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KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

TOINEN VERTAILURAPORTTI SÄHKÖN JA MAAKAASUN
SISÄMARKKINOIDEN TOTEUTTAMISESTA

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä
komission ensimmäiseen vertailuraporttiin kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden tosiasiallisesta
avaamisesta1 ja kehotti komissiota ajantasaistamaan raportin vuosittain ennen kunkin kevään
Eurooppa-neuvostoa. Tässä raportissa esitetään toisen vertailuanalyysin alustavat tulokset.

Lainsäädäntötoimet

Jäljempänä olevasta taulukosta 1 ilmenee, miten sähkö- ja kaasumarkkinoiden avaaminen on
edistynyt tähän mennessä.

Taulukko 1 Sähkö- ja maakaasudirektiivien täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa

Sähkö Maakaasu

Markkinat on jo
avattu kokonaan

Täydellistä
avaamista
suunniteltu

Täydelliselle
avaamiselle ei
ole asetettu
määräaikaa

Valvonta
käytössä

Markkinat on jo
avattu kokonaan

Täydellistä
avaamista
suunniteltu

Täydelliselle
avaamiselle ei
ole asetettu
määräaikaa

Valvonta
käytössä

A, FIN, D, S,
UK

B, DK, IRL,
NL, P, E F, EL, I, L Kaikki muut

paitsi D A, D, UK B, DK, IRL, I,
NL, E, S

F, L, (EL), (P),
(FIN)

Kaikki muut
paitsi F2 ja D

Taulukko osoittaa, että ainoastaan neljä jäsenvaltiota ei aio avata sähkömarkkinoitaan
kokonaan ja näistä neljästä Italia aikoo avata markkinansa kaikille muille kuin
kotitalousasiakkaille vuoteen 2004 mennessä. Näin ollen noin 70 prosenttia Euroopan
sähkömarkkinoista on avattu kilpailulle, ja tämä osuus kasvaa 82 prosenttiin vuoteen 2005
mennessä ilman Barcelonassa sovittuja toimenpiteitäkin. Kaikki jäsenvaltiot Ranskaa ja
Luxemburgia lukuun ottamatta aikovat avata maakaasumarkkinansa kokonaan. Tämä ei
kuitenkaan koske Suomea, Portugalia ja Kreikkaa, joiden markkinat ovat vasta kehittymässä
tai ovat erillisiä ja joissa on voimassa joitakin poikkeussäännöksiä. Nykyään keskimäärin
80 prosenttia EU:n maakaasumarkkinoista on periaatteessa avoinna kilpailulle, ja tämän
osuuden on määrä kasvaa noin 90 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä. Rakenteellisista
toimenpiteistä todettakoon, että sääntelyviranomainen on hiljattain ottanut vastuun
kaasuverkkoon pääsystä sekä Itävallassa että Irlannissa. Tämä merkitsee sitä, että kaikilla
jäsenvaltioilla Saksaa ja Ranskaa lukuun ottamatta on kaasuverkkoon pääsyä varten
järjestelmä, jota valvoo riippumaton sääntelyviranomainen. Kaikilla jäsenvaltioilla Saksaa
lukuun ottamatta on tällainen järjestelmä myös sähköverkkoon pääsyä varten.

Sähködirektiivin täytäntöönpano: seikkaperäinen arviointi

Sähkömarkkinoiden yleinen toimivuus on parantunut jonkin verran ensimmäisen raportin
jälkeen erityisesti Saksassa, Itävallassa ja Alankomaissa. Siitä huolimatta sähköalalla on
edelleenkin tekijöitä, jotka aiheuttavat erityisiä ongelmia:

                                                
1 SEC(2001) 1957, 3. joulukuuta 2001.
2 Ranskan sääntelyviranomainen on tehnyt verkonhaltijoiden kanssa useita vapaaehtoisia sopimuksia

markkinoiden kehittämisestä.
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• Markkinoiden avoimuus vaihtelee, mikä vähentää etuja, joita asiakkaat saavat kilpailusta.
Pienille yrityksille ja kotitalouksille tarjotut hinnat eivät ole tästä syystä niin alhaisia kuin
ne voisivat olla. Markkinoiden eriasteinen avautuminen vääristää myös energiayhtiöiden
välistä kilpailua, koska se mahdollistaa ristiinsubventiot aikana, jolloin yhtiöt toteuttavat
rakenneuudistuksia kehittyäkseen yleiseurooppalaisiksi toimittajiksi.

