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1. Ilman tehokkaasti toimivia sähkö- ja kaasumarkkinoita Euroopan unioni kohtaa yhä 
suurempia vaikeuksia varmistaa toimitusvarmuus, saada aikaan kestävät ja vähähiiliset 
energiamarkkinat ja varmistaa maailmanlaajuinen kilpailukyky.

2. Ennen markkinoille soveltuvien mallien tarkastelua on syytä kysyä, miksi tämä 
muutos on välttämätön? Tätä muutosta tarvitaan siksi, että kuluttajia kohdeltaisiin 
reilusti, että kaikkien markkinatoimijoiden, tuottajien ja kuluttajien mahdollisuuksia 
tasattaisiin, että investointimahdollisuuksia parannettaisiin toimitusvarmuuden ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja siksi, että suurten energiayhtiöiden 
valtaa on vähennettävä ja pk-yritysten pääsyä energian jakeluverkkoon on 
helpotettava. Tämä edellyttää kaksijakoista lähestymistapaa: sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden verkkomonopolien toiminnan ja markkinasuunnittelun sääntelyn 
ja hallinnoinnin parantaminen; ja kilpailulainsäädännön määrätietoinen soveltaminen 
markkinoiden keskittymisen vähentämiseksi.

I - Kuluttajien suojelu ja sosiaaliset vaikutukset

3. Mikä tahansa malli johtaa todennäköisesti energian hintojen nousuun. 
Päästökauppajärjestelmän (EU ETS) vaikutukset, sitoutuminen uusiutuvien 
energiamuotojen 20 prosentin osuuteen ja koko ajan kiristyvä öljyn tuotanto noin 100 
dollarin barrelihintoineen merkitsevät todennäköisesti hintojen nousua.

4. Vaikka energiaköyhyys ja heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden suojelu 
kuuluvatkin kansallisten toimivaltuuksien piiriin, niillä on selvä kytkös EU:n 
politiikkaan. EU:n on määriteltävä energiaköyhyyden käsite selkeästi ja vaadittava 
jäsenvaltioita antamaan energiaköyhyyttä koskevat suunnitelmat komission 
valvonnassa.  Heikoimmassa asemassa olevia asiakkaita suojelevien välineiden on 
kuitenkin oltava yhteensopivia avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden 
ennakkoehtojen kanssa ja tuettava niitä. On syytä varmistaa, että toimituksia ei 
katkaista niiltä varsinkin eläkkeellä olevilta asiakkailta, joilla ei ole varaa maksaa 
laskujaan ja että hinnoittelujärjestelmissä ei syrjitä köyhiä asiakkaita. 
Energiaköyhyyden torjunta voidaan toteuttaa parhaiten edistämällä energiatehokkuutta 
ja energiansäästötoimia, ja olisi tutkittava, miten tämän direktiivin sekä 
energiatehokkuusvaatimusten välistä yhteyttä voitaisiin lujittaa. 

5. Kuluttajien oikeuksien olisi oltava avoimempia. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pantava täytäntöön tämän direktiivin liite, seurattava sen noudattamista ja 
rankaistava sen rikkomuksista uuden eurooppalaisten sääntelyelimen valvonnassa.  
Palvelun laadun pitäisi olla keskeisellä sijalla sähköyhtiöiden velvollisuuksien 
joukossa. Täytäntöönpanon jättämisestä toteuttamatta olisi oltava selkeät 
seuraamukset, mukaan luettuna kansallisen tason toimiluvan tai vastaavan lisenssin 
peruminen.  Ehdotetun Euroopan energian kuluttajien oikeuksia koskevan peruskirjan 
täytäntöönpanoa olisi valvottava sähkö- ja kaasudirektiiveillä, jotka antaisivat sille 
oikeudellista painoarvoa. Jokaiseen jäsenvaltioon olisi perustettava säännelty energian 
kuluttajien oikeuksia valvova elin.
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II - Mikä energiamalli?

6. Omistuksen täydellinen eriyttäminen on  ainoa malli, jolla markkinoille haluaville 
kilpailijoille voidaan vakuuttaa, että eturistiriitaa ei ole olemassa. 

7. Epäoikeudenmukaisen syrjinnän mahdollisuus on aina olemassa, kuin yritys on 
mukana sekä kilpailijana että monopoliaseman haltijana. Eriyttämistä on kuitenkin 
täydennettävä avoimuuden lisäämisellä, verkko-operaattoreiden koordinoinnilla, 
markkinasääntöjen harmonisoinnilla ja kansallisten säännösten lähentämisellä 
toisiinsa, kilpailupolitiikka mukaan luettuna. 

8. Komission ehdotuksessa ei vaadita valtion omistamien siirtoverkkojen 
pakkoyksityistämistä omistuksen eriyttämisen jälkeen.

