
 

PA\549706FI.doc  PE 350.210v01-00 

FI FI 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

VÄLIAIKAINEN 
2003/0301(COD) 

 

17.12.2004 

LAUSUNTOLUONNOS 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön 
toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä 
(KOM(2003)0740 – C5-0643/2003 – 2003/0301(COD)) 

Valmistelija: Norbert Glante 



 

PE 350.210v01-00 2/8 PA\549706FI.doc 

FI 

PA_Leg 



 

PA\549706FI.doc 3/8 PE 350.210v01-00 

 FI 

LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdottamalla direktiivillä pyritään varmistamaan sähkön sisämarkkinoiden 
asianmukainen toimivuus. Ehdotuksessa mainitaan tavoitteen saavuttamisen kannalta 
keskeisiksi elementeiksi sähkön huoltovarmuudesta sekä sähkön asianmukaisesta 
yhteenliitäntäkapasiteetista huolehtiminen. Lisäksi komissio ehdottaa puitteita jäsenvaltioiden 
toimitusvarmuuspolitiikan kehittämiselle.  

Direktiiviehdotus täydentää siten sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 
annettua direktiiviä 2003/54/EY. Toisaalta ehdotus kytkeytyy vuonna 2002 pidetyn 
Barcelonan huippukokouksen päätelmiin. Valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät 
tuolloin, että yhteenliitäntäkapasiteetin olisi oltava 10 prosenttia 
kokonaistuotantokapasiteetista. Lisäksi kesällä 2003 tapahtuneet verkon pimentymiset ovat 
osoittaneet, että Euroopan unionin on pikaisesti ryhdyttävä toteuttamaan sähkön 
huoltovarmuuden turvaavia toimia. Komission ehdotuksessa paneudutaan tähän ongelmaan 
lähinnä siirtovarmuuden kannalta.  

Direktiiviehdotuksen yleisissä säännöksissä (3 artikla) käsitellään jäsenvaltioiden politiikkaa 
ja velvoitetta määritellä eri markkinatoimijoiden tehtävät ja vastuut. Esittelijä katsoo, että 
komission ehdottamaa markkinatoimijoiden piiriä on laajennettava tai sitten sitä ei pidä rajata 
lainkaan. Etenkin ympäristöpolitiikan kannalta on tärkeää, että kysyntä, eli kuluttajat, 
sisällytetään huoltovarmuuden turvaavaan politiikkaan. Tällöin keskeisessä asemassa on 
kysynnänhallinta, jolla pyritään parantamaan energiatehokkuutta. 

Jäsenvaltioiden politiikkaa kehitettäessä on ympäristöpolitiikan kannalta pidettävä 
merkittävinä neljää eri tekijää: sähkönkysynnän kasvusuuntauksen lieventäminen, uusiutuvien 
energialähteiden avulla tuotettavan sähkön käytön lisääminen, energiatehokkuuden 
edistäminen sekä uuden tekniikan käyttöön ottaminen etenkin kysynnänhallinnan, uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja hajautetun sähköntuotannon yhteydessä. Esittelijä kannattaa 
komission ehdotusta näiltä osin. Samalla olisi kuitenkin otettava huomioon myös verkkojen 
tai verkkoinfrastruktuurin laatu. Tulevissa sähköverkkoon tehtävissä investoinneissa on 
otettava paremmin huomioon uusiutuvien energialähteiden vaatimukset ja erityispiirteet, jotta 
energiaverkoista tulisi kestäviä. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
tavoitteen teknisiä näkökohtia koskevan tutkimuksen edistämistä. 

Tavoitetta jäsenvaltioiden yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämisestä on syytä tarkastella kahdesta 
eri näkökulmasta. Rajatylittävä kauppa ja siten myös sisämarkkinoiden toimivuus edellyttävät 
yhteenliitäntäkapasiteettia. Uusien rajayhdysjohtojen kehittäminen saattaisi lisäksi parantaa 
huoltovarmuutta, koska verkon ylikuormittuminen kävisi harvinaisemmaksi. Toisaalta Italian 
sähkökatkot ovat osoittaneet, ettei yhteenliitäntäkapasiteetin lisääminen ole riittävä ratkaisu 
huoltovarmuuden kannalta. Esittelijän mielestä uusien rajayhdysjohtojen rakentamiseen 
tehtävät investoinnit ovat esittelijän mielestä huoltovarmuuden kannalta yhtä tärkeitä kuin 
hajautettu sähköntuotantokin. 