• Verkonhaltijoiden verkkotariffit vaihtelevat, mikä voi olla esteenä kilpailulle, jos
hinnoittelu ei ole riittävän avointa riittämättömän eriyttämisen ja tehottoman sääntelyn
johdosta.

• Vakiintuneiden sähköntuotantoyhtiöiden suuri markkinavoima sekä likviditeetin puute
tukkumarkkinoilla ja tasesähkömarkkinoilla estävät uusia tulokkaita pääsemästä
markkinoille.

• Jäsenvaltioiden välillä ei ole riittävästi yhteenliittämiseen tarvittavaa infrastruktuuria,
eivätkä menetelmät, joilla rajallinen kapasiteetti jaetaan ylikuormitustapauksissa, ole
tyydyttäviä.

Jäljempänä olevassa taulukossa 2 esitetään tiivistelmä siitä, missä määrin näitä esteitä esiintyy
eri jäsenvaltioissa. Rakenteet, jotka todennäköisesti vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden
kehitykseen, on merkitty taulukossa punaisella. Vihreä väri osoittaa puolestaan, että
olosuhteet ovat suhteellisen suotuisat. Valkoisiksi jätetyt kohdat osoittavat sen sijaan, että
tilannetta ei ole voitu arvioida. Mitä enemmän punaista väriä taulukossa esiintyy, sitä
todennäköisempää on, ettei kilpailu kehity täyteen mittaansa.

Taulukko 2 Sähködirektiivin täytäntöönpano
Ilmoitettu
markkinoiden
avautumisaste
(%)

Täydellisen
avautumisen
ajankohta

Siirtoverkon-
haltijan ja/tai
-omistajan
eriyttäminen

Jakeluverkon-
haltijan
eriyttäminen

Valvonta Yleiset
verkkotariffit

Markkinoille-
pääsyyn
vaikuttavat
tasehallinta-
mekansimit

Kolmen
suurimman
tuottajan osuus
kapasiteetista
(%)

Itävalta 100 2001 Yhtiöittäminen Kirjanpito Etukäteinen Korkeat Kohtalaisen
suotuisat 45

Belgia 52 2003/2007 Yhtiöittäminen Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Keskitasoiset Epäsuotuisat 96 (2)

Tanska 35 2003 Yhtiöittäminen Yhtiöittämi-
nen Jälkikäteinen Keskitasoiset Suotuisat 78

Suomi 100 1997 Omistajuus Yksiköittämi-
nen Jälkikäteinen Keskitasoiset Suotuisat 45

Ranska 30 – Yksiköittämi-
nen Kirjanpito Etukäteinen Keskitasoiset Kohtalaisen

suotuisat 92

Saksa 100 1999 Yhtiöittäminen Kirjanpito NTPA1 Korkeat Kohtalaisen
suotuisat 64

Kreikka 34 –
Yhtiöittämi-
nen/Yksiköit-
täminen

Kirjanpito Etukäteinen Keskitasoiset Kohtalaisen
suotuisat 97 (1)

Irlanti 40 2005
Yhtiöittämi-
nen/Yksiköit-
täminen

Yksiköittämi-
nen Etukäteinen Keskitasoiset Kohtalaisen

suotuisat 97 (1)

Italia 45 Nhh2 vuonna
2004

Omistajuus/
Yhtiöittäminen

Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Keskitasoiset Kohtalaisen

suotuisat 69

Luxem-
burg 57 - Yksiköittämi-

nen Kirjanpito Etukäteinen Korkeat Epäsuotuisat Ei koske
Luxemburgia

Alanko-
maat 63 2003 Omistajuus Yksiköittämi-

nen Etukäteinen Keskitasoiset Kohtalaisen
suotuisat 59

Portugali 45 2003 Yhtiöittäminen Kirjanpito Etukäteinen Keskitasoiset Kohtalaisen
suotuisat 82

Espanja 55 2003 Omistajuus Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Keskitasoiset Suotuisat 83

Ruotsi 100 1998 Omistajuus Yhtiöittämi-
nen Jälkikäteinen Keskitasoiset Suotuisat 90

Yhdis-
tynyt ku-
ningas-
kunta

100 1998 Omistajuus Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Keskitasoiset Suotuisat 36



