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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotus kolmanneksi energialainsäädännön vapauttamispaketiksi 
keskittyy kilpailukykyisten, avoimien, solidaarisuuteen perustuvien ja syrjimättömien EU:n 
yhtenäisten energiamarkkinoiden integrointiin ja toteuttamiseen.  Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi kaikkien toimijoiden olisi suhtauduttava asianmukaisella huolella kaikkiin 
mainitun tavoitteen tiellä oleviin esteisiin, jotka olisi poistettava integroinnin ja 
yhdenmukaistamisen nopeuttamiseksi.    

Omistuksen eriyttäminen ja järjestelmäoperaattorin riippumattomuus ovat vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja, joiden on tarkoitus edistää kilpailuympäristön parantamista ja energiahintojen 
alentamista sekä uusien toimijoiden markkinoille pääsyn helpottamista – koska mainittu 
tekijöiden monitahoinen yhdistelmä on kuluttajien ja kansantalouksien etujen kannalta 
ratkaisevan tärkeä tekijä. Ratkaisujen valmistelun yhteydessä olisi otettava huomioon 27 
nykyisen jäsenvaltion oikeudelliset kehykset sekä vallitsevasta tilanteesta johtuvat esteet, ja 
ratkaisujen olisi perustuttava empiirisesti todennettaviin tietoihin. Lisäksi olisi edistettävä 
merkittäviä vaihtoehtoja alueellisen yhteistyön, investointien suunnittelun ja suunnittelun 
tehostamiseksi. Infrastruktuurin optimaalisen käytön ja yhteenliittämiskapasiteetin 
varmistamiseksi on otettava huomioon, että joissakin tapauksissa uudet verkkoinvestoinnit 
riippuvat olennaisesti aikaisemmasta sijoitussalkusta. 

Kilpailukykyisten energiamarkkinoiden sääntelyä koskevaa ehdotusta olisi tasapainotettava 
perustavaa laatua olevien markkinaperiaatteiden rikkomattomuuden osalta, eikä ehdotus saa 
vaikuttaa kielteisesti eikä saa vahingoittaa markkinoiden likviditeettiä eikä 
investointiaikomuksia. Asianmukaiset valvontamekanismit ovat jo toiminnassa, koska 
kilpailulainsäädäntö on pantu täytäntöön sekä kansallisella että Euroopan tasolla. 
Sääntelijöiden toimivaltaa olisi laajennettava koskemaan markkinamekanismeihin 
puuttumista ja sääntelijän olisi valvottava tehokkaasti yritysten kustannuksia kuluttajien 
hyödyksi. Yritysten raportointivelvollisuus saattaisi edistää markkinoiden kehittymistä ja se 
varmistaisi avoimuuden ja läpinäkyvyyden. 

Sääntöjä tarvitaan sekä kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyössä että niiden 
valtuuksien yhdenmukaistamisessa sekä riippumattomuuden lisäämisessä kansallisella tasolla.

Kansallisen tason energiamarkkinoiden rakennemuutos edellyttää sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden täyttää riippumattomuutta ja itsenäisyyttä, mikä varmistaa kaikkien 
markkinatoimijoiden vapaan ja syrjimättömän pääsyn energiaverkkoon.   Myös julkisesti ja 
yksityisesti omistettujen sähkön siirtoverkonhaltijoiden yhtäläinen kohtelu on huomattavan 
tärkeää. 

Lisäksi energiansiirtoverkon haltijoiden tehokkaampaa yhteistyötä tarvitaan sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston puitteissa. Rajatylittävän infrastruktuurin 
laajentaminen tai parantaminen sekä Euroopan energiamarkkinoiden integroinnin lisääminen 
voitaisiin saavuttaa mainitulla asianmukaisella nykyisten ja tulevien verkkoinvestointien 
yhteensovittamisella, mikä lisää alueellisten energiamarkkinoiden yhtenäisyyttä. 

On otettava huomioon, että ruuhkautumisen hallinnasta saatuja tuloja käytetään ensisijaisesti 
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kansallisten energiahintojen alentamiseen.  Oletettavaa on, että mainitun menettelyn 
mahdollinen muuttaminen saattaisi johtaa verkkohintojen nousemiseen.