Lopuksi esittelijä haluaisi huomauttaa, että komission rajayhdysjohtojen rakentamiseen 
(7 artikla) soveltama lähestymistapa on liian ohjaava. Markkinatalouden kannalta on 
perusteetonta pakottaa siirtoverkonhaltijat investointeihin. Esittelijä myöntää, että uusiin 
rajayhdysjohtoihin on investoitava etenkin siksi, että verkot soveltuisivat uusien 



 

PE 350.210v01-00 4/8 PA\549706FI.doc 

FI 

energialähteiden käyttöön, mutta tähän tarkoitukseen ei pidä soveltaa suunnitelmatalouden 
menetelmiä.  

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset: 

Komission teksti1 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan 6 kappale 

(6) Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi tavoitteesta, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden välisen 
yhteenliitäntäkapasiteetin olisi oltava 
10 prosenttia 
kokonaistuotantokapasiteetista kussakin 
jäsenvaltiossa toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja kilpailun edistämiseksi. 
Alhainen yhteenliittämisaste aiheuttaa 
markkinoiden pirstaloitumista ja haittaa 
kilpailun kehittymistä. Riittävä fyysinen 
yhteenliittämiskapasiteetti on välttämätön 
muttei riittävä edellytys sille, että kilpailu 
toimii tehokkaasti. Lisäksi vaaditaan, että 
siirtoverkonhaltijoita estetään pidättämästä 
kapasiteettia keinotekoisen kapasiteettipulan 
luomiseksi. Tältä osin on taattava suurempi 
avoimuus siirtoverkon kapasiteetin laskenta- 
ja jakomenettelyssä. 

(6) Alhainen yhteenliittämisaste aiheuttaa 
markkinoiden pirstaloitumista ja haittaa 
kilpailun kehittymistä. Riittävä fyysinen 
yhteenliittämiskapasiteetti on välttämätön 
muttei riittävä edellytys sille, että kilpailu 
toimii tehokkaasti. Lisäksi vaaditaan, että 
siirtoverkonhaltijoita estetään pidättämästä 
kapasiteettia keinotekoisen kapasiteettipulan 
luomiseksi. Tältä osin on taattava suurempi 
avoimuus siirtoverkon kapasiteetin laskenta- 
ja jakomenettelyssä. 

Perustelu 

Totta on, että valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat Barcelonan huippukokouksessa 
vuonna 2002, että yhteenliitäntäkapasiteetin olisi oltava 10 prosenttia 
kokonaistuotantokapasiteetista. Vuoden 2003 kesällä tapahtuneet verkon pimentymiset 
osoittivat kuitenkin, että suuri yhteenliitäntäaste ei suojaa riittävästi sähkökatkoksilta, vaan se 
saattaa jopa edesauttaa niitä. Sen vuoksi on kyseenalaista mainita 10 prosentin tavoite tässä 
kohdassa ja tässä muodossa eli toimitusvarmuuden parantamisen yhteydessä. 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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Tarkistus 2 
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

  (6 a) Kilpailun tehokas toimiminen 
edellyttää avoimuuden varmistamista sekä 
kapasiteettia koskevissa laskelmissa että 
verkkoonpääsyssä. Tällä tavoin nykyistä 
kapasiteettia voidaan hyödyntää paremmin 
eikä markkinoilla anneta virheellisiä 
signaaleja pulasta. 