3

1 NTPA: neuvoteltu kolmannen osapuolen verkkoonpääsy. 2Nhh: muut kuin kotitalousasiakkaat.

Taulukko osoittaa, että markkinoiden avaamisen aikataulu ja siirtoverkkojen eriyttäminen
ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan monissa jäsenvaltiossa ensimmäisen vertailuraportin
jälkeen. Jakeluverkkojen eriyttäminen ei sen sijaan ole edistynyt tyydyttävästi. Näyttää siltä,
että eräissä jäsenvaltioissa verkkomaksut ovat edelleenkin liian korkeita eivätkä
tasehallintamekanismit suosi uusia tulokkaita. Tukkumarkkinoiden keskittyminen on yhä
useimpien jäsenvaltioiden ongelmana, eikä edistystä ole saavutettu juuri muualla kuin
Italiassa.

Maakaasudirektiivin täytäntöönpano: seikkaperäinen arviointi

Maakaasumarkkinoiden avaaminen ei ole edistynyt viime vuoden jälkeen yhtä hyvin kuin
sähkömarkkinoiden avaaminen. Merkittävimmät esteet ovat seuraavat:

• Markkinoiden avoimuus vaihtelee, mikä aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin
sähköalalla.

• Tariffirakenteet ovat epätyydyttäviä, ja eri maiden ja alueiden siirto- ja jakelutariffeissa on
suurta ja selittämätöntä vaihtelua, mikä estää kilpailua ja mahdollistaa ristiinsubventiot.

• Sisäisiin ja rajat ylittäviin virtoihin tarvittavan infrastruktuurikapasiteetin saatavuudesta ei
ole riittävästi tietoa, ja kapasiteetin varaamisessa noudatetaan menettelyjä, jotka eivät anna
kolmansille osapuolille mahdollisuutta vaihtaa maakaasulähteitään tai asiakaskuntaansa
ilman lisäkustannuksia.

• Maakaasun tuotanto ja tuonti on keskittynyt muutamaan yhtiöön, ja maakaasukaupan
keskukset ovat kehittynyt hitaasti, mikä usein merkitsee sitä, että uusien tulokkaiden on
hyvin vaikea ostaa kaasua tukkumarkkinoilta kohtuullisin ehdoin.

• Tasehallintajärjestelmät ovat tarpeettoman tiukkoja, ne eivät ole markkinapohjaisia eikä
niissä otetaan huomioon aiheutuneita kustannuksia.

Taulukossa 3 esitetään tiivistelmä kunkin jäsenvaltion tilanteesta. Värejä on käytetty samalla
tavalla kuin sähkömarkkinoita kuvaavassa taulukossakin. Punainen väri osoittaa jälleen
sellaisia käytäntöjä, jotka todennäköisesti haittaavat kilpailua, kun taas vihreä väri osoittaa
suotuisia olosuhteita.
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Taulukko 3 Maakaasudirektiivin täytäntöönpano
Ilmoitettu
markki-
noiden
avautu-
misaste

Täydel-
lisen
avautumi-
sen ajan-
kohta

Siirtoverkon-
haltijan
eriyttäminen

Jakeluverkon-
haltijan
eriyttäminen

Valvonta Siirtotariffit Yleiset
verkkot-
tariffit

Kapa-
siteetin-
varaamis-
menettely

Markkinoille-
pääsyyn
vaikuttavat
tasehallinta-
mekanismit

Tukku-
markkinat
keskittyneet

Itävalta 100 2002 Yhtiöittämi-
nen

Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Tarkas-

teltavana
Eivät koske

Itävaltaa Keskitasoa Suotuisat Kyllä

Belgia 59 2003/
2006

Yhtiöittämi-
nen

Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Perustuvat

etäisyyteen Normaalit Joustava Kohtalaisen
suotuisat Ei tietoa

Tanska 35 2004 Yhtiöittämi-
nen

Yhtiöittämi-
nen

Jälkikätei-
nen

Eivät riipu
etäisyydestä Korkeat Jousta-

maton Epäsuotuisat Kyllä

Ranska 20 – Kirjanpito Kirjanpito Ei koske
Ranskaa

Perustuvat
etäisyyteen Korkeat Jousta-

maton
Kohtalaisen

suotuisat Kyllä

Saksa 100 2000 Kirjanpito Kirjanpito NTPA1 Perustuvat
etäisyyteen Korkeat Jousta-

