliittämistä. 

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten muiden määräysten soveltamista. Nämä 

toimenpiteet hyväksytään, kun talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa on kuultu. 

Nämä toimenpiteet eivät vaikuta jäsenvaltion oikeuteen määritellä energiavarojensa 

hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin eikä 

jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

192 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamista. 

 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, neuvosto säätää yksimielisesti erityistä 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja Euroopan parlamenttia kuultuaan niistä tuossa 

kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jotka ovat etupäässä verotuksellisia. 

 

III. Oikeuskäytäntö 

 

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen 

oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 

tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 

ja sisältö”.1 Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 

oikeusperusta. Lisäksi tuomioistuin katsoo, että oikeudellisen perustan ilmoittaminen on 

tarpeen neuvostossa käytettävän äänestysmenettelyn määrittämiseksi.2 Oikeudellisen perustan 

ilmoittamisen tarkkuus on erityisen tärkeää käsiteltävänä olevassa tapauksessa, koska 

194 artiklan 2 ja 3 kohdassa viitataan tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen ja erityiseen 

lainsäätämisjärjestykseen, jossa edellytetään neuvoston yksimielistä äänestystulosta. 

 

 

 

IV. Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö 

 

Asetuksella vahvistetaan kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät säännökset varmistamalla 

maakaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja keskeytymätön toiminta, sallimalla 

poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen, kun markkinat eivät enää pysty toimittamaan 

tarvittavia kaasumääriä, ja määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi maakaasualan yritysten, 

jäsenvaltioiden ja unionin vastuualueet niin ennaltaehkäisevien toimien kuin konkreettisissa 

toimitushäiriötilanteissa toteutettavien toimien osalta. Asetuksessa säädetään yhteisvastuun 

hengessä myös avoimista mekanismeista, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen varautumista 

hätätilaan ja sitä koskevia toimia jäsenvaltioiden sekä alueellisella ja unionin tasolla. 

 

 

                                                 
1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä), Kok. 1987, ECR 1439, 5 kohta, asia 

C-440/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06 komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 

2009, s. I-7585. 
2 Katso 1. lokakuuta 2009 annettu tuomio asiassa C-370/07 komissio v. neuvosto (CITES), EU:C:2009:590, 

erityisesti kohdat 37–38 ja 56. 
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V. Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen 

 

Asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun 

jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille 

vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. 
 

Parlamentin oikeudellinen yksikkö korosti lausunnossaan, että oikeusperustan sovittu muutos 

ei muuta oleellisesti komission ehdotustaan varten valitsemaa perustaa, mutta täsmentää 

oikeusperustan valintaa yksilöimällä SEUT:n 194 artiklan asianmukaisen kohdan, jota 

lainsäädäntövallan käyttäjät pyrkivät noudattamaan1. 

 

SEUT:n 194 artiklan 2 ja 3 kohtaan sisältyy kaksi erilaista oikeusperustaa luonteeltaan 

erilaisille toimenpiteille. Kun artiklan 3 kohta koskee toimenpiteitä, jotka ovat pääasiassa 

verotuksellisia, 2 kohdassa viitataan sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joita tarvitaan 

1 kohdan tavoitteiden saavuttamiseen. Niihin kuuluu muun muassa toimitusvarmuus. Lisäksi 

on tärkeää todeta, että SEUT:n 194 artiklassa säädetään erilaisista lainsäädäntöprosesseista 

toimenpiteen luonteen mukaan. SEUT:n 194 artiklan 3 kohdan mukaan sovelletaan erityistä 

lainsäätämisjärjestystä, jossa parlamenttia ainoastaan kuullaan ja neuvostolta edellytetään 

yksimielisyyttä toimenpiteistä, jotka ovat etenkin verotuksellisia. SEUT:n 194 artiklan 

2 kohdan mukaan sovelletaan sen sijaan tavallista lainsäätämisjärjestystä sellaisten 

toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen 194 artiklan 1 kohdan tavoitteiden, kuten 

toimitusvarmuuden, saavuttamiseksi. 

 

Edellä esitetyn valossa on selvää, että asetus kuuluu viime mainittuun toimenpidekategoriaan. 

Siksi SEUT:n 194 artiklan 2 kohdan nimenomainen mainitseminen oikeusperustassa on 

tarpeen ja asianmukaista. 
 

 

VI. Päätelmä ja suositus 

 

Edellä esitetyn valossa SEUT:n 194 artiklan 2 kohta olisi ilmoitettava ehdotuksen 

oikeusperustana. 

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 12. kesäkuuta 2017 pitämässään 

kokouksessa yksimielisesti2 suosittaa, että teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ilmoittaa 

SEUT:n 194 artiklan 2 kohdan asetusehdotuksen oikeusperustan. 

 

 

 

Kunnioittavasti 

 

 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (varapuheenjohtaja), Laura Ferrara 

(varapuheenjohtaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; 

Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, 

Virginie Rozière, Elly Schlein, Kosma Złotowski (varajäsenet). 
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Pavel Svoboda 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


