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Johdanto

1. Esittelijä pitää kolmatta Euroopan unionin energiamarkkinoiden vapauttamiseen 
pyrkivää toimenpidepakettia tervetulleena, sillä siinä on esittelijän mielestä kyse 
täysipainoisesta ja johdonmukaisesta lainsäädäntöehdotuksesta, johon on sisällytetty 
suurin osa Euroopan parlamentin kesäkuussa 2007 antamista suosituksista.

2. Tässä mielessä esittelijä on samaa mieltä siitä, että sääntelyviranomaisten 
toimivaltuuksia on lisättävä ja heidän riippumattomuuttaan on kasvatettava, 
markkinoiden avoimuusvaatimuksia on lisättävä, kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkkojen operaattoreiden välisen yhteistyön Euroopan tason puitteita on 
parannettava, etusija on annettava jäsenvaltioiden yhteenliitäntöjen kapasiteetin 
kehittämisen jatkamiselle, ja että omistajuuden eriyttämistä koskeva ehdotus on 
tehokkain, mutta ei ainoa, tapa houkutella investointeja ja välttää uusien toimijoiden 
syrjiminen.

3. Esittelijä kannattaa myös ehdotusta perustaa eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
virasto, vaikka hän suhtautuukin varauksellisesti tämän uuden elimen rakenteeseen ja 
päätöksentekovaltuuksiin niiden nykyisessä muodossa.

4. Mitä tulee asetukseen rajat ylittävästä sähkön kaupasta, esittelijä katsoo, että suurin 
lainsäädäntöehdotukseen liittyvä ongelma on toimivaltuuksien nykyinen jakautuminen 
eri toimijoiden kesken, mikä tekee päätöksentekoprosessista sekavan ja jossain 
mielessä jäykän. Esittelijä tekee tässä asiakirjassa selkoa pääasiallisista 
huolenaiheistaan tämän ehdotuksen kohdalla.

Vastuiden rakenne

5. Kuten edellä todettiin, esittelijän mielestä suurin ongelma tässä kysymyksessä on se, 
että komission ehdotuksessa asetukseksi rajat ylittävästä sähkön kaupasta esitetty 
nykyinen vastuiden rakenne ei vastaa toimivaltuuksien todellista ja luonnollista 
jakautumista kansallisella tasolla, sillä siirtoverkon haltijoille on annettu liki 
sääntelijän asema, kun taas sääntelyvirasto on surkastunut pelkäksi neuvoa-antavaksi 
elimeksi. 

6. Esittelijä katsoo erityisesti, että useat niistä 11:sta tehtävästä, joita siirtoverkon 
haltijoiden on määrä hoitaa, olisi annettava sääntelyviranomaisten vastuulle.

7. Vaikka esittelijä jakaakin komission näkemyksen, jonka mukaan teknisten sääntöjen 
kehittämisessä olisi sovellettava alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, koska 
siirtoverkko-operaattorit ovat tältä osin parhaassa asemassa ja ne hyötyvät suoraan
kyseisten sääntöjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta Euroopan tasolla, 
hän katsoo kuitenkin, että muiden sääntöjen osalta, kuten niiden, jotka liittyvät 
kaupankäyntiin ja markkinoiden avoimuuteen, olisi noudatettava toisenlaista 
lähestymistapaa, jossa viraston olisi itsenäisenä viranomaisena oltava vastuussa 
suuntaviivojen laatimisesta, tehden siinä läheistä yhteistyötä markkinatoimijoiden ja 
luonnollisesti myös siirtoverkko-operaattoreiden kanssa, sekä niiden hyväksymisestä.
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8. Edellä mainittujen sääntöjen ja määräysten täytäntöönpanon vapaaehtoisuus antaa sitä 
paitsi aiheen kysyä, tarjoaako nykyinen järjestelmä, jossa siirtoverkko-operaattorit 
tekevät yhteistyötä Euroopan tasolla, mitään lisäarvoa. Esittelijä on vakaasti sitä 
mieltä, että tiettyjen tämän asetuksen täytäntöönpanosta seuraavien sääntöjen ja 
säännöstöjen olisi oltava luonteeltaan pakollisia.

