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Arvoisa puheenjohtaja 

 

Pyysitte 8. joulukuuta 2017 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 

ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta. 

 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 15. tammikuuta 2018. 

 

Komission ehdottama oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 194 artiklan 2 kohta. ITRE-valiokunnan äänestyksessä hyväksytyllä tarkistuksella 

pyritään korvaamaan edellä mainittu oikeusperusta SEUT:n koko 194 artiklalla yhdessä 

SEUT:n 191 artiklan 1 kohdan kanssa. 

 

 

I - Tausta 

 

Ehdotuksessa säädetään periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat yhteisesti ja 

jatkuvasti varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä saavutetaan kustannustehokkaasti 

uusiutuvien energialähteiden vähintään 27 prosentin osuus EU:n energian loppukulutuksesta 

kaikilla kolmella osa-alueella, joita ovat sähkö (RES-E), lämmitys ja jäähdytys (RES-H&C) 

ja liikenne (RES-T). 

 

Eurooppa-neuvosto hyväksyi lokakuussa 2014 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 

2030 saakka1, ja niiden mukaan 27 prosentin tavoite on sitova EU:n tasolla ja se toteutetaan 

yksittäisten jäsenvaltioiden panoksilla, joita ohjaa tarve saavuttaa unionin tavoite yhteisesti. 

Uudet puitteet mahdollistavat tuloksen tekemisen kollektiivisesti ilman että jäsenvaltioita 

estetään asettamasta omia kansallisia tavoitteita, jotka voivat olla pidemmälle meneviä. 

Jäsenvaltiot voivat tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöä, jolloin sovelletaan 

valtiontukisääntöjä. 
 

Eurooppa-neuvosto on useaan otteeseen kannustanut komissiota tarkistamaan ja kehittämään 

edelleen muun muassa uusiutuviin energialähteisiin liittyvää lainsäädäntöä vuoden 2030 

tavoitteen saavuttamisen tukemiseksi2. Myös Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota 

esittämään uusiutuvia energialähteitä koskevaa lainsäädäntöä ja nostamaan tavoitetaso vähintään 

30 prosenttiin3. 

 

EU:n energiajärjestelmäennusteet osoittavat, että ellei uusia toimenpiteitä oteta käyttöön, nykyiset 

jäsenvaltioiden ja EU:n toimenpiteet johtaisivat uusiutuvan energian käytön vain noin 

24,3 prosentin osuuteen vuonna 2030. Kyseinen taso olisi huomattavasti alhaisempi kuin 

Eurooppa-neuvostossa sovittu EU:n tasolla sitova uusiutuvan energian 27 prosentin osuuden 

vähimmäistavoite, jolloin unioni ei kykenisi kollektiivisesti täyttämään vuoden 2015 Pariisin 

sopimuksessa tehtyjä sitoumuksia. Unionin poliittinen tavoite nousta maailmanlaajuiseen 

johtoasemaan uusiutuvien energialähteiden alalla vaarantuu niin ikään vakavasti, jos politiikkaa ei 

muuteta. Lisäksi unionilta jäisi saamatta energiavarmuudesta saatavat etuudet, joita energian 

                                                 
1 Katso ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030” (COM(2014)0015). 
2 Eurooppa-neuvoston päätelmät 19. – 20. maaliskuuta 2015, 17. – 18. joulukuuta 2015 ja 17. – 18. maaliskuuta 

2016. 
3 Katso Euroopan parlamentin päätöslauselmat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020–2030 sekä 

uusiutuvan energian tilannekatsauksesta. 
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tarjonnan lisääminen omista lähteistä tuottaisi, ja kuluttajien osallistuminen energiajärjestelmään 

vähenisi. 

 

 

II - Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat 

 

Komission ehdotuksen oikeusperustaksi esitetään seuraavaa artiklaa, joka on Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan ”Unionin sisäiset politiikat ja 

toimet” XXI osastossa ”Energia” (alleviivaukset lisätty): 

 

 

”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.” 

 

 

III - Ehdotettu oikeusperusta 

 

Käsiteltävänä olevassa ITRE-valiokunnan tarkistuksessa ehdotetaan ehdotuksen 

oikeusperustan muuttamista siten, että poistetaan viittaus SEUT:n 194 artiklan 2 kohtaan, 

jolloin viitataan SEUT:n 194 artiklaan kokonaisuudessaan, ja lisätään viittaus SEUT:n 

XX osastossa ”Ympäristö” olevan SEUT:n 191 artiklan 1 kohtaan. Uusi säännös kuuluu 

näin: 
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”191 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 174 artikla) 

 

1. Unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: 

 

– ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 

 

– ihmisten terveyden suojelu, 

 

– luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö, 

 

– sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin 

tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

Arvioinnin kannalta merkitystä on myös SEUT:n 192 artiklalla, jonka sanamuoto on seuraava 

(alleviivaukset lisätty): 

 

 

”192 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 175 artikla) 

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan unionin toimista 

191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 

2. Poiketen 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä ja rajoittamatta 114 artiklan 

soveltamista, neuvosto yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan 

parlamenttia, talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan vahvistaa: 

 

a) säännöksiä, jotka ovat etupäässä verotuksellisia; 

 

b) toimenpiteet, jotka vaikuttavat: 

 

– kaavoitukseen, 

 

– vesivarojen määrän hallintaan tai jotka koskevat suoraan tai välillisesti vesivarojen 

saatavuutta, 

 

– maankäyttöön jätehuoltoa lukuun ottamatta; 

 

c) toimenpiteet, jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltion valintaan eri energianlähteiden 
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välillä ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen. 

 

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia, talous- ja 

sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kuultuaan päättää, että ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettuihin aloihin sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. 

 

3. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yleiset toimintaohjelmat, 

joissa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet. 

 

Toimintaohjelmien toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään tapauksen mukaan 

joko 1 tai 2 kohdassa määrätyin edellytyksin. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV - 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. Oikean oikeusperustan määrittämisessä ei ole merkitystä toimielimen 

toivomuksella saada osallistua tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen antamisen 

asiayhteydellä tai toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta varten tehdyllä työllä2. 

 

Jos toimea tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai että siinä on 

kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi 

tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä 

oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 

tekijä edellyttää3. Jos kuitenkin toimella on useampi samanaikainen tarkoitus, joita ei voida 

erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista 

toimea annettaessa on käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa4, jos kyseisiä 

oikeusperustoja varten vahvistetut menettelyt eivät ole yhteensopimattomia Euroopan 

parlamentin oikeuksien kanssa eivätkä heikennä niitä5. 

 

 

                                                 
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. 
2 Asia C-269/97, komissio v. neuvosto, Kok. 2000, s. I-2257, 44 kohta. 
3 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta; asia C-490/10, parlamentti v. neuvosto, 

EU:C:2012:525, 45 kohta; asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-08103, 34 kohta. 
4 Asia C-211/01, komissio v. neuvosto Kok. 2003, s. I-08913, 40 kohta; asia C-178/03, komissio v. Euroopan 

parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 43–56 kohta.  
5 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta; asia C-268/94, 

Portugali v. neuvosto, Kok. 1996, s. I-6177. 
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V - Ehdotuksen tarkoitus ja sisältö 

 

Ehdotuksen johdanto-osan 1 kappaleessa todetaan, miksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja 

myöhemmästä kumoamisesta 23. huhtikuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/28/EY laaditaan udelleen, ja tarkoituksena on varmistaa selkeys. 

 

Johdanto-osan 2 ja 3 kappaleessa todetaan, että uusiutuviin energialähteisiin perustuvien 

energiamuotojen edistäminen on yksi unionin energiapolitiikan tavoitteista, jota tarvitaan 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen vuoden 2015 Pariisin sopimuksen mukaisesti. 

Tavoitteina on myös edistää energiansaannin varmuutta ja teknologian innovaatioita sekä 

vähentää unionin riippuvuutta tuontikaasusta ja -öljystä. 

 

Ehdotuksen 3 artiklassa asetetaan vastaavasti uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 

osuudeksi unionin kulutuksesta vähintään 27 prosenttia vuonna 2030. Lisäksi annetaan 

yksityiskohtaisia säännöksiä jäsenvaltioiden panoksista kustannustehokkaaseen ja joustavaan 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen luomalla rahoituskehys, jolla edistetään 

investointeja uusiutuvan energian hankkeisiin, käyttämällä rahoitusvälineitä ja huolehtimalla 

parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta toimivaltaisten kansallisten tai alueellisten viranomaisten 

tai elinten välillä. 
 

Ehdotuksen 4 artiklassa keskitytään uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukijärjestelmiin 

ja annetaan takeet siitä, että jäsenvaltiot huolehtivat täytäntöönpanosta pyrkien varmistamaan 

sähkömarkkinoiden vääristymättömän toimivuuden valtiontukisääntöjen mukaisesti ja avoimella 

tavalla ja edistäen niin selkeyttä investoijien ja kuluttajien kannalta kuin tehokasta valvontaa. 

 

Ehdotuksen 7 artiklassa säännellään sitä, miten uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 

osuus lasketaan, mukaan lukien ravinto- tai rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja 

bionesteiden enimmäisosuuden laskeminen vuodesta 2012 alkaen. 

