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RAPORTTI SÄHKÖ- JA MAAKAASUDIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi yksityiskohtaista arviointia sähkö- ja
maakaasusektoreiden tilanteesta markkinoiden avaamisen yhteydessä. Arviointi tehtiin
esikuva-analyysinä (benchmarking), jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sähkö- ja
maakaasusektoreilla sovellettavia järjestelmiä eri jäsenvaltioissa. Analyysiraportti laadittiin
käyttämällä tietoja, jotka koottiin markkinoiden toimijoilta ja valtion elimiltä
yksityiskohtaisen selvityksen yhteydessä. Energian ja liikenteen pääosasto on myös tehnyt
joukon yksittäisiä selvityksiä käyttämällä sekä omia resurssejaan että ulkopuolisia
toimeksisaajia.

Sähködirektiivin täytäntöönpano

Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat antaneet lainsäädännön, joka tarvitaan direktiivin saattamiseksi
osaksi kansallista oikeusjärjestelmää. Markkinoiden avaamisen osalta voidaan todeta, että osa
jäsenvaltioista on jo avannut markkinansa nopeammin kuin direktiivin vähimmäisvaatimukset
edellyttävät tai suunnittelee tekevänsä näin. Kaikki jäsenvaltiot Ranskaa, Portugalia ja
Kreikkaa lukuun ottamatta aikovat avata markkinansa lakisääteisesti kaikilta osin ennen
vuotta 2008. Raportissa on kuitenkin yksilöity seuraavat keskeiset kilpailua haittaavat
yksittäiset tekijät:

• Kohtuuttoman korkeat verkkotariffit, jotka muodostavat esteen kilpailulle, koska ne
haittaavat kolmansien osapuolten pääsyä verkkoon. Lisäksi niistä saatavia tuloja voidaan
käyttää saman ketjun yritysten ristiinsubventioihin kilpailumarkkinoilla.

• Vakiintuneiden tuotantoyhtiöiden suuri markkinavalta, mihin liittyy likviditeetin puute
tukkumarkkinoilla ja tasapainotusmarkkinoilla. Tämä on omiaan aiheuttamaan uusille
tulokkaille sen riskin, että epätasapainosta aiheutuvat maksut ovat korkeita.

• Verkkotariffirakenteet, joita ei julkaista etukäteen tai hyväksytä ennakolta. Tämä voi johtaa
epävarmuuteen ja aiheuttaa kalliita ja aikaa vieviä riitoja, ellei siihen liity omistussuhteiden
täydellinen eriyttäminen.

• Riittämätön eriyttäminen, mikä voi johtaa epäselviin ja mahdollisesti syrjiviin
maksurakenteisiin ja jälleen mahdollisiin ristiinsubventioihin.

Alla olevassa taulukossa 1 tehdään yhteenveto näistä esteistä kussakin jäsenvaltiossa
(sarakkeet 1–7). Jos olemassa on rakenteita, joilla on todennäköisesti kielteisiä vaikutuksia
sisämarkkinoiden kehitykseen, laatikko on punainen. Jos olosuhteet ovat myönteiset, laatikko
on vihreä. Jos tilannetta ei voida arvioida, laatikko on jätetty valkeaksi. Mitä useampi laatikko
on punainen, sitä todennäköisempää on, ettei kilpailu kehittyy täyteen mittaansa. Sarakkeessa
8 mainitaan, mitkä seikat muodostavat esteen kilpailulle niiden markkinatoimijoiden ja
sääntelyelinten mielestä, jotka ilmaisivat mielipiteensä komission selvityksessä.



