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Yleiskatsaus

1. Komission ehdotus energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastosta on 
ratkaisevan tärkeä kolmannen energiapaketin onnistumisen kannalta. Vidal-Quadrasin 
mietinnössä kaasun ja energian sisämarkkinoiden mahdollisuuksista (2007/2089(INI)) 
parlamentti ilmaisi lujan sitoutumisensa sellaisen vahvan ja tehokkaan yhteisön 
sääntelyelimen perustamiseen, jolla olisi tarvittava toimivalta ratkaista kysymykset, joita 
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät pysty ratkaisemaan ja jotka haittaavat 
sisämarkkinoiden integraatiota ja asianmukaista toimintaa.

2. Kolmannen energiapaketin tavoitteena on siirtää vielä kymmenen vuotta sitten 
monopolijärjestelmään perustuneet energiamarkkinat asteittain vapauttamisvaiheesta 
vaiheeseen, jossa kilpailu on aitoa ja kestävää. 

3. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sääntelyprosessien ja markkinakehityksen välistä 
suhdetta olisi hallinnoitava sellaisen lähestymistavan avulla, jossa

 suuntaudutaan markkinoiden tulevaisuuden tilanteeseen (toisin sanoen 
eteenpäinsuuntautuva lähestymistapa), koska silloin kilpailua on enemmän ja 
olosuhteet ovat eriytyneemmät;

 keskitytään kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon, jotta voidaan 
mahdollisimman pitkälti vähentää tapauskohtaisesti noudatettavien 
ennakkosääntöjen soveltamista.

4. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa yhteisön tasolla, jos kilpailun puitteet ja 
ennakkosäännöt yhtenäistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että energia-alan sääntelyä 
vähennetään asteittain, kunnes noudatettavat säännöt ovat kilpailusääntöjä. On syytä 
todeta, että jos ei saada aikaan tehokasta kilpailuympäristöä, alakohtaisen sääntelyn 
merkitys säilyy. 

5. Energia-alalle voidaan kuitenkin luoda pääasiassa kilpailusääntöihin perustuva järjestelmä 
vasta, kun on osoitettu, että ala ei enää ole luonnollinen monopoli vaan ”normaali ala”.

6. Näin ollen Euroopan energia-alan tulevaisuus ja sen kehitys kolmannen energiapaketin 
täytäntöönpanon jälkeen edellyttää, että energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolla on merkittävä rooli. Sen vuoksi viraston toimivaltaa ja 
riippumattomuutta on lisättävä komission esittämään tasoa enemmän.

7. Käsiteltäessä asetusehdotusta on pidettävä jatkuvasti mielessä, että kolmatta 
energiapakettia on käsiteltävä pakettina – ja virasto on sen keskeinen monialainen 
osatekijä. Virastolle tässä asetuksessa hyväksyttävän roolin, toimivallan ja tehtävien on 
oltava paketin muiden direktiivi- ja asetusluonnosten mukaisia ja päinvastoin. 

Riippumattomuus

8. Kolmannen energiapaketin taustalla on keskeinen periaate, jonka mukaan kansallisten 
energia-alan sääntelyviranomaisten olisi toimittava selkeiden oikeudellisten puitteiden 
mukaisesti mahdollisimman riippumattomasti päivänpolitiikan vaikutuksesta. 
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9. Viraston olisi oltava mahdollisimman riippumaton teknisistä kysymyksistä, ja sen olisi 
oltava juridisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen. Sen olisi oltava yhteisön 
virasto, joka on oikeushenkilö ja jolla on vapaus hoitaa sille tällä asetuksella annettuja 
tehtäviä. Tähän ajatukseen sisältyy tiiviisti se, että virastolla olisi oltava puhtaan neuvoa-
antavan roolin sijaan mahdollisuus tehdä sitovia päätöksiä komissiosta riippumatta.

10. Komissio on esittänyt, että yhteisön oikeus – erityisesti vuonna 1958 laadittu niin kutsuttu 
Meronin periaate – estää sitä siirtämästä virastolle enempää toimivaltaa ja 
riippumattomuutta. Muut riippumattomat oikeusasiantuntijat saattavat olla asiasta eri 
mieltä. Tämä kysymys oikeudellisesta tulkinnasta on ehdottoman keskeinen pohdittaessa 
sitä, minkälaisen toimivallan virasto saa, mitä päätöksiä se voi tehdä, kuinka sen rakenne 
olisi järjestettävä ja kuinka riippumaton se voi olla. Selkeät juridiset neuvot ovat 
äärimmäisen tärkeitä tässä kysymyksessä.