Päätöksenteon merkittävänä peruslähtökohtana olisi ehdottomasti pidettävä sitä, että 
tuotantokapasiteetin jakaminen on täysin puutteellista kaikkialla Euroopassa.  Jos älykäs 
tuotantokapasiteetin jakamisjärjestelmä kehitetään, taloudellisia resursseja voitaisiin käyttää 
muuhun kuin energiaverkon vahvistamiseen. Ruuhkautumat voitaisiin ratkaista ja 
kansantaloudet voisivat nauttia elinvoimaisemmasta kehityksestä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 1 kohdan johdantokappale (Asetus (EY) No 1228/2003)

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on:

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy 
tekniset ja markkinoita koskevat säännöt. Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on 
järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan 
asianmukaisesti huomioon. 

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 1 kohdan a alakohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 3 
kohdassa mainituilla aloilla

a) valmistelee ja ehdottaa tekniset ja 
markkinoita koskevat säännöt 3 kohdassa 
mainituilla aloilla asiaomaisten 
markkinatoimijoiden kuulemisen jälkeen; 

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy 
tekniset ja markkinoita koskevat säännöt.  Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on 
järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan 
asianmukaisesti huomioon. 
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Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 1 kohdan b alakohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) hyväksyy verkon yhteiseen toimintaan 
liittyvät välineet ja tutkimussuunnitelmat;

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy 
tekniset ja markkinoita koskevat säännöt.  Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on 
järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan 
asianmukaisesti huomioon. 

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 1 kohdan c alakohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on sisällyttävä 
tuotannon riittävyysnäkymät

c) valmistelee ja julkaisee joka toinen vuosi 
10-vuotisen investointisuunnitelman, johon 
on sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy 
tekniset ja markkinoita koskevat säännöt.  Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on 
järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan 
asianmukaisesti huomioon. 

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 3 kohdan g alakohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

g) kauppaa koskevat säännöt; g) kauppaa koskevat säännöt sähköverkon 
osalta;

Perustelu

Esimerkiksi standardisoitujen kauppasopimusten kehittäminen ei kuulu ENTSOn tehtäviin.

Tarkistus 6
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1 ARTIKLAN 3 KOHTA
2 c artiklan 5 kohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon 
riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon 
riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
vähintään kansallisiin 
investointisuunnitelmiin, 2 h artiklan 1 
kohdan mukaisiin alueellisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

Perustelu

Markkinoiden alueellinen ulottuvuus olisi sisällytettävä ENTSOn julkaisemaan yhteisön 
laajuiseen 10-vuotiseen verkkoinvestointisuunnitelmaan olisi sisällytettävä. 

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 h artiklan 1 kohdan 1 alakohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella ne 
voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
annettava tietoja 
kehittämissuunnitelmistaan, julkaistava 
joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella ne 
voivat harkita investointeja.
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Perustelu

Investointisuunnittelun yhteensovittaminen on strategian tärkeimpiä periaatteita. Käytössä 
olevien yhteiskytkentöjen parantamista voitaisiin käsitellä suunnittelulinjauksissa.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 h artiklan 2 kohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä 
edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista 
implisiittisillä huutokaupoilla ja tasehallinta-
ja varavoimamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä
yhteisiä palveluja ja operatiivisia 
järjestelyjä, joilla voidaan helpottaa 
asianmukaista toimivuutta ja varmistaa 
verkon optimaalinen hallinta, sekä 
edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista sekä tulevaa 
sähkönvientiä kaikille markkinatoimijoille 
avoimilla implisiittisillä ja eksplisiittisillä
huutokaupoilla ja tasehallinta- ja 
varavoimamekanismien yhdentämistä.

Perustelu

Yhteiskytkentäkapasiteetin käytettävyys olisi rajoilla järjestettävillä vuosittaisilla, 
kuukausittaisilla ja päivittäisillä kilpailumenettelyillä. Edellä mainittu on välttämätöntä 
niiden rajoitusten purkamiseksi, jotka aiheutuvat yhteiskytkentäkapasiteetin 
ruuhkautumisesta.

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 h artiklan 3 kohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Alueellista yhteistyötä ei tulisi rajoittaa 
komission määrittämään kunkin alueellisen 
yhteistyörakenteen kattamaan
maantieteelliseen alueeseen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Tätä tarkoitusta varten komissio voi kuulla 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa ja Energia-alan 
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sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.”

