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Pyysitte 12. tammikuuta 2010 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä.

Komissio1 on ehdottanut, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan oikeusperustoiksi olisi 
valittava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 337 artikla ja 
Euratom-sopimuksen 187 artikla (jotka vastaavat täysin alun perin ennen Lissabonin 
sopimuksen voimaantuloa ehdotettuja oikeusperustoja eli EY:n perustamissopimuksen 
284 artiklaa ja Euratom-sopimuksen 187 artiklaa). Teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan esittelijä ja muut jäsenet ovat kuitenkin jättäneet tarkistuksia, joiden 
mukaan oikeusperustana olisi käytettävä Lissabonin sopimuksen mukaisesti SEUT-
sopimuksen 194 artiklan 2 kohtaa eikä SEUT-sopimuksen 337 artiklaa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 28. tammikuuta 2010.

                                               
1 Komission tiedonanto "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665).
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SEUT-sopimuksen 337 artikla ja Euratom-sopimuksen 187 artikla ovat keskenään 
samanlaisia, ja niissä määrätään seuraavaa: 

"Komissio voi sille uskottujen tehtävien hoitamiseksi, niissä rajoissa ja niillä 
edellytyksin, jotka neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksinkertaisella enemmistöllä, 
perussopimusten määräysten mukaisesti vahvistaa, hankkia kaikki tarvittavat tiedot ja 
toimittaa kaikki tarvittavat tarkastukset."

Kyseisiä artikloja1 käytettiin yhteisön etua koskevien raakaöljy-, maakaasu- ja sähköalan 
investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle 22. huhtikuuta 1996 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 736/962 oikeusperustoina. Käsiteltävänä oleva asetusehdotus kumoaisi 
tämän asetuksen, minkä tarkoituksena on tehostaa asetuksen tavoitteiden saavuttamista. 
Komission toteaa perusteluissaan, että asetus (EY) N:o 736/96 ei "ole enää energia-alan 
viimeisimmän kehityksen tasalla". Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että asetusehdotusta pidetään 
asetuksen (EY) N:o 736/96 jatkeena, sillä sen tavoitteena on "uudistaa ja lujittaa 
[säädöksellä] luotua järjestelmää". Tämä näyttäisi olevan syy, miksi komissio ehdottaa 
saman oikeusperustan säilyttämistä.

Nyttemmin voimassa olevassa Lissabonin sopimuksessa on erityinen energiaa koskeva osasto 
(XXI osasto), jonka 194 artiklassa määrätään seuraavaa: 

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.

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.

                                               
1 Itse asiassa EY:n perustamissopimuksen 284 artikla muutettiin tuolloin 213 artiklaksi.
2 EYVL L 102, 25.4.1996, s. 1.
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194 artiklan käyttäminen asetusehdotuksen oikeusperustana voisi olla perusteltua, koska 
säädöksessä on kyse "Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien 
investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle".

Parlamentin työjärjestyksen liitteessä VII olevan XVI kohdan mukaan oikeudellisten asioiden 
valiokunnan toimivaltaan kuuluu "Euroopan unionin oikeuden tulkinta ja soveltaminen, 
unionin säädösten yhdenmukaisuus primaarioikeuden kanssa, erityisesti säädösten 
oikeusperustan valinta ...". Näin ollen, jotta valiokunta toimisi toimivaltuuksiensa mukaisesti, 
kun sitä kuullaan oikeusperustasta, sen on vahvistettava asianmukainen oikeusperusta 
perussopimusten mukaisesti, eikä sen valinta rajoitu komission ja asiasta vastaavan 
valiokunnan ehdottamiin oikeusperustoihin. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tutkinta paljastaa, että tässä tapauksessa 
voitaisiin soveltaa myös Euroopan laajuisia verkkoja koskevan XVI osaston määräyksiä. 
Sopimuksen 170 artiklan mukaisesti "unioni myötävaikuttaa Euroopan laajuisten verkkojen 
perustamiseen ja kehittämiseen liikenteen, teletoiminnan ja energian infrastruktuurien 
aloilla".

Näin ollen valiokunnan on päätettävä, mikä näistä kolmesta oikeusperustasta 
asetusehdotukselle olisi valittava. Jokaisella näistä kolmesta artiklasta on kytkös 
asetusehdotukseen. 337 artiklassa1 määrätään, että komissio voi hankkia tietoja (tässä 
tapauksessa energiainfrastruktuuriin liittyviä investointihankkeita koskevia tietoja). 
194 artiklassa määrätään energiapolitiikasta ja 170 artiklassa erityisesti energia-alan
infrastruktuureista.