 

Ehdotuksen 16 artiklassa vahvistetaan uusiutuvan energian hankkeiden lupaprosessi, jossa on yksi 

nimetty viranomainen ja prosessin enimmäiskesto on rajattu. Ehdotuksen 19 artiklassa taas 

muutetaan alkuperätakeita muun muassa laajentamalla se kattamaan uusiutuva kaasu, tekemällä 

siitä lämpö- ja jäähdytysenergian alalla pakollista tuottajan pyynnöstä ja parantamalla 

hallinnollisia menettelyjä CEN-standardin soveltamisella. 

 

Ehdotuksen 21–24 artiklassa mahdollistetaan se, että i) kuluttajat voivat käyttää itse tuottamaansa 

energiaa ilman perusteettomia rajoituksia, ii) energiayhteisöt voivat osallistua markkinoille ja iii) 

kuluttajat voivat lopettaa rakennuksen tasolla lämmityksen/jäähdytyksen ostamisen 

kaukolämmitys tai -jäähdytysjärjestelmistä, jos huomattavasti parempi energiatehokkuus voidaan 

saavuttaa rakennuksen tasolla toteutetuin toimin. 

 

Ehdotuksen 25 artiklassa asetetaan polttoainetoimittajille EU:n tason velvoite tarjota tietty osuus 

vähäpäästöisiä uusiutuvia polttoaineita hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edistämiseksi ja 

energialähteiden monipuolistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ala osallistuu 

kustannustehokkaasti kokonaistavoitteen saavuttamiseen. Lopuksi 26 artiklassa vahvistetaan EU:n 

nykyisiä bioenergian kestävyyskriteereitä muun muassa ulottamalla niiden soveltaminen 

kattamaan lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä sähköntuotantoon käytettävä biomassa ja 

biokaasu. Ehdotuksen 27 artiklassa taas selvennetään ainetasemenetelmää ja mukautetaan se 

kattamaan biokaasun yhteismädätys ja biometaanin syöttö maakaasuverkkoon. 
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VI - Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen 

 

Edellä mainitusta käy selvästi ilmi, että ehdotuksella pyritään reagoimaan investointeja 

koskevaan epävarmuuteen ja valitussa tavassa otetaan huomioon hiilen vähentämistä koskevat 

keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi varmistetaan uusiutuviin lähteisiin perustuvan 

sähköntuotannon kustannustehokas käynnistäminen ja markkinoille pääsy, samalla kun 

saavutetaan yhdessä vuodelle 2030 asetettu koko unionia koskeva uusiutuvan energian tavoite. 

Vastaavasti kehitetään kehittyneiden biopolttoaineiden potentiaalia ja uusiutuvan energian 

potentiaalia lämmitys- ja jäähdytysalalla. 

 

Uusiutuvat energialähteet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta vähentämällä 

kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavat aikaan kestävää kehitystä, suojelevat ympäristöä ja 

parantavat kansalaisten terveyttä. Uusiutuva energia on nousemassa osallistavan talouskasvun 

liikkeelle panevaksi voimaksi, joka luo työpaikkoja ja vahvistaa Euroopan energiavarmuutta. 

Uusiutuvan energian kehittäminen on tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yksi niistä 

tavoitteista, joiden on ohjattava EU:n energiapolitiikkaa1. 

 

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan SEUT:n 194 artikla muodostaa erityisen 

oikeusperustan energiapoliittisille toimenpiteille, joilla pyritään varmistamaan 

energiamarkkinoiden toimivuus, varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa, 

edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvien energiamuotojen kehittämistä tai edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä. 

 

ITRE-valiokunnan tarkistuksessa 1 pyritään muuttamaan ehdotuksen oikeusperustaa siten, 

että poistetaan viittaus SEUT:n 194 artiklan 2 kohtaan, jolloin viitataan SEUT:n 194 artiklaan 

kokonaisuudessaan, ja lisätään viittaus SEUT:n XX osastossa ”Ympäristö” olevan SEUT:n 

191 artiklan 1 kohtaan. Se kuuluu seuraavasti: 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 viite 

Komission teksti  Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti 

sen 194 artiklan 2 kohdan, 

 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti 

sen 194 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan, 

 

Ensinnäkin on syytä todeta SEUT:n koko 194 artiklan oikeusperustana soveltamisen osalta, 

että SEUT:n 194 artiklan 2 ja 3 kohta merkitsevät tosiasiassa kahta erilaista oikeusperustaa 

luonteeltaan erilaisia toimenpiteitä varten. Artiklan 3 kohdassa viitataan etupäässä 

verotuksellisiin toimenpiteisiin, kun taas 2 kohdassa viitataan sellaisten toimenpiteiden 

hyväksymiseen, jotka ovat tarpeellisia 1 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska ehdotus 

                                                 
1 Yhteiset asiat C-215/16, C-216/16, C-220/16 ja C-221/16 Elecdey Carcelen SA and Others v Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, 38 kohta. 
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kuuluu selvästi jälkimmäisen toimenpideluokan piiriin, oikeusperustassa on mainittava 

SEUT:n 194 artiklan 2 kohta. 

