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JOHDANTO

Kaasu- ja sähkömarkkinat ovat erittäin tärkeät Euroopan unionille, joka on useaan otteeseen 
ilmoittanut haluavansa ”puhua yhdellä äänellä” energia-asioissa.

Jotta Euroopan unioni voisi toteuttaa tavoitteensa perustaa energian sisämarkkinat, on erittäin 
tärkeää luoda yhtäläiset kilpailuolosuhteet kaikille kaasualalla toimiville yrityksille, niin että 
ne voivat toimia vapaasti markkinoilla ja kuluttajat saavat kustannushyötyä matalampien 
hintojen ansiosta.

Tätä varten komissio on esittänyt kolmannen energia-alan paketin, jonka avulla pitäisi 
toteutua sen markkinoiden vapautumisen, jota edellisillä paketeilla ei tähän mennessä ole 
saatu aikaan1.

KAASUALAN ERITYISPIIRTEET

Komission ehdotuksessa säädetään samasta lähestymistavasta sekä kaasu- että sähköalalla.

Ehdotus on varmasti siinä mielessä toimiva, että sillä luodaan tasapuoliset ja harmonisoidut 
energiamarkkinat, jotka mahdollistavat sen, että päästään eroon joissakin maissa tällä hetkellä 
olevasta korkeasta keskittymisasteesta ja jotka edistävät uusien yritysten markkinoillepääsyä 
luomalla kilpailuedellytykset, jotka – pitkällä aikavälillä – laskevat hintoja loppukäyttäjän 
eduksi.

Esittelijän mielestä on kuitenkin välttämätöntä erottaa toisistaan kaasuala ja sähköenergia-ala. 
Kun otetaan huomioon näiden kahden markkinoiden rakenteelliset erot ja kaasualan 
riippuvuus Euroopan unionin ulkopuolisista maista, mitä ei voida myöskään jättää huomiotta, 
on tärkeää pitää mielessä alojen erityispiirteet ja mahdollisesti edetä hitaammin 
kaasumarkkinoiden kuin sähköenergiamarkkinoiden kilpailulle avaamisen suhteen. 

Itse asiassa komission aikaisemmin esittämät paketit ovat johtaneet erilaisiin tuloksiin 
täytäntöönpanovaiheessa. Kuitenkin ne unionin maat, jotka ovat tosiasiallisesti eriyttäneet 
omistusta sähköenergia-alalla, ovat päässeet paljon pidemmälle kuin maat, jotka ovat tehneet 
näin kaasualalla.

OMISTUKSEN ERIYTTÄMINEN

Paketin keskeinen kohta on epäilemättä omistuksen eriyttäminen, joka yhdessä direktiivin 
2003/55 2 artiklan tarkistamisen kanssa estää sen, että vertikaalisesti integroiduilla yrityksillä 
on omistusosuus sekä toimitustoiminnassa että siirtotoiminnassa.

Voimassa olevalla lainsäädännöllä, jossa säädetään toimijoiden oikeudellisesta ja 
toiminnallisesta eriyttämisestä sen mukaan, koostuuko toiminta siirrosta vai toimituksista, ei 
ole onnistuttu ratkaisemaan eturistiriitaa vertikaalisesti integroitujen yritysten piirissä, jotka 
ovat jatkaneet verkon käyttöä ja täten säilyttäneet hallitsevan markkina-aseman. Niillä ei näin 

                                               
1 Kaasumarkkinoiden vapauttaminen kilpailulle aloitettiin vuonna 1999, ja tärkeä vaihe eurooppalaisten 
energiamarkkinoiden luomisessa oli direktiivin voimaantulo kesäkuussa 2003.



DT\702031FI.doc 3/5 PE400.311v01-00

FI

ollen minkäänlaista kannustinta investoida uusiin verkkoihin ja sallia markkinoille pääsy 
uusille toimijoille.