Tuomioistuin antoi äskettäin tuomion2, jossa se katsoi, että on mahdollista yhdistää kaksi 
oikeusperustaa, joissa sovelletaan eri menettelyjä. Tästä huolimatta olisi katsottava, että 
tällaisen kahden oikeusperustan käyttämisen olisi oltava poikkeuksellista, sillä 
tuomioistuimen vakiintunut kanta on, että sellaisia oikeusperustoja, joiden menettelyt ovat 
keskenään yhteensopimattomia, ei ole mahdollista yhdistää3. Samoin vuonna 2006 
antamassaan tuomiossa4 tuomioistuin katsoi, että "[k]ahden oikeusperustan käyttäminen ei 
ole mahdollista, jos näiden oikeusperustojen osalta määrätyt menettelyt ovat keskenään 
yhteensopimattomia ja/tai jos oikeusperustojen kumuloituminen voi loukata parlamentin 
oikeuksia".

Jos oikeusperustaksi valitaan 337 artikla, neuvosto toimii komission ehdotuksesta 
parlamenttia kuultuaan. Sekä 194 että 170 artiklassa sen sijaan määrätään, että sovelletaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä eli yhteispäätösmenettelyä. Oikeudelliselta kannalta 
tarkasteltuna 194 ja 170 artiklaa voisi siis käyttää yhdistettyinä, mutta 337 artiklaa ei voisi 
yhdistää kumpaankaan näihin artiklaan.

                                               
1 Entinen EY:n perustamissopimuksen 284 artikla.
2 Tuomioistuimen 3. syyskuuta 2009 antama tuomio asiassa C-166/07, Euroopan parlamentti vs. Euroopan 
unionin neuvosto, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
3 Ks. esimerkiksi asia C-164/97, Euroopan parlamentti vs. Euroopan unionin neuvosto, Kok. 1999 sivu I-1139, 
14 kohta.
4 Asia C-178/03, Euroopan yhteisöjen komissio o vs. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, Kok. 
2006 sivu I-107, 57 kohta.
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I 337 artiklan hylkääminen

Oikeuskäytännön mukaisesti "toimen oikeudellisen perustan valinta ei voi perustua 
ainoastaan tietyn toimielimen näkemykseen tavoitellusta päämäärästä, vaan sen on 
perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin".1
 "Tällaisiin seikkoihin kuuluvat erityisesti toimen tavoite ja sisältö."2

1. - Ehdotetun säädöksen sisältö

Sisällön puolesta vaikuttaa aivan selvältä, että (infrastruktuuri-investointihankkeita 
koskevien) tietojen ilmoittaminen on ehdotuksen tärkein osatekijä, mikä käy ilmi sekä 
artiklojen otsikoista että niiden sisällöstä.

Otsikot ovat 3 artikla Tietojen ilmoittaminen, 4 artikla Tietolähteet, 6 artikla Tietojen laatu 
ja julkisuus, 8 artikla Tietojenkäsittely ja 9 artikla Yksilöiden suojelu henkilötietojen 
käsittelyssä.

Kyseisten artiklojen sisältö keskittyy tietojen hankintaan, josta määrätään 337 artiklassa. 
Asetuksen 1 artiklassa täsmennetään, että "asetuksessa vahvistetaan yhteinen kehys 
komissiolle tehtäville ilmoituksille". 3 artiklan mukaisesti asetuksessa määritellyt tiedot on 
kerättävä vuoden 2010 alusta lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden välein. 4 artiklassa tehdään 
selväksi, että jäsenvaltioiden on saatava asianomaiset yritykset toimittamaan tiedot, elleivät ne 
päätä käyttää muita keinoja tietojen saamiseksi. 5 artiklassa luetellaan tiedot, jotka 
investointihankkeista on toimitettava, esimerkiksi "todennäköinen käyttöönottoajankohta". 
6 artiklassa vaaditaan, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden komissiolle 
ilmoittamat tiedot ovat laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, selkeitä, ajantasaisia ja 
johdonmukaisia. Lisäksi siinä on maininta, että komissio voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot ja jäsenvaltioiden "on pidettävä kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina". 7 ja 8 artiklassa annetaan komissiolle lupa hyväksyä tämän asetuksen 
täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset toimenpiteet ja velvoitetaan komissio vastaamaan 
tietojen vastaanotossa, tallentamisessa ja käsittelyssä tarvittavien tietotekniikkaresurssien 
kehittämisestä, isännöinnistä, hallinnoinnista ja ylläpidosta. 9 artiklassa säädetään 
henkilötietojen käsittelystä.