Perustelu

Yhteiskytkentäkapasiteetin käytettävyys olisi rajoilla järjestettävillä vuosittaisilla, 
kuukausittaisilla ja päivittäisillä kilpailumenettelyillä. Edellä mainittu on välttämätöntä 
niiden rajoitusten purkamiseksi, jotka aiheutuvat yhteiskytkentäkapasiteetin 
ruuhkautumisesta. Maantieteellisen ulottuvuuden rajoittaminen saattaisi asettaa esteitä 
vapaalle sähkökaupalle tavoitteena olevilla integroiduilla sähkömarkkinoilla.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

5 artiklan 4 kohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

”4. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava 
tiedot ennakoidusta ja todellisesta 
kysynnästä, käytettävissä olevasta 
tuotantokapasiteetista, toteutuneesta 
tuotannosta ja kulutuksesta, verkon ja 
rajayhdysjohtojen saatavuudesta ja käytöstä 
sekä tasesähköstä ja 
varavoimakapasiteetista.

”4. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava 
tiedot ennakoidusta ja todellisesta 
kysynnästä, käytettävissä olevasta 
tuotantokapasiteetista, toteutuneesta 
tuotannosta ja kulutuksesta, verkon ja 
rajayhdysjohtojen saatavuudesta ja käytöstä 
sekä tasesähköstä ja 
varavoimakapasiteetista. Tuotantoa ja 
kuormitusta koskevat yksittäiset tiedot ovat 
kuitenkin luottamuksellisia. Siirtoverkkoa 
koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, jos 
kriittisen infrastruktuurin suojelu sitä 
edellyttää.

Perustelu

On käytännössä mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita kaikkien ajojärjestystä koskevien 
päätösten ja tarjouskäyttäytymisen sähköpörsseissä todentaminen edellyttävät.  Lisäksi 
ehdotettu säännös kohtelisi sähköntuotantoyhtiöitä ja riippumattomia yrityksiä eriarvoisesti, 
koska vain sähköntuotantoyhtiöitä pyydettäisiin pitämään sääntelijöiden saatavilla tarvittavat 
tiedot, jotka koskevat niiden tarjouskäyttäytymistä ja ajojärjestystä koskevia päätöksiä.  Tämä 
epäsymmetrinen kohtelu ei näytä olevan perusteltavissa. Rajoitetusti saatavilla olevien 
tietojen luottamuksellisuutta on harkittava.

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA

5 artiklan 6 kohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai 
käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy 
vähintään yksi voimalaitos, jonka 

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai 
käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy 
vähintään yksi voimalaitos, jonka 
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kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on 
pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, 
kansallisen kilpailuviranomaisen ja 
komission saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikohtaisesti 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä 
koskevat päätökset ja 
tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, 
yhteenliittämistä koskevissa 
huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-
markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja 
tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään tiedot saatavilla olevasta 
tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta, mukaan luettuina tiedot 
varatun tuotannon jakamisesta 
voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja 
tuotannon toteutumisen ajankohtana.”

kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on 
pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, 
kansallisen kilpailuviranomaisen ja 
komission saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan tuntikohtaisesti kaikki tiedot 
kaikista voimalaitoksista, joiden 
kapasiteetti on vähintään 250 MWe.
Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin 
tietoihin on sisällyttävä tiedot saatavilla 
olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta.

Perustelu

On käytännössä mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita kaikkien ajojärjestystä koskevien 
päätösten ja tarjouskäyttäytymisen sähköpörsseissä todentaminen edellyttävät.  Lisäksi 
ehdotettu säännös kohtelisi sähköntuotantoyhtiöitä ja riippumattomia yrityksiä eriarvoisesti, 
koska vain sähköntuotantoyhtiöitä pyydettäisiin pitämään sääntelijöiden saatavilla tarvittavat 
tiedot, jotka koskevat niiden tarjouskäyttäytymistä ja ajojärjestystä koskevia päätöksiä.  Tämä 
epäsymmetrinen kohtelu ei näytä olevan perusteltavissa. Rajoitetusti saatavilla olevien 
tietojen luottamuksellisuutta on harkittava.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 6 kohdan johdantokappale (Asetus (EY) No 1228/2003)

"6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on käytettävä tärkeysjärjestyksessä
seuraaviin tarkoituksiin:

"6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on käytettävä ilman mitään 
tärkeysjärjestystä seuraaviin tarkoituksiin:

Perustelu

Tällä hetkellä sähkön siirtoverkonhaltijat käyttävät ruuhkautumisen hallinnasta saatuja tuloja 
ensisijaisesti kansallisten energiahintojen alentamiseen. Mainitun menettelyn mahdollinen 
muuttaminen saattaisi johtaa verkkohintojen nousemiseen.