Toimivalta ja velvollisuudet

11. Ehdotettu virasto tarjoaa kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten tehokkaalle 
yhteistyölle unionin tason puitteet. Sillä on kuitenkin oltava myös todellista toimivaltaa, 
jotta se voi puuttua tehokkaasti rajat ylittäviin tilanteisiin ja osallistua integroitujen ja 
kilpailuun perustuvien energiamarkkinoiden kehittämiseen Euroopan unionille. 

12. Viraston roolia on lujitettava erityisesti sellaisten kysymysten yhteydessä, jotka ovat 
keskeisiä sääntelykehyksen kannalta ja koskevat EU:n energiaverkon kapasiteettia, 
varmuutta ja riittävyyttä (sen kehittäminen, ylläpito ja toiminta mukaan luettuina).

13. Viraston rooliin olisi kiinnitettävä lisähuomiota niiden tehtävien yhteydessä, jotka 
annetaan virastolle sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa 
koskevilla asetusluonnoksilla. 

14. Virastolla pitäisi olla vahvempi rooli siirtoverkonhaltijoiden tekemien ehdotusten –
erityisesti verkon kehittämistä koskevien suunnitelmaluonnosten – alkuunpanemisessa, 
seuraamisessa ja hyväksymisessä, jotta yleistä etua koskevat huolen aiheet otetaan täysin 
huomioon.

15. Lisäksi on syytä pohtia tarkemmin viraston roolia siirtoverkonhaltijoille asetettavien 
markkinoita koskevien ja teknisten ohjeiden alkuunpanemisen, kehittämisen, 
hyväksymisen sekä täytäntöönpanon ja sen valvonnan yhteydessä sekä sitä, kuinka tätä 
roolia olisi tasapainotettava siirtoverkonhaltijoiden verkoston kanssa. Virastolla olisi 
oltava tässä yhteydessä keskeinen rooli, ja sen on osallistuttava tasa-arvoisesti yhteisön 
sääntöjen soveltamisalan ja sisällön määrittelyyn. Näiden sääntöjen keskeisten 
näkökohtien yhteydessä olisi vaadittava viraston hyväksyntä. 

16. Tekniset ja markkinoita koskevat säännöt ja muut asiaan liittyvät kysymykset 
(toimintaprosessit, investointisuunnitelmat, tuotannon riittävyyttä koskevat ennusteet, 
tutkimus- ja työsuunnitelmat) ovat keskeinen tekijä pyrittäessä luomaan EU:lle integroidut 
energiamarkkinat. Niillä on keskeinen rooli myös määriteltäessä sitä, kuinka laajasti 
nykyisiä kansallisia sääntöjä on lähennettävä ja kuinka laajalti niistä olisi päätettävä 
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yhteisön elimissä kansallisen tason asemesta. Komission ehdotuksessa virastolle ei anneta 
lainkaan päätöksentekovaltuuksia (vain neuvoa-antavan roolin), mikä herättää 
kysymyksen, voivatko siirtoverkonhaltijat vastata kokonaan sääntöjen asettamisesta 
itselleen. 

17. Kaikki hyvin toimivat markkinat tarvitsevat yhteisen edun nimissä toimivien 
institutionaalisten kolmansien osapuolten asettamat hyvät ja selkeät säännöt. Komission 
ehdotuksessa on luovuttu tästä talousteorian perusperiaatteesta, koska siinä annetaan 
markkinoiden toimijoille (siirtoverkonhaltijat) valtuudet ja velvollisuus laatia 
energiamarkkinoiden säännöt luomalla siten EU:n tasolle käytännössä itsesääntely. 
Ehdotuksen mukaan viraston olisi mahdotonta suorittaa sääntelytehtävää EU:n tasolla, 
mikä on keskeistä kilpailuun perustuvien, kestävien ja luotettavien integroitujen 
eurooppalaisten markkinoiden saavuttamiseksi

18. On myös syytä pohtia ja selventää kaasua ja sähköä koskevissa asetuksissa tarkoitettuja 
menettelyitä, joiden mukaisesti uudelle rajat ylittävälle infrastruktuurille myönnetään 
poikkeuksia eriyttämistä koskevista vaatimuksista. Tärkeä kysymys on erityisesti se, 
kuinka velvollisuudet jaetaan viraston ja komission kesken päätettäessä poikkeusten 
myöntämisestä. Eikö viraston pitäisi tehdä lopulliset päätökset tällaisista poikkeuksista?

19. Lopuksi olisi tutkittava vielä sitä, pitäisikö virastolla olla muita valtuuksia kuin direktiivi-
ja asetusluonnoksissa esitetyt mahdollisuudet. Olisi mahdollista harkita esimerkiksi, mikä 
rooli virastolla pitäisi olla Euroopan energiamarkkinoiden kehityksen seurannassa ja siitä 
tiedottamisessa, esimerkiksi kuluttajille tiedottamisessa ja markkinoiden seurannassa 
(mahdollisesti energian sisämarkkinoiden tulostaulu, markkinoille pääsyn seuranta tai 
energiaköyhyyden tason arviointi).