Asetusehdotuksen sisältö kattaa kuitenkin myös energiakysymyksen. 3 artiklassa 
täsmennetään, että tietojen toimittamista koskevaa velvollisuutta ei sovelleta, jos tiedot on jo 
ilmoitettu "EY:n alakohtaisen energialainsäädännön nojalla". Lisäksi 5 artiklasta käy selvästi 
ilmi, että asetusehdotus liittyy energia-alaan: siinä mainitaan esimerkiksi "käytettyjen 
energialähteiden tyyppi", "toimitusvarmuuden kannalta merkitykselliset teknologiat" sekä 
"hiilidioksidin talteenottojärjestelmien laitteet". Seurantaa ja raportointia koskevassa 
10 artiklassa tehdään selväksi, mistä kyseisten tietojen hankkimisessa on kyse: ajatuksena on, 
että komissio voisi laatia "monialaisen analyysin EU:n energiajärjestelmän rakenteellisesta 
kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä". Artiklan sanamuoto antaa ymmärtää, että tiedot ovat 

                                               
1 Asia 45/86, Euroopan yhteisöjen komissio vs. Euroopan yhteisöjen neuvosto ("Yleiset tullietuuskohtelut"), 
Kok. 1987 sivu 1493, 11 kohta.
2 Asia C-300/89, Euroopan yhteisöjen komissio vs. Euroopan unionin neuvosto ("Titaanioksidi"), Kok. 1991 sivu 
I-2867, 10 kohta.
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ainoastaan tarvittava väline komission tavoitteen saavuttamiseksi, sillä nimenomaan "näiden 
tietojen pohjalta" komissio pystyy "määrittelemään mahdollisia tulevia aukkoja energian 
kysynnän ja tarjonnan välillä", "määrittelemään investointien esteet ja edistämään parhaita 
toimintatapoja niiden voittamiseksi" sekä "takaamaan suuremman avoimuuden 
markkinatoimijoille". Mainitut artiklat vastaavat johdanto-osan kappaleita 1–5 sekä 15, joissa 
vahvistetaan kehys, jonka puitteissa tiedot on hankittava: yhteinen energiapolitiikka.

2. Ehdotetun säädöksen tavoite

a) Artiklaosan perusteella

Asetusehdotuksen 10 artiklan perusteella vaikuttaa siltä, että sen tavoitteena on auttaa 
komissiota: 

a) kartoittamaan mahdollisia tulevia aukkoja energian kysynnän ja tarjonnan välillä;
b) määrittelemään investointien esteet ja edistämään parhaita toimintatapoja niiden 

voittamiseksi;
c) takaamaan suuremman avoimuuden markkinatoimijoille.

Kyseiset tavoitteet liittyvät SEUT-sopimuksen 194 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin, sillä 
sen mukaan unionin energiapolitiikalla pyritään "varmistamaan energiamarkkinoiden 
toimivuus" (ks. b ja c kohta). 194 artiklassa määrätään lisäksi, että unionin politiikalla pyritään 
"varmistamaan energian toimitusvarmuus", mitä a kohdan on selvästi tarkoitus edistää. 

b) Johdanto-osan perusteella

Johdanto-osan kappaleissa vahvistetaan asetusehdotuksen motiivit ja perusteet. Johdanto-osan 
ensimmäisessä kappaleessa viitataan "yhteiseen energiapolitiikkaan". Yhteinen 
energiapolitiikka on pitkän aikavälin hanke, ja se pysyi pitkään pelkkänä haavekuvana1, aina 
siihen saakka, kun SEUT-sopimukseen sisällytettiin uusi osasto XXI Lissabonin sopimuksen 
seurauksena. Johdanto-osan 1 kappaleessa palautetaan mieliin, että "[y]hteisö on asettanut 
tavoitteekseen" yhteisen energiapolitiikan. Johdanto-osa 2 kappaleessa tehdään suora yhteys 
energiapolitiikan ja asetusehdotuksen välillä ja todetaan, että "[y]ksi tällaisen politiikan 
edellytyksistä on yleiskuvan saaminen siitä, kuinka energiainfrastruktuuriin liittyvät 
investoinnit kehittyvät yhteisössä". Tästä syystä voidaan sanoa, että kaksi ensimmäistä 
johdanto-osan kappaletta sijoittavat asetusehdotuksen energiapolitiikan alalle.