Taulukko 1 – Sähködirektiivin täytäntöönpano
Ilmoitettu
markki-
noiden
avaamisaste

Täysi-
määräisen
avaamisen
ajankohta

Siirtoverkko-operaattorin
eriyttäminen1

Sääntely Verkko-
tariffit

Tasapainotus-
markkinat

Kolmen
suurimman
tuottajan
osuus (%)

Esteet kilpailulle (maininnat
vastauksissa)2

Itävalta 100 % 2001 L Ennakolta suuret Kyllä 68 X
Belgia 35 % 2007 L Ennakolta keskisuuret Ei 97 (2) D, B, R, X
Tanska 90 % 2003 L Jälkikäteen matalat Kyllä 75 (2) D, X
Suomi 100 % 1997 O Jälkikäteen matalat Kyllä 54 U (DSO:t)
Ranska 30 % ei ole M3 Ennakolta keskisuuret suuunnitelmissa 98 (1) D, B, U, X, R
Saksa 100 % 1999 M nTPA suuret vain 2/6 TSO 63 U, R, X,  T
Kreikka 30 % ei ole M Ennakolta (ei tietoja) Ei 100 (1) Ei vastauksia
Irlanti 30 % 2005 L Ennakolta keskisuuret Ei 97 (1) D, B, U, X
Italia 45 % ei ole L Ennakolta keskisuuret suunnitelmissa 79 (2) D, B, X
Alank. 33 % 2003 L Ennakolta keskisuuret Kyllä 64 X, D
Portugali
o

30 % ei ole L Ennakolta suuret Ei 85 D, X
Espanja 45 % 2003 L Ennakolta suuret Kyllä 79 D, X, R
Ruotsi 100 % 1998 O Jälkikäteen matalat Kyllä 77 D, B
UK 100 % 1998 O Jälkikäteen matalat Kyllä 44 D,U (Skotl.), X (Pohj.-Irlanti)

nTPA = kolmansilla osapuolilla ei pääsyä verkkoon, TSO = siirtoverkko-operaattori, DSO = jakeluverkko-operaattori

Kilpailuindikaattorit

Tämänhetkisten järjestelyjen puutteet näyttävät vaikuttavan siihen, missä määrin asiakkailla
on valinnanmahdollisuuksia, ja viime kädessä hintatasoihin (taulukko 2).

Taulukko 2 – Kilpailu ja hinnat

Toimittajaansa vaihtaneet
asiakkaat (% kysynnästä)

Keskimääräiset hinnat
loppukäyttäjille (€/MWh), heinäkuu
2001

Suurkäyttäjät Muut Suurkäyttäjät4 Kotitaloudet /
pienet yritykset

Itävalta 5-10 % (ei tietoja) 98
Belgia 5-10 % 68 120
Tanska (ei tietoja) 56 68
Suomi 30 % 10-20 % 36 55
Ranska 5-10 %5 51 87
Saksa 10-20 % < 5 % 61 122
Kreikka ei yhtään 54 76
Irlanti 30 % 60 101
Italia < 5 % 77 110
Alank. 10-20 % 62 94
Portugali < 5 % 59 106
Espanja < 5 % 52 88
Ruotsi 100 % 10-20 % 34 52
UK 80 % > 30 % 58 91

                                               
1       O = omistussuhteiden eriytys, L = lakisääteinen, M = yrityksen sisäinen.
2 R = sääntelyviranomaisen valtuudet riittämättömät / viiveet, U = riittämätön eriyttäminen, T = suuret

verkkotariffit, B = tasapainotusjärjestelmä, D = vakiintuneella toimijalla hallitseva asema, X = rajat
ylittävään siirtoon liittyvät kysymykset (tärkeysjärjestyksessä).

3 Vaikka TSO raportoi vuosittain sääntelyviranomaiselle eikä EdF:n johtokunnalle.
4 "Suurkäyttäjät" = Eurostatin luokat Ig ja Ie. "Kotitaloudet / pienet yritykset" = Eurostatin luokat Ib ja Dd.
5 Ei sisällä tasapainotukseen käytettävää energiaa.



