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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. panee merkille tämän 
päätöslauselman liitteenä olevat 
komission lausumat;

Or. en

Tiedoksi lausumien teksti:

KOMISSION LAUSUMA RAJAYHDYSJOHDON MÄÄRITELMÄSTÄ

”Komissio panee merkille lainsäätäjien uudelleenlaaditusta sähködirektiivistä ja 
uudelleenlaaditusta sähköasetuksesta saavuttaman yhteisymmärryksen, jossa palataan 
direktiivissä 2009/72/EY ja asetuksessa (EY) N:o 714/2009 käytettyyn ’rajayhdysjohdon’ 
määritelmään. Komissio on samaa mieltä siitä, että sähkömarkkinat poikkeavat muista 
markkinoista, kuten maakaasumarkkinoista, muun muassa siten, että niillä käydään kauppaa 
tuotteilla, joita ei tällä hetkellä voida helposti varastoida ja joita tuotetaan monissa erilaisissa 
tuotantolaitoksissa, myös jakelutasolla olevissa laitoksissa.  Tästä syystä liitännöillä 
kolmansiin maihin on erilainen merkitys sähkö- ja kaasualalla, ja näillä aloilla voidaan 
soveltaa erilaista sääntelymallia.

Komissio tarkastelee tarkemmin tämän yhteisymmärryksen vaikutusta ja antaa tarvittaessa 
ohjeita lainsäädännön soveltamisesta. 

Oikeudellisen selkeyden vuoksi komissio haluaa korostaa seuraavaa: 

Sähködirektiivissä sovitussa rajayhdysjohdon määritelmässä viitataan välineisiin, joita 
käytetään liitettäessä sähköverkkoja toisiinsa. Tässä sanamuodossa ei eroteta toisistaan 
erilaisia sääntelykehyksiä tai teknisiä tilanteita, ja se kattaa siten lähtökohtaisesti kaikki 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähköliitännät kolmansiin maihin. Sähköasetuksessa 
sovitun rajayhdysjohdon määritelmän osalta komissio korostaa, että sähkömarkkinoiden 
yhdentäminen edellyttää verkonhaltijoiden, markkinaosapuolten ja sääntelyviranomaisten 
tiivistä yhteistyötä. Vaikka sovellettavien sääntöjen soveltamisala voi vaihdella sen mukaan, 
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kuinka tiiviisti markkinat on yhdennetty sähkön sisämarkkinoihin, kolmansien maiden 
yhdentymisen sähkön sisämarkkinoihin, kuten osallistumisen markkinoiden 
yhteenkytkentähankkeisiin, olisi perustuttava sopimuksiin, joissa edellytetään asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön soveltamista.”

KOMISSION LAUSUMA VAIHTOEHTOISESTA RIIDANRATKAISUSTA

Komissio panee merkille 26 artiklaan liittyvän lainsäädäntövallan käyttäjien sopimuksen, 
jonka mukaan energiapalvelujen tarjoajien osallistuminen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun 
olisi tehtävä EU:n tasolla pakolliseksi. Komissio pitää tätä päätöstä valitettavana, koska sen 
ehdotus oli jättänyt tämän valinnan jäsenvaltioille kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta annetussa direktiivissä 2013/11/EU omaksutun lähestymistavan mukaisesti 
ja ottaen huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet.

Komission tehtävänä ei ole tehdä vertailevia arviointeja yksittäisistä vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenettelyistä, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön.  Sen vuoksi komissio 
tarkastelee kansallisten vaihtoehtoisten riidanratkaisuympäristöjen yleistä tehokkuutta liittyen 
sen yleiseen velvoitteeseen seurata unionin lainsäädännön saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen tehokasta soveltamista.


