Energiaunioni: Komission julkinen konsultaatio energiamarkkinamallista
käynnistyi
Komissio julkaisi 8.7.2015 konsultaation markkinadesignista. Konsultaatio on jatkoa energiaunionia koskevalle
puitestrategialle. Tarkoituksena on selvittää markkinatoimijoiden näkemyksiä komission energiaunioni-visioon. Visiossa
täsmennetään energiaunionin tavoitteita markkinadesignin osalta ja asetetaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
sidosryhmien arvioitavaksi.
Uusi markkinadesign pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin uusiutuvan energian ja uusien teknologioiden yleistyessä
ja vaikuttamaan markkinoiden investointikykyyn. Erityisesti erilaiset kapasiteettimekanismit ovat herättäneet komission
huomion.
Ehdotus rakentuu kolmen teeman ympärille, jotka ovat energian sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen, alueellisen
yhteistyön lisääminen yhteenliitetyssä sähköjärjestelmässä sekä eurooppalainen toimitusvarmuus.
Konsultaation tuloksia hyödynnetään komission tulevassa lainsäädäntötyössä. Komission ehdottamat toimenpiteet
saattavat näyttäytyä muutoksina keskeisessä energiamarkkinasääntelyssä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sähkömarkkinadirektiivi
Sähkökauppa-asetus
ACER-asetus
Infrastruktuuriasetus (TEN-E)
Toimitusvarmuusasetus
Energiatehokkuusdirektiivi
Uusituvan energian direktiivi
Verkkosäännöt

Linkki englanninkieliseen konsultaatioon.
Konsultaation vastausaika päättyy 8.10.2015.
Samanaikaisesti julkaistiin myös kuluttajia koskeva konsultaatio, jossa visioidaan kuluttajien roolia energiamarkkinoiden
aktiivisina toimijoina jatkossa.
Linkki englanninkieliseen konsultaatioon.

Pääkohdat
Energian sisämarkkinat
Komission tavoitteena on saattaa loppuun kolmannen energiapaketin myötä aloitettu työ yhteiseurooppalaisten
sähkön sisämarkkinoiden luomiseksi erityisesti lyhyen aikavälin rajat ylittävien päivän sisäisten markkinoiden ja
tasehallintamarkkinoiden osalta. Tämä on tärkeää, sillä lisääntyvä uusiutuvan energian tuotanto asettaa haasteita

sähköjärjestelmälle. Markkinat on suunniteltava kestämään suuret rajat ylittävät sähkön virtaukset ja vaihtelevat
uusiutuvan energian tuotantomäärät.
Investoinnit
Komissio näkee tärkeänä pitkän aikavälin markkinoiden kehittymisen riittävien investointien takaamiseksi. Uusiutuvan
energian markkinoille tulo on lisännyt sähkön hintavolatiliteettia ja matalia sähkön tukkuhintoja vaikuttaen negatiivisesti
toimijoiden investointihalukkuuteen. Energiamarkkinoiden integroituminen ja markkinamekanismien kehittyminen
antavat oikeanlaisia investointisignaaleja.
Uusiutuvan energian tuotannon tukemisen tulisi perustua markkinapohjaisiin mekanismeihin, varmistaa
kustannustehokkuus sekä välttää ylikompensaatiota ja markkinavääristymiä. Kansallisista uusiutuvan energian
tukipolitiikoista siirtyminen alueelliselle tasolle toisi huomattavia markkinahyötyjä mukanaan.
Vähittäismarkkinat
Komissio näkee tukku- ja vähittäismarkkinoiden välisen yhteyden tärkeänä. Kuluttajien on voitava osallistua
energiamarkkinoille. Riittävä tiedonsaanti kustannuksista ja kulutuksesta on tärkeää ja se yhdessä uusien teknologioiden
kanssa mahdollistaa kuluttajien aktiivisen osallistumisen markkinoille. Kuluttajille tulisi tarjota tuotteita, jotka korreloivat
tukkumarkkinahintojen kanssa ja kannustavat kulutusjoustoon.

Alueellinen yhteistyö
Yhteiset energian sisämarkkinat edellyttävät jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia kansallisia energiapolitiikkoja
kehitettäessä, sillä komissio uskoo alueellisella yhteistyöllä saavutettavan unionitason tavoitteet kustannustehokkaammin.
Yhteisen edun mukaiset hankkeet ja kantaverkonhaltijoiden yhteistyö nähdään tärkeinä lähtökohtina, jotka luovat
edellytykset markkinoiden tehokkaalle toiminnalle parantaen käyttövarmuutta ja verkon käytettävyyttä.
Verkon optimaalista käyttöä tarvitaan myös jakeluverkkopuolella uusiutuvan energian verkkoon liittämiseksi ja
jakeluverkonhaltijat tulisikin olla edustettuina eurooppalaisissa sääntelyelimissä. Verkonhaltijoiden yhteistyö älykkäiden
verkkojen ja hajautetun tuotannon asettamien haasteiden vuoksi tulee korostumaan entisestään.
Myös energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) roolia yhteismarkkinoiden toiminnan valvojana tulisi
korostaa. ACERin toimivaltuuksia antaa sitovia päätöksiä olisi ehkä lisättävä. Tämä tarkoittaisi kansallisen päätösvallan
siirtymistä yhä enenevässä määrin ACERille.

Toimitusvarmuus
Komissio katsoo, että markkinaehtoiset markkinoiden tehokkuutta parantavat toimenpiteet eivät yksin riitä, vaan kärsitään
jatkossakin riittämättömästä tuotantokapasiteetista. Kapasiteettimekanismit on tästä syystä otettu monessa jäsenvaltiossa
käyttöön.
Kapasiteettimekanismien tarvetta tulisi tarkastella toimitusvarmuuden seurannan ja yhtenäisten standardien
näkökulmasta. Ympäristö- ja energiatukien suuntaviivoissa edellytetään tiettyjen tärkeiden periaatteiden noudattamista
kapasiteettimekanismeja suunniteltaessa. Teknologianeutraalisuus, uuden ja vanhan toimijan asettaminen samanarvoiseen
asemaan ja käytettävyydestä korvauksen saaminen ovat keskeisiä valtiontuen myöntämisen edellytyksiä. Komissiolla on
käynnissä toimialakohtainen tutkimus sähköjärjestelmän riittävyydestä.
Komissio julkaisi myös konsultaation sähkön toimitusvarmuuden osalta. Komission tarkoituksena on luoda
lainsäädäntökehikko Eurooppalaisille sähkömarkkinoille.
Linkki englanninkieliseen konsultaatioon.
Konsultaation vastausaika päättyy 8.10.2015.
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