20. Hoitaessaan tehtäviään virastolla olisi oltava ensisijainen velvoite kuulla markkinoiden 
toimijoita varhaisessa vaiheessa. 

Sisäinen rakenne

21. Viraston rakenne ja päätöksenteko- ja nimitystapa ovat ratkaisevia sen riippumattomuuden 
kannalta. Tässä yhteydessä komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten roolit ovat 
tärkeitä. Samoin tehtävien jako viraston johtokunnan, sääntelyneuvoston ja johtajan 
kesken on tärkeää.

22. Johtajalla on keskeinen sääntelytehtävä. Tämän seikan vuoksi sekä johtajan sääntelyyn 
liittyvän riippumattomuuden varmistamiseksi keskeinen kysymys on se, olisiko 
sääntelyneuvoston vai komission ehdotettava johtajaa. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
olisi sitten hyväksyttävä johtajan nimitys.

23. Komission ehdotus viraston perustamisesta ei ole johdonmukainen komission itsensä 
kansallisilta energia-alan sääntelyviranomaisilta vaatimien toimivallan, 
riippumattomuuden ja itsenäisyyden kanssa. Energia-alan sääntelyssä kansallisella tasolla 
toteutetut hallintojärjestelyt olisi mahdollisuuksien mukaan siirrettävä yhteisön tasolle 
noudattaen samoja periaatteita.
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24. Johtokunnan roolia ja kokoonpanoa on pohdittava tarkkaan, ja ehdotettuun organisaatioon 
olisi tehtävä muutoksia, joilla parannetaan tehokkuutta ja vältetään mahdolliset turhat 
menot EU:n talousarviosta. Johtokunnan olisi vastattava ainoastaan kirjanpitoon liittyvistä 
asioista. Sen vuoksi sen kokoonpanon olisi oltava kevyempi ja tiiviimpi kuin komission 
ehdotuksessa esitetty kaksitoista henkilöä. Lukumäärä ei ole oikeassa suhteessa viraston 
rakenteeseen, koska se on lähes puolet sääntelyneuvoston jäsenten määrästä ja neljäsosa 
viraston suunnitellusta henkilöstöstä. Riippumattomuuden lisäksi on pohdittava viraston 
toiminnan jatkuvuutta. Muista yhteisön virastoista saadut kokemukset osoittavat, että 
jäsenet vaihtuvat säännöllisesti jäsenvaltioiden nimitysten mukaan, mikä vaikuttaa pitkän 
aikavälin suunnitteluun.

25. Lopuksi on syytä ottaa esiin tärkeä kysymys viraston suhteesta Euroopan parlamenttiin. 
Sekä johtajan että sääntelyneuvoston puheenjohtajan olisi oltava henkilökohtaisesti 
suoraan vastuussa Euroopan parlamentille. Kummankin olisi raportoitava vähintään 
kerran vuodessa parlamentille, ja parlamentin olisi voitava kutsua heidät kuultavaksi 
tarvittaessa muulloinkin.

Rahoitus

26. Yhteisön elimenä viraston on voitava käyttää merkittävässä määrin yhteisön rahoitusta. 
Samoin kuin kaikkien yhteisön talousarvion näkökohtien osalta tämän seikan pitäisi antaa 
Euroopan parlamentille mahdollisuuden valvoa viraston suorituksia ja toimintaa.

27. Säilyttääkseen riippumattomuutensa virastolla on kuitenkin syytä olla mahdollisuus 
käyttää muutakin rahoitusta kuin yhteisön talousarviosta saamiaan varoja. Viraston 
perustamista koskevan asetusluonnoksen 18 ja 19 artiklaan sisältyy jo mahdollisuus kerätä 
maksuja kolmansien osapuolten pääsystä markkinoille tehtävistä päätöksistä, jotka 
koskevat rajat ylittävälle infrastruktuurille myönnettäviä poikkeuksia. On kuitenkin 
ennustettavissa, että tästä lähteestä saatavien varojen määrä tulee olemaan hyvin pieni. 
Siksi olisi pohdittava muita rahoituslähteitä. Olisi pohdittava, olisiko tätä oikeutta kerätä 
osuus rahoituksesta energia-alalta perittävinä maksuina (ja tarvittaessa sakkoina) 
laajennettava muille toiminnan aloille. Joillakin kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
Euroopan unionissa on jo oikeus kerätä osa rahoituksestaan energia-alalta perittävinä 
maksuina.


	701983fi.doc