maton Epäsuotuisat Kohtalaisesti

Irlanti 82 2005 Yksiköittämi-
nen

Yksiköittämi-
nen Etukäteinen

Syöttö- ja
ottopaikan

mukaan
Normaalit Joustava Kohtalaisen

suotuisat Ei tietoa

Italia 96 2003 Yhtiöittämi-
nen

Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen

Syöttö- ja
ottopaikan

mukaan
Normaalit Joustava Suotuisat Kyllä

Luxem-
burg 72 – Kirjanpito Kirjanpito Etukäteinen Eivät riipu

etäisyydestä Normaalit Joustava Epäsuotuisat Kyllä

Alanko-
maat 60 2003 Yksiköittämi-

nen Kirjanpito Välimuoto Perustuvat
etäisyyteen Normaalit Joustava Kohtalaisen

suotuisat Kyllä

Espanja 79 2003 Omistajuus Yhtiöittämi-
nen Etukäteinen Eivät riipu

etäisyydestä Normaalit Joustava Suotuisat Kohtalaisesti

Ruotsi 47 2006 Kirjanpito Kirjanpito Jälkikätei-
nen

Eivät riipu
etäisyydestä Korkeat Joustava Eivät koske

Ruotsia Kyllä

Yhdis-
tynyt ku-
ningas-
kunta

100 1998 Omistajuus Omistajuus Etukäteinen
Syöttö- ja
ottopaikan

mukaan
Normaalit Joustava Suotuisat Kohtalaisesti

1NTPA: neuvoteltu kolmannen osapuolen verkkoonpääsy.

Maakaasumarkkinoita arvioidaan tämänvuotisessa raportissa aikaisempaa tarkemmin, sillä
raportissa käsitellään myös jakeluverkonhaltijoiden eriyttämistä, kapasiteetinvaraamis-
menettelyjä, tasehallintamekanismeja ja maakaasun tukkumarkkinoita. Lisäksi siinä
arvioidaan tarkasti yleisiä verkkotariffeja.

Taulukko 3 osoittaa, että markkinoiden avaamista on aikaistettu eräissä jäsenvaltioissa kuten
Belgiassa, Itävallassa ja Alankomaissa ja että eriyttäminen on edistynyt Espanjassa,
Itävallassa ja Alankomaissa. Merkittävää edistystä on myös se, että norjalaiset kaasuntuottajat
luopuivat yhteisestä myyntiorganisaatiosta sen jälkeen, kun komissio aloitti asian käsittelyn.
Kaasumarkkinat ovat kuitenkin yleisesti katsoen jäljessä sähkömarkkinoiden kehityksestä.

Markkinoiden avaamisen merkitys asiakkaille

Vaikuttaa siltä, että edellä kuvatut esteet ovat vaikuttaneet jonkin verran siihen, mitä
seurauksia markkinoiden avaamisella on ollut eri jäsenvaltioissa. Taulukossa 4 kuvataan eri
asiakasryhmille tarjottujen hintojen nykytasoa ja kehitystä. Jäsenvaltiot on ryhmitelty sen
perusteella, onko niiden hintataso alhainen, normaali vai korkea EU:n keskitasoon verrattuna
ja ovatko hinnat nousseet (yli 5 prosenttia), olleet vakaita (muuttuneet enintään 5 prosenttia)
tai alentuneet (yli 5 prosenttia) direktiivien voimaantulon jälkeen.
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Taulukko 4 Tiivistelmä energian hintatasoista tammikuussa 2002

SÄHKÖ SÄHKÖ SÄHKÖ

Suurkäyttäjät Pienet kaupalliset
yritykset

Kotitaloudet

Suuntaus
tammi-
kuusta
1999
alkaen

Al-
hai-
nen

Kes-
ki-
tasoa

Kor-
kea

Alhai-
nen

Kes-
ki-
tasoa

Kor-
kea

Alhai-
nen

Kes-
ki-
tasoa

Kor-
kea

Alenee S L, UK, E D S A, UK, I D, B, L EL A, E, UK D, I
Vakaa FIN F, NL P FIN P, E, F IRL S, FIN F, NL B, P, L
Nousee DK, EL I, IRL, B DK NL, EL DK IRL

Itävaltaa koskevat tiedot puuttuvat.