Esittelijä katsoo tähän liittyen, että omistuksen eriyttäminen on varmasti paras tapa varmistaa 
toimituksen ja siirron alalla toimivien yritysten täysi riippumattomuus. Se on myös 
toteuttamiskelpoisempi ja tehokkaampi vaihtoehto kuin riippumaton verkonhaltija, joka vaatii 
raskaita ja monimutkaisia hallintorakenteita sekä tiivistä laillista valvontaa. On myös 
muistettava, että joissakin jäsenvaltioissa tehdyt kokeilut riippumattomista verkonhaltijoista 
eivät todellakaan ole osoittautuneet menestyksiksi. 

On kuitenkin erittäin tärkeää taata varastointilaitteistojen ja siirtoverkon haltijoiden 
tosiasiallinen erottaminen vertikaalisesti integroitujen yritysten hoitamista toimituksista 
(poikkeuksena infrastruktuurit, joista on tehty vapautuspäätös kilpailun edistämiseksi 
direktiivin 22 artiklan mukaisesti). Näin voidaan taata kaasukapasiteetin avoin hallinta ja 
parempi toimitusvarmuus.

Lisäksi on tärkeää, että myös kaasualan erityispiirteiden vuoksi omistuksen eriyttäminen 
pannaan täysimääräisesti ja vastavuoroisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Olisi 
hyödytöntä luoda energia-alan sisämarkkinat, jos kaikissa 27 jäsenvaltiossa on erilainen 
lainsäädäntö.

Tätä vastavuoroisuutta on toteutettava myös suhteessa kolmansiin maihin. Esittelijä tukee 
täten komission vaatimaa suojalauseketta, mutta pitää kuitenkin tärkeänä, että Euroopan 
unionin ja alalle mahdollisesti investoivien kolmansien maiden sopimusten sisältöä ja muotoa 
säädellään paremmin.

KANSALLISTEN VIRANOMAISTEN RIIPPUMATTOMUUS

Komissio aikoo tällä kolmannella paketilla antaa keskeisen roolin kansallisille 
sääntelyviranomaisille, joille tulee oikeushenkilön asema ja oma talousarvio ja joiden on 
oltava hallinnoltaan täysin itsenäisiä. 

Esittelijä pitää myönteisinä komission ehdotuksia, joilla se aikoo vahvistaa ja yhtenäistää 
kansallisten viranomaisten tehtäviä. Näiden tulee saada myös asianmukaiset valtuudet 
ennaltaehkäisyä ja seuraamusten langettamista varten.

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että viranomaisten yhteistyövelvollisuuksista on tehtävä 
viralliset eikä niitä tule jättää vapaaehtoisuuden varaan. Komission tulisi viraston välityksellä 
seurata yhteistyön toimivuutta.

Lisäksi olisi erotettava selvästi toisistaan kansallisten sääntelyviranomaisten valtuudet 
kartellien vastaisesta viranomaistoiminnasta.

INFRASTRUKTUURIT 

Infrastruktuureilla on epäilemättä tärkeä merkitys integroitujen eurooppalaisten 
energiamarkkinoiden luomisessa. 
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On muistettava, että erityisesti uusissa jäsenvaltioissa infrastruktuuri on usein puutteellista, tai 
sitä ei ole lainkaan, ja että ne näin ollen ovat kaasuntoimitusten suhteen täysin riippuvaisia 
EU:n ulkopuolisista toimijoista. 

Säännökset sisältävät useita ehdotuksia, joilla pyritään edistämään uusien toimijoiden 
investointeja infrastruktuureihin säänneltyä pääsyä koskevan vapautuksen avulla. Komission 
ehdotuksessa laajennetaan nämä aivan oikein myös kaikkiin uusiin omistuksen eriyttämistä 
koskeviin säännöksiin. Tähän liittyen on varmistettava, että tällainen vapautus myönnetään 
vain tietyksi ajaksi, ja mahdollisten tulkinnan ristiriitaisuuksien välttämiseksi sen on 
perustuttava selkeälle ja ennalta säädetylle lainsäädännölle. On myös varmistettava, että 
aikaisempia ja meneillään olevia investointeja suojellaan ja ne taataan laajentamalla vapautus 
koskemaan komission ehdotusten sisältämiä muita säännöksiä. 