Edellä oleva analyysi näyttäisi osoittavan, että niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat omaksuneet
komission ehdotuksia noudattelevan politiikan, sähkömarkkinat ovat toimineet paremmin,
kun asiakkaat ovat voineet käyttää oikeuttaan valita toimittajansa. Pohjoismaissa hinnat ovat
laskeneet nopeimmin ja ovat yleisesti keskitasoa alhaisemmat tällaisen politiikan tuloksena.

Maakaasudirektiivin täytäntöönpano

Vaikka lähes kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet maakaasudirektiivin osaksi kansallista
lainsäädäntöään, lakisääteinen täytäntöönpano on viivästynyt Ranskassa ja on kesken
Saksassa, minkä vuoksi on käynnistetty rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Kaikki jäsenvaltiot
Ranskaa ja Tanskaa lukuun ottamatta aikovat avata markkinansa kaikilta osin ennen vuotta
2008. Tämä ei koske Suomea, Portugalia eikä Kreikkaa, missä maakaasumarkkinat ovat
kehittyviä markkinoita, joilla on voimassa joitain poikkeussäännöksiä. Komission raportissa
yksilöidään kuitenkin myös maakaasumarkkinoiden osalta joukko esteitä, jotka haittaavat
vapaata kilpailua. Esteet ovat seuraavat:

• Verkkoon pääsyä koskevat tariffit perustuvat välimatkaan ja kiinteiden pisteiden välisen
kapasiteetin varaamiseen. Tämä muodostaa esteen kilpailulle, koska se ei anna uusille
tulokkaille mahdollisuutta vaihtaa maakaasulähteitään tai asiakaskuntaansa aiheuttamatta
itselleen suurempia kustannuksia.

• Korkeat verkkotariffit, jotka itsessään muodostavat esteen kilpailulle, koska ne haittaavat
kolmansien osapuolten pääsyä verkkoon, ja joista saatavia tuloja voidaan käyttää saman
ketjun yritysten ristiinsubventioihin kilpailumarkkinoilla.

• Maakaasun tuotanto ja tuonti keskittyy yhteen tai kahteen yhtiöön, mikä usein merkitsee
sitä, että uusien tulokkaiden on hyvin vaikeaa ostaa tukkuhintaista kaasua kohtuullisin
ehdoin.

• Tasapainotusjärjestelmät, jotka eivät ole markkinalähtöisiä ja jotka ovat tarpeettoman
tiukkia eivätkä vastaa aiheutuneita kustannuksia.

• Riittämätön eriyttäminen, mikä johtaa epäselviin ja mahdollisesti syrjiviin
maksurakenteisiin ja jälleen mahdollisiin ristiinsubventioihin.

• Verkkotariffirakenteille ei vaadita etukäteishyväksyntää. Tämä voi johtaa epävarmuuteen
ja aiheuttaa kalliita ja aikaa vieviä riitoja, ellei siihen liity omistussuhteiden täydellinen
eriyttäminen.

Seuraavassa taulukossa tehdään yhteenveto kunkin jäsenvaltion tilanteesta samalla tavoin
kuin sähkömarkkinoiden osalta. Tähänkin taulukkoon on merkitty punaisella käytännöt, jotka
ovat omiaan haittaamaan kilpailua, ja vihreällä myönteiset olosuhteet.



Taulukko 3 – Maakaasudirektiivin täytäntöönpano
Ilmoitettu
markki-
noiden
avaamis-
aste v.
2000