MAAKAASU MAAKAASU MAAKAASU

Suurkäyttäjät Pienet kaupalliset
yritykset

Kotitaloudet

Suuntaus
heinä-
kuusta
2000
alkaen

Al-
hai-
nen

Keski-
tasoa

Kor-
kea

Alhai-
nen

Kes-
ki-
tasoa

Kor-
kea

Alhai-
nen

Kes-
ki-
tasoa

Kor-
kea

Alenee F, DK L, S, E DK, S E DK

Vakaa B B, L, IRL I IRL, UK
L A, B E, I

Nousee A, UK, I D UK, NL F D, A NL D, S, F

Irlantia ja Alankomaita koskevat tiedot puuttuvat.

On syytä huomata, että monessa tapauksessa hintasuuntauksia vääristää jonkin verran se, että
eri asiakasryhmien jakelutariffeja on tasapainotettu sääntelyn avulla. Näin on tehty
esimerkiksi Italian ja Irlannin sähkömarkkinoilla viime vuosien aikana. Tasapainottamisen
vuoksi on vaikea arvioida, mitä vaikutuksia markkinoiden avaamisella on ollut tällaisissa
tapauksissa.

Taulukko 4 osoittaa, että sähkömarkkinoiden täydellinen avaaminen on alentanut sähkön
hintoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Itävallassa kaikkien kuluttajaryhmien
osalta. Myös Ruotsissa ja Suomessa hinnat ovat alentuneet tai pysyneet alhaisella tasolla.
Muissa jäsenvaltioissa on yleensä kuluttajaryhmiä, jotka eivät ole päässeet osallisiksi
hinnanalennuksista tai joiden osalta hinnat ovat nousemassa.

Taulukon perusteella näyttää siltä, että suurkäyttäjille tarjotut maakaasun hinnat ovat
laskeneet muualla kuin Tanskassa, mutta tämän vastapainona pienten yritysten ja
kotitalouksien kaasulaskut ovat olleet suuria tai kasvaneet. Näin on ollut Ranskassa,
Espanjassa ja Ruotsissa. Lisäksi taulukko osoittaa, että Saksan kaasumarkkinoilla, joita ei ole
avattu tosiasiallisesti, kaasun hinnat ovat olleet korkeita ja noususuunnassa asiakasryhmästä
riippumatta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka kaasumarkkinat on tosiasiallisesti avattu
kokonaan, kotitalouskäyttäjille tarjotut hinnat on pidetty suhteellisen alhaisina.
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Taulukko 5 Arviot toimittajaa vaihtaneista asiakkaista vuosina 1998–2001

SÄHKÖ MAAKAASU
Suuret teollisuuskäyttäjät,
jotka ovat vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Pienet kaupalliset yritykset ja
kotitaloudet

Suuret teollisuuskäyttäjät,
jotka ovat vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Pienet kaupalliset yritykset ja
kotitaloudet

Vaihtaneet
toimittajaa

Vaihtaneet
toimittajaa tai
neuvotelleet

sopimuksensa
uudelleen

Vaihtaneet
toimittajaa

Vaihtaneet
toimittajaa tai
neuvotelleet

sopimuksensa
uudelleen

Vaihtaneet
toimittajaa

Vaihtaneet
toimittajaa tai
neuvotelleet

sopimuksensa
uudelleen

Vaihtaneet
toimittajaa

Vaihtaneet
toimittajaa tai
neuvotelleet

sopimuksensa
uudelleen

Itävalta 20–30 % Tieto puuttuu 5–10 % Tieto puuttuu <2% Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Belgia 2–5 % 30–50 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita Tieto puuttuu Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita

Tanska Tieto puuttuu >50 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 2–5 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita

Suomi Tieto puuttuu >50 % 5–10 % 10–20 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Ranska 10–20 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 20–30 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita
Saksa 20–30 % >50 % 5–10 % 10–20 % <2 % Tieto puuttuu <2 % Tieto puuttuu

Kreikka Ei yhtään Ei yhtään Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Irlanti 10–20 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 20–30 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita

Italia >50 % 100 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 10–20 % Tieto puuttuu 2–5 % Tieto puuttuu

Luxemburg 10–20 % >50 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 5–10 % 100% Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita

Alankomaat 20–30 % 100 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 30–50 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita

Portugali 5–10 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Espanja 10–20 % >50 % Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita 20–30 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset

täyttäviä asiakkaita

Ruotsi Tieto puuttuu 100 % 10–20 % >50% <2 % Tieto puuttuu Eivät ole vaatimukset
täyttäviä asiakkaita

Yhdistynyt
kuningaskunta >50 % 100 % 30–50 % – >50 % Tieto puuttuu 30–50 % >50 %

Lähde: Eurostatin tutkimus.