 

Lisäksi SEUT:n 194 artiklassa säädetään erilaisista lainsäädäntömenettelyistä toimenpiteen 

luonteen mukaisesti. 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 taas sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä sellaisten toimenpiteiden 

toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen 194 artiklan 1 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Ehdotuksen päätarkoitus vaikuttaa kuuluvan kokonaisuudessaan unionin energiapolitiikan 

tavoitteisiin, joista on määrätty SEUT:n 194 artiklan 1 kohdassa. Siksi on asianmukaista 

soveltaa ehdotuksen oikeusperustana SEUT:n 194 artiklan 2 kohtaa koko 194 artiklan 

asemesta, jotta oikeusperusta voidaan ilmaista tavalla, joka määrittää, mitä menettelyä 

ehdotuksen hyväksymiseen sovelletaan ja millainen enemmistö siihen tarvitaan neuvostossa. 

 

Ehdotuksen oikeusperustaan on ehdotettu lisättäväksi viittaus SEUT:n 191 artiklan 1 kohtaan. 

On syytä korostaa, että se ei ole tärkein artikla. Siinä asetetaan unionin ympäristöpolitiikan 

tavoitteet ja vahvistetaan muita periaatteita, jotka unionin on otettava huomioon 

ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan ja tehdessään kolmansien maiden kanssa yhteistyötä 

ympäristökysymyksissä. Tämä määräys ei anna unionin toimielimille valtuuksia 

ympäristöalan lainsäädännöllisten toimenpiteiden hyväksymiseen, joten se ei sovellu 

oikeusperustaksi. 

 

Jos tarkistuksen ideana on lisätä ympäristöä koskeva oikeusperusta, niin SEUT:n 192 artiklan 

1 kohta muodostaa tällaisen perustan, koska siinä määrätään tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen noudattamisesta SEUT:n 191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tästä huolimatta uuden ympäristöä koskevan oikeusperustan sisällyttäminen 

ehdotukseen edellyttäisi perusteluja. Erityisesti olisi osoitettava, että ehdotuksella on useampi 

samanaikainen tarkoitus, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 

toisarvoinen ja välillinen1. Koska 194 artiklassa nimenomaisesti kytketään ympäristön 

säilyttäminen ja sen tilan parantaminen unionin energiapolitiikan kehittämiseen ja kun otetaan 

huomioon ehdotuksen tarkoitus ja sisältö, vaikuttaa siltä, että ehdotuksen tärkeimpänä ja 

hallitsevana tarkoituksena on energiaa koskevien tavoitteiden edistäminen. Myös 

ympäristönäkökohdat otetaan huomioon, joskin ne ovat selvästi toissijaisia verrattuna 

ehdotuksen tarkoitukseen, joka on uusiutuvista lähteistä saatavan energian edistäminen 

SEUT:n 194 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. 

 

 

VII - Päätelmä ja suositukset 

 

Edellä kuvatun arvioinnin perusteella ITRE-tarkistuksessa tavoiteltu oikeusperustan 

muuttaminen vaikuttaa merkitsevän SEUT:n 191 artiklaa koskevan viittauksen osalta 

epäasianmukaista viittausta perussopimusten artiklaan, joka ei ole pääartikla ja jolla ei ole 

samanaikaista ehdotuksen sisältöön ja tarkoitukseen perustuvaa tavoitetta. Mitä taas tulee 

SEUT:n koko 194 artiklan käyttöön, olisi syytä hylätä 2 kohtaa koskevan viittauksen 

                                                 
1 Asia C-211/01, komissio v. neuvosto Kok. 2003, s. I-08913, 40 kohta; asia C-178/03, komissio v. Euroopan 

parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 43–56 kohta. 
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poistaminen, koska sillä poistettaisiin viittaus tietynlaiseen lainsäädäntömenettelyyn, jota on 

noudatettava asiaa koskevaa ehdotusta hyväksyttäessä. 

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 15. tammikuuta 2018 äänin 

19 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää1 suositella, että pitäydytään komission ehdotuksen 

alkuperäisessä oikeusperustassa, eli SEUT:n 194 artiklan 2 kohdassa, koska se on mainitun 

ehdotuksen tarkoituksen ja sisällön perusteella ainoa soveltuva oikeusperusta. 

 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada 

(varapuheenjohtaja), Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, 

Pascal Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka (Antanas 

Guogan puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti). 