9. Riippumattomien verkonhaltijoiden mallissa yritys voi omistaa sähköverkon, mutta ei 
pitää sitä yllä. Malli edellyttää byrokratiaa ja kallista sääntelyn valvontaa eikä siksi ole 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto omistuksen täydelliselle eriyttämiselle.

a) Investoinnit

10. Jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, että omistuksen täydellinen eriyttäminen 
johtaa investointien lisääntymiseen ja verkon toimintakyvyn tehostumiseen.

11. Asetuksessa vaadituilla kymmenen vuoden investointisuunnitelmilla varmistetaan 
mahdollisuus pitkän aikavälin strategioihin, joissa keskitytään kuluttajien eikä 
osakkeenomistajien oikeuksiin. Tällä investointistrategialla pitäisi varmistaa se, että 
työvoiman laatu ja lukumäärä on riittävä palveluvelvoitteiden tuottamiseen. Strategian 
pitäisi olla kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksymä ja valvoma uuden 
eurooppalaisen sääntelyviranomaisen alaisuudessa. Investointisuunnitelmissa pitäisi 
ottaa huomioon tarve siirtyä kohti eurooppalaiseen jakeluverkon perustamista.

b) Uusiutuvat energiamuodot ja hajautettu tuotanto

12. Omistuksen täydellistä eriyttämistä koskevassa mallissa uusiutuvalle energialle 
varmistetaan helpompi pääsy jakeluverkkoon. Meidän on kuitenkin syytä mennä 
pitemmälle ja varmistaa, että uusiutuvalla energialla ja mikrotuotannolla on 
ensisijainen pääsy verkkoihin, paitsi silloin, kun tekniset tasapainotuskysymykset 
tekevät sen mahdottomaksi.

13. Meidän on varmistettava, että valta palautetaan kansalle paikallisen tuotannon ja 
mikrotuotannon sekä paikallisten yhdistettyjen lämpö- ja sähkövoimaloiden tukemisen 
avulla. Tämä edellyttää huomattavia investointeja älyverkkoihin. Nykyisin 
vertikaalisesti integroituneilla sähköyhtiöillä ei ole mitään kannustimia näihin 
investointeihin, koska ne eivät rakenna tai valvo suurta osaa tästä paikallisesta 
tuotannosta.
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14. Jakeluverkkojen uudistaminen on olennaisen tärkeää hajautetun tuotannon 
kehittämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Direktiivillä pitäisi voida 
varmistaa, että alueellisia järjestelmiä voidaan rohkaista.

III - Täytäntöönpano ja sääntelyviranomaiset

15. Komission on puututtava ankarasti niiden jäsenvaltioiden toimiin, jotka eivät ole 
panneet täytäntöön voimassa olevia direktiivejä. Valvontatoimet ja selkeät 
seuraamukset ovat välttämättömiä seuraavaksi toteutettavien mallien onnistumiselle. 
Tämä on erityisen paikkansapitävää energiaverkkojen suhteen, sillä ne ovat 
luontaisesti monopoleja.

16. Kansallisten sääntelyviranomaisten on oltava todellakin riippumattomia hallituksista ja 
teollisuudesta, ja niiden toimivaltuuksien harmonisointia koskevat vähimmäisnormit 
olisi saavutettava avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevilla yhteisillä säännöillä. 
Niillä pitäisi myös olla velvollisuus varmistaa, että Euroopan kuluttajat otetaan 
huomioon erityisesti rajatylittäviä investointeja koskevassa päätöksenteossa.

17. Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi voida toteuttaa toimia kilpailun 
elvyttämiseksi ja olla vastuussa selvitettäessä, millä yrityksillä on merkittävä 
markkina-asema. Kansallisille sääntelyviranomaisille pitäisi antaa välineet 
kilpailukykyisemmän lopputuloksen saavuttamiseen läheisessä yhteistyössä 
kansallisten ja Euroopan tason kartelliviranomaisten kanssa, ja niillä pitäisi olla 
laillinen oikeus tehdä sopimuksia Euroopan tason ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa (esimerkiksi tietojen vaihtamisesta). 

18. EU:n lainsäädännössä olisi määriteltävä selkeästi kansallisten sääntelyviranomaisten 
toiminnan tavoitteet sekä velvollisuuksien ja toimivaltuuksien täsmälliset rajat, myös 
jakeluverkkoon liittymistä koskevien maksujen määrittämisen ja hyväksymisen osalta 
sekä maksujen määrittämiseen käytettävän metodologian osalta.  Kaikilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on oltava valtuudet saada tarvittavia tietoja kaasu- ja 
sähköyhtiöiltä sekä langettaa tehokkaita seuraamuksia sekä suorittaa tutkimuksia ja 
ratkaista riitoja riittävin valtuuksin. 

19. Kansallisia sääntelyviranomaisia olisi rohkaistava käyttämään oikeutta etukäteen 
määriteltyjen väliaikaisten hintakattojen asettamiseen puutteellisesti kilpailuilla 
markkinoilla jäsenvaltioiden ollessa hitaita panemaan täytäntöön EU:n lainsäädäntöä, 
jotta kuluttajia suojeltaisiin markkinoiden väärinkäytöksiltä. Komission viranomaisten 
olisi rangaistava markkinatasoa alempien säänneltyjen maksujen käytöstä, sillä tämä 
estää kilpailua ja vääristää etenkin paljon energiaa käyttävien tahojen kilpailutilannetta 
EU:ssa.