Taulukossa 5 esitetään arviot siitä, kuinka suuri osa asiakkaista on vaihtanut toimittajaa tai
neuvotellut toimitussopimuksensa uudelleen. Taulukko osoittaa, että lähes kaikissa
jäsenvaltioissa pääosa vaatimukset täyttävistä suurasiakkaista on käyttänyt tilaisuutta
hyväkseen ja harkinnut vaihtoehtoisia sähköntoimittajia, vaikka ne olisivatkin lopulta
valinneet entisen toimittajansa. Lisäksi on huomattava, että sähköntoimittajaa vaihtaneiden
pienasiakkaiden määrä on lisääntynyt viime vuonna Saksassa ja Itävallassa.

Kehitys ei ole kuitenkaan ollut yhtä myönteistä kaasutoimitusten alalla. Espanjalaiset,
italialaiset ja irlantilaiset suurkäyttäjät ovat olleet tässä suhteessa jonkin verran aktiivisempia
kuin ennen. Sen sijaan on todettava, että ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa
pienasiakkaat ovat voineet valita kaasuntoimittajansa yhtä vapaasti kuin
sähköntoimittajansakin.

Julkiseen palveluun liittyvät kysymykset

Tämänvuotiseen raporttiin on kerätty entistä laajemmin tietoa toimenpiteistä, joilla
jäsenvaltiot ovat pyrkineet varmistamaan julkiset palvelut kilpailumarkkinoilla. Tiedot
osoittavat, että jäsenvaltiot katsovat olevan tarpeellista taata toimitusvarmuus, tarjota
korkeatasoisia palveluja kaikille asiakkaille sekä tukea yhteisön ympäristötavoitteita.
Jäsenvaltioissa käsiteltyjä avainkysymyksiä ovat seuraavat:

• Ennustettu sähkön toimitusvarmuustilanne joillakin alueilla kuten Pohjoismaissa ja
Irlannissa sekä EU:n kaasuntuontiin liittyvät pitkän aikavälin kysymykset.
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• Tarve varmistaa, että pienituloiset asiakkaat voivat hyötyä kilpailusta ja saada edelleen
kohtuuhintaista sähköä ja että verkosta kytkemistä käytetään vasta viimeisenä keinona.

• Toimenpiteet, joilla lisätään uusiutuvan energian sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon
osuutta ja edistetään kysynnän hallintaa.

Tutkimusten mukaan kuluttajat ovat yhä hyvin tyytyväisiä palvelujen laatuun3. Siitä
huolimatta on myös esitetty epäilyjä, jotka liittyvät kotitalouksien vaikeuksiin tehdä
asianmukaisia hintavertailuja ja suojautua hyökkääviltä markkinointitekniikoilta. Nämä
huolenaiheet sekä sähkö- ja kaasutoimitusten ratkaiseva merkitys yleishyödyllisinä
taloudellisina palveluina osoittavat, että sähkö- ja kaasualojen sääntelyä on jatkettava
markkinoiden avaamisen jälkeenkin.

Yleiset päätelmät
Analyysi tukee jälleen kerran sitä oletusta, että markkinat on avattava täydellisesti ja
avaamiseen on liityttävä asianmukaisia rakenteellisia eriyttämis- ja sääntelytoimenpiteitä,
jotta se hyödyttäisi samalla tavalla kaikkia asiakasryhmiä. Erityisesti on selvää, etteivät pienet
kuluttajat hyödy kilpailusta, jos markkinoiden avaaminen ei ole ollut täydellistä eikä
tosiasiallista. Vaillinainen avaaminen on todennäköisesti suhteellisen epäedullista tällaisille
asiakkaille.

                                                
3 "Etude sur les services d’interet economic general aupres des citoyens des 15 pays de l’Union

Européene", sisämarkkinoiden pääosasto sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto.