9. Esittelijä katsoo myös, että samalla tavalla kuin virastolle on annettu tehtäväksi laatia 
ja hyväksyä markkinasäännöt, kyseisen sääntelyviranomaisen tulisi siirtoverkko-
operaattoreiden sijaan myös olla vastuussa sidosryhmien kuulemisesta kansallisella 
tasolla noudatetun prosessin mukaisesti.

Virasto

10. Esittelijä on tietoinen niistä rajoituksista, jotka komission oikeudellinen yksikkö on 
lausunnossaan asettanut Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten viraston 
toimivaltuuksille. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että suurin osa toimivaltuuksien 
rakenteeseen liittyvistä epävarmuuksista ja epäselvyyksistä on johdettavissa 
nimenomaan tähän valtuuksien vajeeseen. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että 
valiokunta pyytää Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä tutkimaan, 
voitaisiinko viraston toimivaltuuksia laajentaa niin, että se voi antaa lopullisia 
sääntelypäätöksiä, kuten Euroopan parlamentti kesäkuussa 2007 energiamarkkinoiden 
vapauttamisesta antamassaan päätöslauselmassa esitti.

11. Mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi, silloin esittelijä uskoo, että parlamentin tulisi 
tarkastella sitä, tarjoaako ehdotettu malli ratkaisun kansallisten sääntelyviranomaisten 
nykyisin kokemiin vaikeuksiin löytää yhteinen kanta ja sitä, voidaanko malli hyväksyä 
väliaikaisena vaiheena tiellä kohti aidosti eurooppalaisen sääntelyelimen luomista.

12. Euroopan parlamentti on hiljan todennut toivovansa sellaisen kansallisten 
sääntelyviranomaisten Euroopan tason elimen perustamista, joka voisi päättää 
jäsenvaltioiden välisistä rajat ylittävistä kysymyksistä, jolloin kansallisten 
sääntelijöiden vastuulle jäisi sellaisista tapauksista päätöksen tekeminen, jotka 
koskevat niiden maan omaa aluetta. Parlamentti pyrki kannallaan lopettamaan 
nykyisin kansallisten sääntelyviranomaisten välillä syntyvien pattitilanteiden 
muodostuminen, ja siksi komission ehdotuksessa annetaan sen nykyisessä muodossa 
virastolle toimivalta ratkaista nämä nykyiset ja mahdollisesti tulevat vaikeudet. 
Esittelijä katsoo, että riippumaton virasto, jolla on riittävät toimivaltuudet rajat 
ylittävissä kysymyksissä, edistäisi tehokkaammin ja avoimemmin todellisen EU-
energiasääntelyn kehittämistä.

13. Esittelijä suhtautuu myös huolestuneesti nykyisen ERGEG-ryhmän lakkauttamiseen ja 
siitä mahdollisesti koituviin riippumattomuuteen liittyviin seurauksiin, ottaen 
huomioon, että virasto on nykyehdotuksen perusteella aivan liian riippuvainen 
Euroopan komissiosta.
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Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston asettamat eriyttämistä 
koskevat vaatimukset

14. Esittelijä pitää tervetulleena komission ehdotusta virallistaa siirtoverkon haltijoiden 
yhteistyön nykyiset puitteet Euroopan tason integroitumisen edistämiseksi ja 27:ssä 
jäsenvaltiossa täysin yhdenmukaisten teknisten sääntöjen kehittämiseksi.

15. Jotta ENTSO-malli saadaan toimimaan asianmukaisesti ja riippumatta kussakin 
jäsenvaltiossa edellytetystä eriyttämisen asteesta, eli eriytetystä siirtoverkon haltijasta 
tai riippumattomasta järjestelmäoperaattorista, esittelijä katsoo, että kutakin ENTSO:n 
siirtoverkon haltijaa pitäisi kohdella tasaveroisesti mitä tulee sen velvollisuuksiin 
järjestelmäoperaattorina sekä sen varmistamiseksi, että pääsy verkkoon on 
syrjimätöntä.