Täysi-
määräisen
avaamisen
ajankohta

Siirtoverkko-
operaattorin
eriyttäminen6

Sääntely Verkkotariffit:
Siirto

Tasapainotus-
järjestelmä:
rangaistusmaksut/
tasapainotus
tunneittain7

Esteet
kilpailulle
(maininnat
vastauksissa)8

Itävalta 49 % 2001 A nTPA keskisuuret Kyllä Ei T, X

Belgia 59 % 2005 L Etukäteen keskisuuret Kyllä Kyllä B, X, T

Tanska 30 % ei ole L Jälkikäteen keskisuuret Ei Kyllä T, B

Ranska 20 % ei ole A Etukäteen keskisuuret Kyllä Ei T, R, B, D, X

Saksa 100 % 2000 A nTPA keskisuuret Kyllä Kyllä R, T, B

Irelanti 75 % 2005 M Etukäteen keskisuuret Ei Ei R, T, B

Italia 65 % 2003 L Etukäteen suuret Ei Ei X

Luxemb. 51 % 2007 A Etukäteen keskisuuret Ei Ei

Alank. 45 % 2004 A Sekoitus matalat Kyllä Kyllä R

Espanja 72 % 2003 L Etukäteen suuret Ei (ei tietoja) X, R

Ruotsi 47 % 2006 A Jälkikäteen suuret Ei (ei tietoja) R, U, D

UK 100 % 1998 O Etukäteen matalat Ei Ei verkkoonpääsy-
kapasiteetti

nTPA = kolmansilla osapuolilla ei pääsyä verkkoon

Kilpailuindikaattorit

Tämänhetkisten järjestelyjen puutteet näyttävät vaikuttavan siihen, missä määrin markkinoilla
vallitsee kilpailu, ja viime kädessä hintatasoihin (taulukko 4).

Taulukko 4 – Kilpailu ja hinnat
Toimittajaansa
vaihtaneet
asiakkaat (%
kysynnästä)

Keskimääräiset hinnat
loppukäyttäjille (€/MWh),
heinäkuu 2001

Suurkäyttäjät Suurkäyttäjät9 Kotitaloudet
Itävalta < 5 % 22 (ei tietoja)
Belgia < 5 % 21 39
Tanska ei yhtään 19 40
Ranska 10-20 % 19 41
Saksa < 5 % 27 43
Irlanti > 50 % 21 32
Italia 10-20 % 25 46
Luxemburg ei yhtään 30 34
Alankomaat > 30 % 24 29
Espanja 5-10 % 20 48
Ruotsi < 5 % 24 43
UK 90 % 20 30

                                               
6       O = omistussuhteiden eriytys, L = lakisääteinen, M = yrityksen sisäinen.
7 Myynti- ja ostohinnan välinen kerroin yli 2.
8 R = sääntelyviranomaisen valtuudet riittämättömät / viiveet, U = riittämätön eriyttäminen, T = tariffien

taso/rakenne, B = tasapainotus/varastointijärjestelmä, D = vakiintuneella toimijalla hallitseva asema, X =
rajat ylittävään siirtoon liittyvät kysymykset (tärkeysjärjestyksessä).

9 Eurostatin luokat I4-1 ja I3-1.



On ilmeistä, että vaihtamisaste on Yhdistyneessä kuningaskunnassa paljon suurempi kuin
missään muussa jäsenvaltiossa ja hinnat yleisesti ottaen alemmat. Myös Alankomaissa ja
Irlannissa on edistytty valintamahdollisuuksien tarjoamisessa asiakkaille. Suurilta käyttäjiltä
perityt hinnat jossain määrin lähentyneet, vaikka Saksassa ja Luxemburgissa ne ovat
keskimääräistä korkeammat. Markkinoiden täysymääräinen avaaminen Yhdistyneessä
kuningaskunnassa näyttää johtaneen alhaisempiin hintoihin kotitalouksille.