Perustelu 

Investointeja on kiistatta tehtävä myös uuteen siirtokapasiteettiin, jotta tietyt pullonkaulat 
voidaan poistaa ja sisämarkkinat voivat kehittyä täysin toimiviksi. Tällöin on kuitenkin 
huolehdittava, ettei syrjimätöntä verkkoonpääsyä koskeva avoimuus ole puutteellista, mikä 
saattaisi johtaa tarpeettomien rinnakkaisrakenteiden kehittämiseen. 
 

Tarkistus 3 
2 artiklan 1 kohdan 11 alakohta  

’hajautetulla sähköntuotannolla’ 
jakeluverkkoon kytkettyjä voimaloita; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
 

Tarkistus 4 
3 artiklan 1 kohta 

1. Vahvistaessaan yleisen politiikkansa 
sähkön toimitusvarmuuden korkean tason 
turvaamiseksi jäsenvaltioiden on 
määriteltävä, mitkä ovat seuraavien 
markkinatoimijoiden ryhmien tehtävät ja 
vastuut tämän politiikan toteuttamisessa: 

1. Vahvistaessaan yleisen politiikkansa 
sähkön toimitusvarmuuden korkean tason 
turvaamiseksi jäsenvaltioiden on 
määriteltävä, mitkä ovat  
markkinatoimijoiden ryhmien tehtävät ja 
vastuut tämän politiikan toteuttamisessa. 

a) siirtoverkonhaltijat  

b) sähkön toimittajat.  

Nämä tehtävät ja vastuut on julkaistava, ja 
tarvittaessa on täsmennettävä 
vähimmäisvaatimukset, jotka kyseisten 

Nämä tehtävät ja vastuut on julkaistava, ja 
tarvittaessa on täsmennettävä 
vähimmäisvaatimukset, jotka kyseisten 
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sähkömarkkinoiden toimijoiden on 
täytettävä. 

sähkömarkkinoiden toimijoiden on 
täytettävä. 

Perustelu 

On perusteetonta määritellä pelkästään siirtoverkonhaltijat ja sähkön toimittajat 
markkinatoimijoiksi; niihin kuuluvat pikemminkin jakeluverkonhaltijat, sähköntuottajat ja  
-kuluttajat. Juuri ympäristöpolitiikan kannalta on tärkeää, että jäsenvaltiot pyrkivät 
toimissaan ja poliittisissa suunnitelmissaan myös kysynnänhallintaan, eli ottamaan kuluttajat 
mukaan toimiensa piiriin, ettei tavoiteltu kapasiteetin lisääminen kannustaisi virheellisesti 
myös sähkönkulutuksen lisäämiseen. 
 

Tarkistus 5 
3 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi) 

  e a) tarve investoida verkkojen uusiin 
ominaisuuksiin, kuten kaksisuuntaiseen 
verkkoinfrastruktuuriin, millä otetaan 
huomioon uusiutuvien energialähteiden ja 
hajautetun sähkötuotannon erityispiirteet; 

Perustelu 

Uusiutuvien energialähteiden ja hajautetun sähköntuotannon osuus kasvaa, joten ne ovat 
tärkeitä sähköntuotannon elementtejä. Ne voivat muodostua erityispiirteidensä perusteella 
ongelmaksi mm. verkon vakauden kannalta. Verkot voidaan kuitenkin mukauttaa uusiin 
vaatimuksiin ja niiden laatua voidaan parantaa, mutta tätä koskevia teknisiä mahdollisuuksia 
ei ole tutkittu eikä sovellettu riittävästi. Yhtenä tärkeänä alana olisi esim. kaksisuuntaisen 
verkkoinfrastruktuurin luominen. Sen vuoksi on tärkeää sisällyttää hyvän huoltovarmuuden 
politiikkaan myös uusien teknisten mahdollisuuksien tutkimiseen suunnattavat investoinnit. 
 

Tarkistus 6 
5 artiklan 2 kohta 

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava tämän 
artiklan nojalla toteuttamansa toimenpiteet ja 
varmistettava, että niistä tiedotetaan 
mahdollisimman laajalti niin 
sähkönkuluttajille kuin investoijille, jotka 
investoivat sähköntuotantoon nyt tai 
mahdollisesti tulevaisuudessa. 