Seuraavissa johdanto-osan kappaleissa osoitetaan, miten investointihankkeita koskevien 
tietojen hankinta edesauttaa tiettyjen unionin energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamista, 
mistä voidaan mainita esimerkkeinä " varmistamaan yhteisön energiansaanti" (johdanto-osan 
3 kappale) sekä energiamarkkinoiden moitteeton toiminta parantamalla "avoimuutta"
(johdanto-osan 5 kappale). Johdanto-osan 3 kappaleessa todetaan lisäksi, että yleiskuva 
energiainfrastruktuuriin tehtävistä investoinneista on olennaisen tärkeä siirtymiselle "kohti 
vähähiilistä energiajärjestelmää". 194 artiklassa mainitaan, että energiapolitiikassa on 

                                               
1 Ks Yves Petit, "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, osa 42, nro 4, s. 593–620.
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otettava huomioon ympäristöpolitiikka ja pyrittävä "edistämään energiatehokkuutta ja 
energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen 
kehittämistä". 

Johdanto-osan 6 kappaleessa todetaan, että komissiolla ja "erityisesti energiamarkkinoiden 
seurantakeskuksella" olisi oltava käytössään tiedot, mikä osoittaa, että näiden tiedonhankinta 
kytkeytyy erottamattomasti asiaan, johon ne liittyvät, siis energiaan. Tätä kytköstä tietojen 
hankinnan ja tietojen tarkoituksen välillä korostetaan säädökseen liittyvässä 
rahoitusselvityksessä, joka on ehdotuksen liitteenä. Rahoitusselvityksen 5.2 kohdassa 
tähdennetään, että asetuksella "luodaan uusi kehys, jossa yhdistetään EU:n 
energiainfrastruktuuriin liittyviä investointihankkeita koskeva raportointi ja seuranta
(analysointi)".

Asetusehdotuksen johdanto-osan analyysi sen tavoitteista saa päättelemään, että asetusehdotus 
liittyy suoraan unionin energiapolitiikkaan.

c) Ehdotukseen liitetyistä asiakirjoista seuraavat tavoitteet

Sekä alan asiantuntijoiden lausunnoista että toimielinten laatimista lukuisista asiakirjoista käy 
selvästi ilmi, että energiapolitiikka on nykyään tärkeä unionin tason tavoite, eivätkä 
jäsenvaltiot voi enää harjoittaa sitä sattumanvaraisesti kukin tavallaan. Tietojen toimittaminen 
tällä alalla edistää yhteisen energiapolitiikan sopimista ja jäsenvaltioiden lähentymistä 
energia-alalla. Tietojen toimittaminen on välttämätöntä tämän uuden politiikan tarkoituksiin. 
Tässä mielessä vaikuttaa johdonmukaisuuden vuoksi välttämättömältä, että asetus, jollaa 
luodaan "toimintakeinot", liitetään 194 artiklaan, joka antaa unionille toimintavaltuudet niiden 
eri tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka se on asettanut itselleen energia-alalla.

Perustelut vain vahvistavat sitä vaikutelmaa, että asetus olisi sijoitettava energiapolitiikan 
yhteyteen. Perusteluissa tehdään selväksi, että asiayhteys on "uusi energiapolitiikka" ja että 
ehdotus "vastaa kaikilta osin EU:n tavoitteita" ja "on sopusoinnussa myös ilmasto- ja 
energiapolitiikan kanssa". Tässä yhteydessä komissio mainitsee myös Eurooppa-neuvoston 
vahvistaman Euroopan energiapolitiikkaa koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2007–
2009. Kyseisessä suunnitelmassa kaavailtiin jo – uuden politiikan toteuttamiseksi – EU:n 
strategisten tarpeiden tyydyttämisen kannalta välttämättömien investointien kartoittamista 
sekä toimitusinfrastruktuurien uudelleentarkastelua, missä ehdotettu asetus on 
täysimääräisesti mukana.

II Päätelmät

Nyt on asetettava tärkeysjärjestykseen asetusehdotuksen kaksi linjaa sen mukaan, 
tarkastellaanko sitä sisällön (tietojen hankinnan) vai tavoitteiden (energiamarkkinoiden ja 
energiavarmuuden) kannalta.

