14.8.2009

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 211/15

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 714/2009,
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen
(EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Komission 10 päivänä tammikuuta 2007 antamassa tie
donannossa ”Energiapolitiikka Euroopalle” korostettiin tar
vetta saattaa valmiiksi sähkön sisämarkkinat ja luoda
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sähköalan yrityk
sille yhteisössä. Komission 10 päivänä tammikuuta 2007
antamat tiedonannot ”Kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden
tulevaisuudesta” ja ”Asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artik
laan perustuvasta Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta
(loppuraportti)” ovat osoittaneet, että nykyiset säännöt ja
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita eivätkä edellytä
yhteenliittämiskapasiteetin luomista tavoitteena olevien
moitteettomasti toimivien, tehokkaiden ja avoimien sisä
markkinoiden saavuttamiseksi.

(5)

Nykyisen sääntelykehyksen täysimääräisen täytäntöönpa
non lisäksi sähkön sisämarkkinoiden sääntelykehystä,
sellaisena
kuin
siitä
säädetään
asetuksessa
(EY) N:o 1228/2003, olisi mukautettava edellä mainittu
jen tiedonantojen mukaisesti.

(6)

Erityisesti olisi lisättävä siirtoverkonhaltijoiden välistä
yhteistyötä ja koordinointia, jotta voitaisiin laatia avointa
rajat ylittävää siirtoverkkoihin pääsyä ja pääsyn hallinnoin
tia koskevia verkkosääntöjä ja varmistaa yhteisön siirto
verkkojärjestelmän koordinoitu ja riittävän ennakoiva
suunnittelu ja vakaa tekninen kehitys, yhteenliittämiskapa
siteetin luominen mukaan lukien, ympäristö asianmukai
sesti huomioon ottaen. Verkkosääntöjen olisi oltava
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston
perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 713/2009 (6) perustetun energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä ”virasto”, laati
mien puiteohjeiden, jotka eivät ole sitovia (jäljempänä
”puiteohjeet”), mukaisia. Viraston olisi osallistuttava verk
kosääntöjä koskevien ehdotusten tosiseikkoihin perustu
vaan arviointiin, esimerkiksi sen arviointiin, ovatko
ehdotukset puiteohjeiden mukaisia, ja sen olisi voitava suo
sitella komissiolle niiden hyväksymistä. Viraston olisi arvi
oitava verkkosääntöjä koskevia muutosehdotuksia, ja sen
olisi voitava suositella komissiolle niiden hyväksymistä.
Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä verkkojaan näiden
verkkosääntöjen mukaisesti.

(7)

Sähkön siirtoverkon optimaalisen hallinnan varmistami
seksi sekä sähkön myymisen ja toimittamisen mahdollis
tamiseksi yli rajojen yhteisössä olisi perustettava sähkön

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),
ottavat huomioon Euroopan alueiden komitean lausunnon (2),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Vuodesta 1999 lähtien asteittain toteutettujen sähkön sisä
markkinoiden tavoitteena on luoda todellisia valinnan
mahdollisuuksia kaikille sähkönkuluttajille yhteisössä, niin
kansalaisille kuin yrityksillekin, sekä uusia liiketoiminta
mahdollisuuksia ja laajempaa kaupankäyntiä rajojen yli.
Näin pyritään saavuttamaan parempi tehokkuus, kilpai
luun perustuvat hinnat ja parempi palvelutaso sekä edistä
mään toimitusvarmuutta ja kestävää kehitystä.

(2)

Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamen
tin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (4) sekä verkkoon
pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettu asetus
(EY) N:o 1228/2003 (5) ovat myötävaikuttaneet merkittävästi sähkön sisämarkkinoiden luomiseen.

(3)

Tällä hetkellä on kuitenkin olemassa esteitä sähkön myyn
nille tasapuolisin ehdoin tai ilman syrjintää tai epäsuotui
sampaa asemaa yhteisössä. Jäsenvaltioiden välillä ei ole
toteutunut varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin eikä
myöskään tasoltaan yhdenmukainen viranomaisvalvonta,
ja eristyneitä markkinoita on edelleen.

(1) EUVL C 211, 19.8.2008, s. 23.
(2) EUVL C 172, 5.7.2008, s. 55.
(3) Euroopan parlamentin lausunto 18. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, annettu 9. tammi
kuuta 2009 (EUVL C 75 E, 31.3.2009, s. 16) ja Euroopan parlamen
tin kanta, vahvistettu 22. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 25. kesäkuuta 2009.
(4) EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37.
(5) EUVL L 176, 15.7.2003, s. 1.