Esittelijä katsoo, että direktiivin 22 artiklan tarkistamisen perimmäisenä tavoitteena tulisi olla 
investointeihin kannustaminen ja että investointeja Euroopan etua palveleviin 
infrastruktuureihin ei saa rajoittaa pelkästään rajat ylittäviin infrastruktuureihin vaan niiden 
olisi katettava myös muut tärkeät rakenteet, kuten jälleenhöyrystyslaitokset ja 
varastointilaitteistot. Tässä olisi noudatettava markkinamekanismeja ja käytettävä direktiivin 
22 artiklassa tarkoitettua vapautusjärjestelmää kilpailun edistämiseksi.

Esittelijä pitää myönteisenä, että komission ehdotuksessa säädetään järjestelmällisestä 
yhteistyöstä kansallisten siirtojärjestelmien välillä, ainakin alueellisella tasolla.

KOMISSION VALTUUDET

Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetussa direktiivissä säädetään 
komission toimivallan laajentamisesta sitovien suuntaviivojen antamiseksi 
komitologiamenettelyn avulla erilaisissa tapauksissa, kuten siirtoverkonhaltijoiden 
nimeäminen ja sertifiointi, velvoitteiden noudattamisen tarkistaminen, sääntelyvaltuuksien 
soveltaminen, vapautusten myöntäminen uusille infrastruktuureille jne.

Vaikka esittelijä kannattaakin sitä, että komission olisi viime kädessä – jos sillä on asiasta 
epäilyksiä – oltava toimivaltainen ratkaisemaan toimivaltakiistat ja riitatilanteet sekä 
tekemään sitovia, luonteeltaan teknisiä päätöksiä. Hän katsoo kuitenkin, että sitovien 
suuntaviivojen antamista koskevia mahdollisia uusia valtuuksia olisi käsiteltävä tapaus 
tapaukselta komitologiamenettelyä noudattaen, jos kyseessä on sisällölliset eivätkä menettelyä 
koskevat seikat. 

On myös täsmennettävä, voiko ja millä tavoin yksittäinen kuluttajan valittaa komission 
päätöksistä ja mitkä komission elimet olisivat toimivaltaisia tekemään tätä koskevia päätöksiä.

Nimenomaan tässä suhteessa direktiivi on liian yleinen, se ei mahdollista riittävää 
kuluttajansuojaa eikä tarjoa täsmällisiä oikeudellisia puitteita.

AVOIMUUS

Mitä tulee avoimuuteen, esittelijä on samaa mieltä komission kanssa siitä, että sekä sähkön 
että kaasun sisämarkkinoilla on avoimuuden puutetta, mikä haittaa resurssien tehokasta 
käyttöä ja estää uusien toimijoiden pääsyn markkinoille.
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Esittelijä korostaa kuitenkin, että luottamusta markkinoihin on kasvatettava lisäämällä 
markkinoiden saatavilla olevaa tietoa toimitussopimuksista tai johdannaissopimuksista 
internetsivustojen kautta.

KULUTTAJANSUOJA 

Kun puhumme avoimuudesta, emme voi jättää huomiotta kuluttajansuojaa. Kuluttajat eivät 
nykyään saa riittävästi tietoja kulutuksestaan (laskut ovat usein mahdottomia ymmärtää).

Joissakin jäsenvaltioissa kuluttajat eivät myöskään voi valita kaasuntoimittajaa.

Niinpä esittelijä haluaa tehdä kuluttajansuojasta direktiivin keskeisen osan yhdessä muiden 
kehitteillä olevien ehdotusten, kuten European Energy Consumers Charter, kanssa.

Kuluttajan on voitava valita vapaasti, oikea-aikaisesti ja tietoisesti avoimilla ja kilpailluilla 
markkinoilla, niin että vältetään tähän liittyvät hintojensääntelymekanismit, olivat ne sitten 
tarkoituksellisia tai ei. Tällaiset mekanismit vievät nimittäin pohjaa asianmukaiselta 
hintojenmuodostusmekanismilta ja täten toimivalta kilpailulta.
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