Investoinnit

16. Komissio ehdotukset, jotka koskevat siirtoverkon haltijoiden laadittavaksi annettavaa 
kymmenvuotista investointisuunnitelmaa, ovat jo nykyisin jäsenvaltioissa voimassa 
olevien velvoitteiden mukaiset, joten esittelijä pitää myönteisenä eurooppalaisen 
ulottuvuuden lisäämistä niihin, erityisesti mitä tulee jäsenvaltioiden välisen 
siirtokapasiteetin kohentamiseen ja parantamiseen.

17. On kuitenkin tärkeää, että sääntelyelin hyväksyy tämän suunnitelman ja että sitä ei 
anneta sille ainoastaan arvioitavaksi.

Avoimuus

18. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että sääntelyelimen olisi laadittava, siirtoverkon 
haltijoita kuultuaan, avoimuutta koskevat säännöt, ja että niitä ei olisi annettava 
virastolle ainoastaan arvioitavaksi. Vaikka hän suhtautuukin myönteisesti EU-tason 
suuntaviivojen kehittämiseen, hänestä olisi parempi, jos suuntaviivoista tulisi sitovat 
tärkeimpien osa-alueiden kohdalla.

19. Esittelijä haluaa myös huomauttaa, että asetuksen tietyissä kohdissa avoimuutta on 
erehdytty pitämään seurantana ja raportointina, joten hän aikoo tehdä eron näiden 
osien välillä mietinnössään.

Yhdenmukaistaminen

20. Esittelijä on sitä mieltä, että yhdenmukaistaminen ei ole ollut ehdotuksessa etusijalla. 
Energiamarkkinoiden integroinnin suurimpia esteitä on se, että erilaisia 
sääntelykehyksiä on 27. Esittelijä katsoo siksi, että teknisten säännöstöjen ja 
markkinasääntöjen yhdenmukaistamisen vapaaehtoisuus ei riitä poistamaan nykyisiä 
puutteellisesta integroinnista johtuvia esteitä jäsenvaltioiden rajat ylittävän kaupan 
tieltä. Esittelijä uskoo siksi, että teknisten säännöstöjen yhdenmukaistamisen tulisi olla 
sääntelykehyksen yhdenmukaistamisen ohella yksi toimenpidepaketin tärkeimpiä 
tavoitteita.
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Alueelliset markkinat

21. Esittelijä pitää myönteisenä alueellisten markkinoiden kehittämisen sisällyttämistä 
asetuksiin ja direktiiveihin ja katsoo sen edustavan askelta kohti integrointia. Tällä 
alalla viime aikoina toteutunut eteenpäinmeno sekä Pohjoismaiden markkinoiden 
kaltaiset jo vakiintuneet menestystarinat saattavat tarjota vakaan lähtökohdan 
erilaisten mallien vertailemiselle sekä eräiden näistä kokemusten mahdolliselle 
siirtämiselle EU:n tasolle.

Verkkojen liitäntätasot

22. Esittelijä pitää tervetulleena erityisten koordinaattoreiden nimittämistä neljän 
pysähdyksissä olleen, jäsenvaltioiden välisiä yhteenliitäntöjä koskevan päähankkeen 
eteenpäin viemisen vauhdittamiseksi. Esittelijä uskoo, että koordinaattorit voivat 
vaikuttaa myönteisesti kyseisten prosessien nopeutumiseen toimimalla välittäjinä 
kaikkien asianomaisten toimijoiden ja osapuolien välillä.

23. Vaikka ne ovatkin luonteeltaan merkittäviä, nämä yksittäiset tapaukset muodostavat 
kuitenkin vain pienen osan ongelmasta ja kautta Euroopan unionin – myös siellä, 
missä nämä hankkeet ovat taloudellisesti kannattavia ja teknisesti toteutettavissa – on 
edelleen lukuisia poliittisia, teknisiä ja hallinnollisia esteitä jäsenvaltioiden välisen 
yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämisen tiellä.
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