Lisäksi siirtoverkonhaltioiden velvoittaminen rahoittamaan uutta yhteenliittämiskapasiteettia 
huutokauppojen kautta estää niitä saamaan riittävää tulosta sijoituksestaan. Muussa 
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tapauksessa siirtoverkonhaltioilla ei ole mitään kannustimia uuden 
yhteenliittämiskapasiteetin rakentamiseen. Se olisi ristiriidassa toimitusvarmuutta koskevan 
direktiivin 2005/89 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan b a alakohta (uusi) (Asetus (EY) No 1228/2003)

(b a) tulona, joka sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon, kun ne hyväksyvät 
verkkomaksujen laskemismenetelmän, 
ja/tai kun ne arvioivat maksujen 
muuttamistarvetta. 

Perustelu

Tällä hetkellä sähkön siirtoverkonhaltijat käyttävät ruuhkautumisen hallinnasta saatuja tuloja 
käytetään ensisijaisesti kansallisten energiahintojen alentamiseen. Mainitun menettelyn 
mahdollinen muuttaminen saattaisi johtaa verkkohintojen nousemiseen. 

Lisäksi siirtoverkonhaltioiden velvoittaminen rahoittamaan uutta yhteenliittämiskapasiteettia 
huutokauppojen kautta estää niitä saamaan riittävää tulosta sijoituksestaan. Muussa 
tapauksessa siirtoverkonhaltioilla ei ole mitään kannustimia uuden 
yhteenliittämiskapasiteetin rakentamiseen. Se olisi ristiriidassa toimitusvarmuutta koskevan 
direktiivin 2005/89 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

7 artiklan 1 kohdan a alakohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

(a) investoinnin on lisättävä kilpailua 
sähköntoimitusten alalla;

(a) investoinnin on lisättävä kilpailua 
sähköntoimitusten alalla. Sen on lisättävä 
myös alueellista vakautta luomalla uusia 
siirtomahdollisuuksia joko 
kasvumarkkinoilla tai markkinoilla, joiden 
energiapulaa vähennetään 
toimitusvarmuuden avulla.  
Siirtorajoitukset saattavat johtua erityisestä 
verkkorakenteesta, joka olisi otettava 
huomioon kehittämisen ja/tai huollon 
parantamisen kannalta merkittävänä 
tekijänä. 
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Perustelu

Tarkoituksen on markkina-aseman ja investointisalkun tasapainottaminen.

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

7 a artiklan 1 kohta (Asetus (EY) No 1228/2003)

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat 
ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen 
helpottamiseksi alueellisesti ja koko 
yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien 
ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden 
markkinaosapuolten asema ja vastuu 
määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille 
annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta. 

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat 
ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen 
helpottamiseksi alueellisesti ja koko 
yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien 
ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden 
markkinaosapuolten asema ja vastuu 
määritellään sopimusjärjestelyn, kuten 
poistosopimusten, siirtoverkon 
vuokraamisen, yhdenmukaisen 
kaupankäynnin, naapurimaiden 
strategisten yhteenliittymien, asiakkaille 
annettuja sitoumusten, mukaan luettuina 
hintamuutosennusteet voimalaitosten tai 
niiden yksikköjen mahdollisen sulkemisen 
yhteydessä, tietojen vaihdon ja taseselvitystä 
koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Perustelu

Menetelmät ovat markkinapohjaisia, joustavia ja ne on räätälöity erityisiin 
markkinatilanteisiin ja arvioituihin näkymiin, minkä lisäksi ne edistävät toimitusvarmuutta, 
toiminnan läpinäkyvyyttä sekä toimijoiden vastuullisuutta.  Muiden laitosten resurssien 
vaihtoehtoista hyödyntämistä on harkittava tarkoituksena varmistaa energiatoimitusten 
tehokkuus ja varmuus kysyntähuippujen aikana. 
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