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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 29. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 18. helmikuuta 2019.

I – Tausta

Kyseisen asetusehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön asianmukaisia välineitä, joilla ehkäistään sähkökriisitilanteita, varaudutaan niihin ja 
hallitaan niitä, sekä parantaa sähkön sisämarkkinoiden toimintaa. Koska sähköjärjestelmät 
ovat yhteenliitettyjä, kriisitilanteilla on usein rajat ylittäviä vaikutuksia.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetaan, että jäsenvaltiot toimisivat yhteistyössä 
kriisitilanteiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti ottamalla käyttöön yhteisiä 
riskinarviointimenetelmiä, lisäämällä toimien vertailukelpoisuutta ja avoimuutta 
varautumisvaiheessa ja sähkökriisin aikana sekä varmistamalla, että kriisitilanteessakin 
sähköä voidaan toimittaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. 

Komission ehdottama oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 194 artikla, jossa määrätään 
energiapolitiikan oikeusperustasta. Toimielinten välisissä neuvotteluissa katsottiin kuitenkin 
tarpeelliseksi lisätä viittaus edellä mainitun artiklan 2 kohtaan, jossa määrätään, että 
toimenpiteistä säädetään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja, joka vastaa ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja 
direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (2016/0377(COD)), pyysi siksi, että oikeudellisten 
asioiden valiokunta tarkistaa työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti ehdotuksen 
oikeusperustan ja erityisesti ehdotetun lisäyksen asianmukaisuuden.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Komission ehdotuksen oikeusperustaksi esitetään seuraavaa artiklaa, joka on Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XXI osastossa ”Energia” (alleviivaukset 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;
b) varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa;
c) edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä; ja
d) edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä.
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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 – Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen 
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. Oikeudellisen perustan tarkka ilmoittaminen 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 – Analyysi ja asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen ottaen huomioon 
ehdotuksen tarkoitus ja sisältö, parlamentin valtuutus ja neuvoston valtuutus

Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on vahvistaa kriisien ennaltaehkäisyä koskevat yhteiset 
säännöt toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja tarjota välineitä rajat ylittävän yhteistyön 
varmistamiseen siten, että jäsenvaltiot velvoitetaan tekemään yhteistyötä alueellisella tasolla 
yhteisvastuun hengessä.

Ehdotuksessa säädetään myös toimenpiteistä, joiden avulla ehkäistään sähkökriisitilanteita, 
varaudutaan niihin ja hallitaan niitä sekä varmistetaan, että sähköä toimitetaan sinne, missä 
sitä eniten tarvitaan. Lisäksi ehdotuksessa vahvistetaan puitteet Euroopan toimitusvarmuuden 
tehokkaalle seurannalle sähköalan koordinointiryhmän välityksellä. Tavoitteena on parantaa 
riskeihin varautumista ja vähentää varautumisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tällä 
asetuksella pyritään vahvistamaan energian sisämarkkinoita lisäämällä luottamusta 
jäsenvaltioissa sekä estämällä valtioiden epäasianmukainen puuttuminen kriisitilanteisiin ja 
erityisesti välttämällä rajat ylittävien sähkön siirtojen aiheetonta rajoittamista. 

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan SEUT:n 194 artikla muodostaa erityisen 
oikeusperustan energiapoliittisille toimenpiteille, joilla pyritään varmistamaan 
energiamarkkinoiden toimivuus, varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa, 

1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 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.
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edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvien energiamuotojen kehittämistä tai edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä. 

Ehdotuksen päätarkoitus vaikuttaa kuuluvan kokonaisuudessaan unionin energiapolitiikan 
tavoitteisiin, joista on määrätty SEUT:n 194 artiklan 1 kohdassa.

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 noudattamaan.

SEUT:n 194 artiklan 2 ja 3 kohtaan sisältyy itse asiassa kaksi erilaista oikeusperustaa 
luonteeltaan erilaisille toimenpiteille. Artiklan 3 kohta koskee toimenpiteitä, jotka ovat 
pääasiassa verotuksellisia, kun taas 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. 

V – Päätelmä ja suositukset

Edellä esitetyn perusteella olisi todettava, että ehdotuksen oikeusperustana on asianmukaista 
soveltaa SEUT:n 194 artiklan 2 kohtaa, jotta oikeusperusta voidaan ilmaista niin, että on 
mahdollista määrittää, mitä menettelyä ehdotuksen hyväksymiseen sovelletaan.

Tämä oikeusperustan analyysi perustuu asetusehdotusta koskevissa toimielinten välisissä 
neuvotteluissa aikaansaatuun alustavaan sopimukseen, ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta hyväksyi sen 23. tammikuuta 2019.
Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 18. helmikuuta 2019 yksimielisesti2, 
äänin 17 puolesta, että erityinen viittaus SEUT:n 194 artiklan 2 kohtaan oikeusperustassa on 
asianmukainen ja että SEUT:n 194 artiklan 2 kohta olisi vahvistettava ehdotuksen 
oikeusperustaksi. 

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

(Koskee kaikkia kieliversioita.)

2 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Gilles Lebreton (valmistelija), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken ja Tadeusz Zwiefka.