Rajat ylittävät siirrot

Jäsenvaltioiden sisäistä kilpailua haittaavien esteiden lisäksi on olemassa useita esteitä, jotka
haittaavat rajat ylittäviä siirtoja. Ensinnäkin Euroopan verkon kapasiteetti ei monin kohdin
riitä kaikkiin potentiaalisiin siirtoihin. Toiseksi menetelmät, joita käytetään rajat ylittävistä
siirroista veloittamiseen ja kapasiteetin jakamiseen, toimivat usein lannistimena toiminnalle.
Raportissa tarkastellaan rajat ylittäviin siirtoihin sovellettavia sääntöjä ja tehdään seuraavat
päätelmät:

• Sähkö: Johdonmukainen järjestelmä on aluillaan sekä rajat ylittävän kaupan tariffeja että
kapasiteetin jakamista varten. On kuitenkin vielä edistyttävä tuntuvasti seuraavilla osa-
alueilla:

– paremmin kustannuksia vastaava tariffirakenne

– tiedotuksen tihentäminen

– kapasiteetin jakamismenettelyjen parempi integrointi maiden välillä

– sähköpörssien suurempi integraatio.

• Kaasu: Avoimen ja kustannuksia vastaavan järjestelmän kehittämisessä rajat ylittäviä
siirtoja varten on edistytty vain vähän. Erityisesti puutteina on, että

– pitkän matkan siirroille rajojen yli ei ole olemassa yksinkertaista ja
yhdenmukaistettua hinnoittelumenetelmää,

– kapasiteetin saatavuudesta maiden välillä ei ole käytettävissä avointa tietoa,

–  kapasiteetin pitkäaikaista varaamista varten ei ole käytössä "käytä tai menetä"
-sääntöjä.

Komissio aikoo julkaista erillisen tiedonannon Euroopan energiainfrastruktuurista.

Julkinen palvelu

Raportissa tarkastellaan menetelmiä, joita hallitukset ja sääntelyviranomaiset soveltavat
markkinoiden avaamisen ja julkisen palvelun keskinäisen yhteensopivuuden varmistamiseen,
jotta palveluja voidaan ylläpitää. Raportissa pannaan merkille seuraavat seikat:

Ensinnäkin jäsenvaltiot ovat jo mukauttamassa energian saantivarmuuden takaavaa
lainsäädäntöään varmistaakseen sen yhteensopivuuden markkinajärjestelmän kanssa. Joissain
tapauksissa tällä pelkästään vahvistetaan kehittyviltä tukkumarkkinoilta tulevia
hintasignaaleja. Muissa tapauksissa, erityisesti maakaasumarkkinoilla, suunnitellaan
välittömiä kannustimia tai velvoitteita.



Toiseksi on ilmeistä, että palvelustandardeja voidaan ylläpitää ja jopa parantaa
markkinajärjestelmässä. Vakiintuneessa markkina-asemassa oleviin yhtiöihin usein jo
sovelletaan tavoitteenasettelua ja suoritusten seurantaa. Tämäntyyppinen sääntely voidaan
helposti laajentaa koskemaan myös kilpailijoita.

Lisäksi sekä komissiolla että jäsenvaltioilla on tärkeitä ympäristötavoitteita, joita on
kehitettävä uudessa kilpailuun perustuvassa järjestelmässä. Lainsäätäjät ovat olleet hyvin
aktiivisia tällä osa-alueella, ja sääntely on tuottanut joitain tuloksia uusiutuvia energialähteitä
käyttävän tuotantokapasiteetin lisäämisen ja kulutuksen hallinnan parantumisen muodossa.

Päätelmät

Direktiivien täytäntöönpano on ollut huomattavan epätasapainoista. Tämä on johtamassa
tuntuviin vääristymiin sisämarkkinoilla, koska kilpailijat ja uudet tulokkaat pääsevät joissain
jäsenvaltioissa energiamarkkinoilla paremmin kuin muissa jäsenvaltioissa.

Energiamarkkinoille on kehittymässä epätasapuoliset kilpailuolosuhteet. Nämä vaikuttavat
asiakkaisiin, koska kuluttajavalintamahdollisuudet ja hinnat vaihtelevat huomattavasti, ja
energiayhtiöihin, koska kilpailijoiden uhka on joissain jäsenvaltioissa tuntuvasti suurempi
kuin muissa, mikä voi johtaa epäterveeseen kilpailuun Euroopan markkinoilla.