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava tämän 
artiklan nojalla toteuttamansa toimenpiteet, 
varmennettava niiden täytäntöönpano ja 
varmistettava, että niistä tiedotetaan 
mahdollisimman laajalti niin 
sähkönkuluttajille kuin investoijille, jotka 
investoivat sähköntuotantoon nyt tai 
mahdollisesti tulevaisuudessa. 
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Perustelu 

Toimenpiteiden julkaiseminen ei ole sinällään riittävää, vaan jäsenvaltioiden on myös 
varmennettava niiden täytäntöönpano. Ympäristöpolitiikan kannalta on erittäin tärkeää luoda 
kannustimia tehokkaaseen energiankäyttöön. 
 

Tarkistus 7 
7 artiklan 3 a kohta (uusi) 

  3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rajatylittäviä yhteyksiä koskevat päätökset 
tehdään tiiviissä yhteistyössä 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa ja 
avoimuuskriteerien mukaisesti 
siirtoverkonhaltijoiden kesken. 

Perustelu 

Investointipäätöksiä ei voida tehdä eikä rajatylittävien yhteyksien kehittäminen onnistu 
kitkattomasti  ilman tiivistä yhteistyötä siirtoverkonhaltijoiden kanssa. Avoimuuskriteerejä 
soveltamalla estetään kolmansien osapuolten syrjintä. 
 

Tarkistus 8 
7 artiklan 4 kohta 

4. Sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä 
siirtoverkonhaltijan suunnitelma tai 
siirtoverkonhaltijaa kuultuaan 
vaihtoehtoinen suunnitelma, johon ne ovat 
tehneet sopivia muutoksia 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn ja 2 kohdassa ja 
6 artiklassa määriteltyjen painopisteiden 
perusteella.  

Poistetaan. 

Perustelu 

Menettely on niin pitkällinen ja väliintuloa korostava, ettei siirtoverkkoihin todennäköisesti 
investoitaisi jatkossa lainkaan. Tällöin lopputulos olisi direktiivin tavoitteisiin nähden täysin 
päinvastainen. Lisäksi investointien hankaloittaminen vaikuttaisi kielteisesti myös 
ympäristöpoliittisista syistä tavoitteeksi asetettuun verkon laadun parantamiseen (uusiutuvien 
energialähteiden tarpeisiin sopeuttaminen). 
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Tarkistus 9 
7 artiklan 5 kohdan 1 alakohta 

5. Sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon 4 kohdan nojalla hyväksytty 
investointistrategia, kun ne hyväksyvät 
verkkoonpääsytariffien määritysmenetelmän 
direktiivin 2003/54/EY 23 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.  

5. Sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon 1 kohdan nojalla hyväksytty 
investointistrategia, kun ne hyväksyvät 
verkkoonpääsytariffien määritysmenetelmän 
direktiivin 2003/54/EY 23 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.  

Perustelu 

Seurausta 7 artiklan 4 kohdan poistamisesta. 
 

Tarkistus 10 
7 artiklan 6 kohta 

6. Jos siirtoverkonhaltija viivyttelee tai 
toimii virheellisesti toteuttaessaan 4 kohdan 
nojalla määriteltyjä hankkeita, 
sääntelyviranomaisilla on oltava 
käytössään keinot, joilla varmistetaan 
tyydyttävä edistyminen hyväksytyn 
strategian toteuttamisessa. Näitä keinoja 
voivat olla: 

Poistetaan. 

a) taloudellisten seuraamusten 
määrääminen niille siirtoverkonhaltijoille, 
joiden hankkeet ovat myöhässä 
aikataulusta; 

 

b) siirtoverkonhaltijan ohjeistaminen siitä, 
että työhön on ryhdyttävä tiettyyn 
päivämäärään mennessä; 

 

c) tarjouskilpailumenettelyn järjestäminen, 
jotta työ voidaan teettää muilla. 

 

Perustelu 

Komission ehdotus on silkkaa suunnitelmataloutta eikä se sovellu vapautetuille sähkön 
sisämarkkinoille. 
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