Ensinnäkin on tärkeää ottaa huomioon, että 337 artikla on SEUT-sopimuksen seitsemännessä 
osassa "Yleiset määräykset ja loppumääräykset". Sitä voidaan verrata 352 artiklaan, sillä se 
on eräänlainen "joustolauseke"1 ja sitä voidaan käyttää ainoastaan täyttämään yhteisön 

                                               
1 Ks. tässä yhteydessä 248 artiklaa koskeva Bösen huomautus – EU Kommentar – V kohta, s. 2048.
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toimielimille SEUT-sopimuksen asiaa koskevien määräysten nojalla suoraan tai välillisesti 
siirretyn toimivallan puuttuminen, jos tämä toimivalta kuitenkin osoittautuu välttämättömäksi, 
jotta yhteisö voi suorittaa tehtävänsä sopimuksessa asetetun tavoitteen tai asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä tapauksessa, vaikka tietojen hankinta mainitaan 
337 artiklassa ja 194 artiklassa sitä ei mainita, vaikuttaa kuitenkin siltä, että tietojen hankinta 
sisältyy 194 artiklassa kuvattuun unionin toimivaltaan, jos kyseiset tiedot auttavat 
saavuttamaan tavoitteet, jotka unioni on asettanut itselleen energiapolitiikan yhteydessä. 
Kun otetaan huomioon, että 337 artikla kuuluu "yleisiin määräyksiin ja loppumääräyksiin", on 
mahdollista noudattaa lex specialis derogat legi generali -periaatetta1, jonka mukaan erityiset 
säännökset voivat kumota yleiset säännökset.

Jos asiasta ei olla vieläkään varmoja, yksi merkittävä peruste saadaan tuomioistuimen 
tuomiosta asiassa C-176/03, komissio ja parlamentti vs. neuvosto2. Kyseisessä asiassa 
tuomioistuimen oli päätettävä, mikä oli asianmukainen oikeusperusta ympäristön suojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin annettavalle neuvoston puitepäätökselle. Siinä missä neuvosto oli 
käyttänyt oikeusperustana oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevia artikloja, jotka 
kuuluivat kolmannen pilarin alaan, komissio – Euroopan parlamentin tukemana – oli eri 
mieltä kyseisestä oikeusperustasta ja käytti perusteena sitä, että asia kuului yhteisön 
toimivaltaan. Komissio esitti perusteena, että "[k]ansallisten rikoslainsäädäntöjen, erityisesti 
sellaisten ympäristörikoksen muodostavien tunnusmerkistöjen, joista voidaan määrätä 
rikosoikeudellinen seuraamus, yhdenmukaistamista on komission mukaan pidettävä kyseistä 
yhteisön politiikkaa palvelevana välineenä"3. Tuomioistuin huomautti ensinnä, että 
ympäristön suojelu on yksi yhteisön päätavoitteista4 ja että ympäristönsuojelun alalla 
toteutettavissa toimenpiteissä on kaikissa kysymyksessä yhteisön toimielinten ryhtyminen 
toimenpiteisiin esimerkiksi energiapolitiikan ja veropolitiikan aloilla. Tuomioistuin vahvisti, 
että puitepäätöksen sisältö liittyi lähinnä rikoslainsäädäntöön, mutta katsoi, että 

"[t]ämä viimeksi mainittu toteamus ei kuitenkaan estä yhteisön lainsäätäjää toteuttamasta 
jäsenvaltioiden rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi 
säätämiensä ympäristönsuojelunormien täyden tehokkuuden takaamiseksi, kun se, että 
kansalliset viranomaiset soveltavat [...] rikosoikeudellisia seuraamuksia, on välttämätön 
toimenpide vakavien ympäristöön kohdistuvien loukkausten torjunnassa."5

Tästä syystä vaikuttaa siltä, että kun toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä erityisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, tuomioistuin valitsee tavoitteeseen liittyvän oikeusperustan ja asettaa näin 
kaukaisemman tavoitteen (ympäristön suojelun) etusijalle välittömämpään tavoitteeseen 
(rikoslainsäädännön yhdenmukaistaminen) nähden6.

Kun tätä sovelletaan käsillä olevaan tapaukseen, voidaan todeta, että asetusehdotuksen 
perusteella näyttää siltä, että tietojen hankinta on ratkaisevan tärkeää yleiskuvan saamiseksi 

                                               
1 Ks. Bertrand Peter, "La base juridique des actes en droit communautaire", Revue du marché commun et de 
l'union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, nro 378, toukokuu 1994, s. 335.
2 Kok. 2005 sivu I-7879.
3 Ibid., 19 kohta.
4 Ibid., 41 kohta. 
5 Ibid., 48 kohta.
6 Ks. Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales – Sénat 
(France), kokous 17. heinäkuuta 2007.
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energiamarkkinoista ja täten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi voidaan todeta, että energiaa koskeva 
oikeusperusta (eli tämä artikla) olisi asetettava etusijalle 337 artiklaan nähden, pääasiassa 
siksi, että kyse ei ole siitä, että jokin tietty osasto menisi toisen edelle, vaan siitä, että tiettyyn 
osastoon kuuluva määräys kumoaa yleisen määräyksen ja loppumääräyksen. 