20. Komissio ehdottaa lukuisia määräyksiä, joilla siirrettäisiin toimivaltaa komissiolle, 
jotta sitovia ohjeita hyväksyttäisiin komitologiamenettelyllä. Lainsäädäntävaltaa 
pitäisi kuitenkin aina kuin mahdollista käyttää yhteispäätösmenettelyllä eikä 
komitologiamenettelyllä, jotta Euroopan parlamentin valtaa ei heikennettäisi.
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IV - Euroopan energia-alan sääntelyvirasto (Virasto)

21. Kansallisille ja Euroopan laajuisille sääntelyviranomaisille olisi määriteltävä selkeät 
velvoitteet päällekkäisyyksien välttämiseksi. Sääntelyviranomaisen olisi seurattava 
kaikkia ehtoja, joita kansallisia sääntelyviranomaisia koskevassa direktiivissä 
määritellään. Direktiivissä määriteltyjen sääntöjen noudattamatta jättämisestä olisi 
seurattava selkeitä seuraamuksia.  Ehdotetun Euroopan sääntelyviraston 
toimivaltuuksien ja riippumattomuuden varmistamiseksi sen pitäisi olla toiminnastaan 
vastuussa Euroopan parlamentille.

22. Rajatylittävien kysymysten suhteen on syytä tunnustaa sääntelykuilun olemassaolo ja 
Euroopan markkinoiden sisäisten yhteyksien parantamisen tarve eräiltä osin.  Siksi on 
pidettävä myönteisenä ehdotusta myöntää virastolle valtuudet päättää rajayhdysjohtoja 
ja useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella olevaa infrastruktuuria koskevista 
poikkeuksista. Jos toimivaltaiset kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet 
sopimukseen asianmukaisesta sääntelyjärjestelmästä, Euroopan tason virasto voi 
järjestää tarjouskilpailun tarvittavista rajatylittävistä yhdysjohdoista asianosaisia 
viranomaisia kuultuaan. Kustannukset olisi siirrettävä kuluttajille säännellyn ja 
avoimen järjestelmän puitteissa. Virastolla olisi oltava aktiivisempi rooli rajatylittäviä 
kysymyksiä koskevassa sääntelyssä.

V - Alueelliset sähkömarkkinat

23. Lopullisena tavoitteenamme pitäisi olla Euroopan laajuisten sähkön 
yhtenäismarkkinoiden saavuttaminen asianmukaisilla, selkeillä ja asteittaisilla 
toimilla. Olisi tehtävä selväksi, että tähän pyritään omistuksen täysimittaisella 
eriyttämisellä eikä harkittava vaihtoehtoisia malleja.

24. Siirtoverkon haltijoiden olisi saatava selkeä etenemissuunnitelma ja aikataulu, joilla 
voidaan todeta, että eteenpäin on menty. Siirtoverkon haltijoiden ja 
sääntelyviranomaisten toimivaltuudet on jaettava tasapainoisesti. 
Sääntelyviranomaiset ovat yleensä paremmassa asemassa määrittelemään kaupallisen 
toiminnan sääntöjä, kuten tasapainotussääntöjä tai ylikuormitussääntöjä, kun taas 
siirtoverkonhaltijoilla pitäisi olla vastuu teknisistä säännöistä. EU:n laajuista 
sähköverkkoa koskevien sääntöjen kehittämisellä varmistettaisiin, että alueelliset 
markkinat eivät ajautuisi erilleen.

25. On ratkaisevan tärkeää määritellä alueet ja elvyttää alueellista yhteistyötä, jotta 
Euroopan tasolla saavutetaan tehokkaasti integroidut markkinat. Baltian maiden 
kaltaisten, UCTE:n verkkoon kuulumattomien "energiasaarekkeiden" kytkeminen on 
keskeisen tärkeää. Uuden energian tuonti- ja vienti-infrastruktuurin kehittämistä 
viivyttävien esteiden poistamiseen tarvitaan kannustimia. Viraston on siis toimittava 
myös alueellisen ulottuvuuden puitteissa.
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VI - Kolmannen maan omistus

26. Energia on alue, jossa kansallisia ja Euroopan tason etuja on pidettävä päällimmäisinä 
mielessä, etenkin toimitusvarmuuden suhteen. On syytä selvittää edelleen, mitä 
vaikutuksia tällä lausekkeella olisi EU:n siirtojärjestelmiin tehdyille kolmansien 
maiden investoinneille sekä sijoittajaryhmille määrättäville rajoituksille 
eriyttämisvaatimusten seurauksena syntyneen infrastruktuurin ostamisesta. Esittelijä 
haluaisi huomauttaa itse kannattavansa vaihtoehtoa, jossa julkisella sektorilla olisi 
hallussaan enemmistö infrastruktuurin omistuksesta.
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