Kun on ensin todettu energiakytköksen menevän etusijalle, on myös syytä harkita, onko ala, 
johon tietojen ilmoittaminen liittyy (energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet) 
luonteeltaan sellainen, että sen yhteydessä olisi käytettävä tarkempaa oikeusperustaa eli 
SEUT-sopimuksen 170 ja 171 artiklaa, joissa määrätään Euroopan laajuisista verkoista. 
170 artiklan mukaisesti unioni "myötävaikuttaa Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen 
ja kehittämiseen" erityisesti energian infrastruktuurien aloilla. Kyseisen tavoitteen 
saavuttamiseksi unioni voi tukea "jäsenvaltioiden tukemia yhteistä etua koskevia hankkeita"
(171 artiklan 3 luetelmakohta) ja vahvistaa "joukon suuntaviivoja, jotka koskevat 
suunniteltujen toimien tavoitteita, painopisteitä ja pääperiaatteita Euroopan laajuisten 
verkkojen alalla" (171 artiklan 1 luetelmakohta). Tämä voisi kattaa tietojen hankinnan, 
analysoinnin ja ilmoittamisen.

Euroopan laajuisia verkkoja koskevassa osastossa käsitellyt tärkeimmät kysymykset ovat 
kuitenkin yhteentoimivuus ja komission yhteisille hankkeille myöntämä tuki. Käsillä olevassa 
asetusehdotuksessa komissio on kuitenkin hankkimassa tietoja kansallisista 
infrastruktuurihankkeista saadakseen paremman yleiskuvan Euroopan energiamarkkinoista. 
Asetusehdotuksessa säädetty tietojen hankinta menee "Euroopan laajuista" pidemmälle, koska 
se kattaa kaikki investoinnit, myös kansalliset investoinnit, kun taas voimassa oleva asetus 
kattaa esimerkiksi ainoastaan valtioiden rajat ylittävät kaasuverkot1. 

On tietenkin mahdollista, että komissio ryhtyy hankitut tiedot analysoituaan toimiin erityisesti 
Euroopan laajuisten verkkojen alalla. Sen tavoitteena ei kuitenkaan ole toimia Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla, vaan ainoastaan arvioida energia-alan investointihankkeiden 
perusteella, mihin toimiin unionin olisi ryhdyttävä mahdollisten vaikeuksien voittamiseksi. 
Niin ikään perusteluissa mainitaan, että asetus on johdonmukainen unionin tavoitteiden 
kanssa, ja sillä pyritään sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja "Euroopan kestävään kehitykseen, 
jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus". Ehdotus on sopusoinnussa 
myös ilmasto- ja energiapolitiikan kanssa, jonka yhtenä peruspilarina on energiavarmuus. 
Myös johdanto-osan 1 kappaleessa viitataan yhteiseen energiapolitiikkaan, ja 2 kappaleessa 
todetaan, että yksi tällaisen politiikan edellytyksistä on yleiskuvan saaminen siitä, kuinka 
energiainfrastruktuuriin liittyvät investoinnit kehittyvät yhteisössä. Näin ollen vaikuttaa siis 
siltä, että vaikka ehdotettua asetusta sovelletaan erityisesti energiainfrastruktuureihin, se on 
sijoitettava yhteisen energiapolitiikan yhteyteen, josta määrätään SEUT-sopimuksen 
194 artiklassa. Kyseinen artikla kattaa asetusehdotuksen koko laajuudessaan, ja siihen sisältyy 
niin energiaverkkojen yhteenliittäminen kuin energiamarkkinat, energian toimitusvarmuus ja 
energiatehokkuus.

III Suositus

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 28. tammikuuta 2010 pidetyssä kokouksessaan 

                                               
1 Ks. vaikutustenarviointi, SEC(2009)0971 lopullinen, s. 6.
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yksimielisesti – 19 ääntä puolesta, ei tyhjiä1 – esittää seuraavan suosituksen: ehdotus 
neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien 
investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 
kumoamisesta olisi hyväksyttävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklan perusteella.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne
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