(6) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.
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siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Euro
pean Network of Transmission System Operators for Elect
ricity, jäljempänä Sähkö-ENTSO). Sähkö-ENTSOn
tehtävien toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön kil
pailusääntöjä, joita sovelletaan myös Sähkö-ENTSOn teke
miin päätöksiin. Sähkö-ENTSOn tehtävät olisi määriteltävä
täsmällisesti, ja sen työskentelymenetelmillä olisi voitava
varmistaa tehokkuus, avoimuus ja Sähkö-ENTSOn edus
tava luonne. Sähkö-ENTSOn laatimilla verkkosäännöillä ei
ole tarkoitus korvata niitä tarvittavia kansallisia verkko
sääntöjä, jotka koskevat muita kuin rajat ylittäviä kysy
myksiä. Koska nopeampi edistyminen voi olla
saavutettavissa alueellisilla toimilla, siirtoverkonhaltijoiden
olisi perustettava yleisen yhteistyöverkoston puitteissa alu
eellisia rakenteita sekä varmistettava, että alueellisilla toi
milla saavutettavat tulokset sopivat yhteen yhteisön tason
verkkosääntöjen ja ei-sitovien kymmenvuotisten verkon
kehittämissuunnitelmien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi edis
tettävä yhteistyötä ja valvottava verkon tehokkuutta alue
tasolla. Alueellisen yhteistyön olisi oltava sopusoinnussa
sähkön sisämarkkinoiden kilpailukyvyn ja tehokkuuden
edistämistä koskevien pyrkimysten kanssa.

(8)

(9)

(10)

(11)

Sähkö-ENTSOlle suunnitellut tehtävät koskevat kaikkien
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi tehokas kuulemis
menettely on välttämätön, ja sen helpottamiseksi ja suju
voittamiseksi keskeinen asema olisi annettava jo olemassa
oleville rakenteille kuten sähkönsiirron koordinointiliitolle,
kansallisille sääntelyviranomaisille tai virastolle.

Sähkö-ENTSOn olisi laadittava, julkaistava ja päivitettävä
säännöllisesti ei-sitova yhteisön laajuinen verkon kehittä
missuunnitelma yhteisön koko sähkönsiirtoverkon avoi
muuden lisäämiseksi (yhteisön laajuinen verkon
kehittämissuunnitelma). Tähän verkon kehittämissuunni
telmaan olisi sisällytettävä toteuttamiskelpoiset sähkönsiir
toverkot ja tarvittavat alueelliset yhteenliittämiset, jotka
ovat merkityksellisiä kaupalliselta tai toimitusvarmuuden
kannalta.

(12)

Maksetut ja saadut maksut, jotka aiheutuvat siirtoverkon
haltijoiden välisistä korvauksista, olisi otettava huomioon
kansallisten verkkojen hinnoittelussa.

(13)

Rajat ylittävästä verkkoon pääsystä maksettavat todelliset
summat voivat vaihdella huomattavasti sekä asianomais
ten siirtoverkonhaltijoiden mukaan että jäsenvaltioissa
sovellettavien hinnoittelujärjestelmien rakenteiden erojen
vuoksi. Jonkinasteinen yhdenmukaistaminen on siksi tar
peen, jotta kaupan vääristymät vältetään.

(14)

On tarpeen luoda pitkän aikavälin toivottavaa sijaintia kos
kevien signaalien järjestelmä, joka perustuu siihen periaat
teeseen, että verkkoon pääsystä perittävissä maksuissa olisi
otettava huomioon asianomaisen alueen tuotannon ja
kulutuksen välinen tasapaino, mikä toteutetaan eriyttä
mällä tuottajien ja/tai kuluttajien verkkoon pääsystä perit
tävät maksut.

(15)

Ei ole aiheellista soveltaa etäisyyteen perustuvia tariffeja, tai
siinä tapauksessa, että asianmukaiset signaalit toivottavasta
sijainnista ovat käytössä, erillisiä tariffeja, jotka koskisivat
vain viejiä tai tuojia kansalliseen verkkoon pääsyä koske
van yleisen maksun lisäksi.

(16)

Todellisen kilpailun kehittyminen sähkön sisämarkkinoilla
edellyttää syrjimättömiä ja avoimia maksuja verkon käy
töstä, siirtoverkon yhdysjohdot mukaan luettuina. Näiden
johtojen käytettävissä olevan kapasiteetin olisi oltava niin
suuri kuin turvatun verkkotoiminnan turvallisuusvaati
mukset huomioon ottaen on mahdollista.

(17)

On tärkeää välttää se, että siirtoverkonhaltijoiden jäsenval
tioissa käyttämät erilaiset turvallisuus-, toiminta- ja suun
nitteluvaatimukset johtavat kilpailun vääristymiseen.
Lisäksi käytettävissä olevan siirtokapasiteetin sekä siihen
vaikuttavien turvallisuus-, suunnittelu- ja toimintavaati
muksien olisi oltava avoimia markkinaosapuolille.

(18)

Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission viime
vuosina harjoittaman markkinoiden seurannan yhteydessä
on ilmennyt, että nykyiset avoimuusvaatimukset ja infra
struktuuriin pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä
todellisten, moitteettomasti toimivien, avointen ja tehok
kaiden sähkön sisämarkkinoiden takaamiseksi.

(19)

Verkon fyysistä tilaa ja tehokkuutta koskevien tietojen olisi
oltava tasavertaisesti kaikkien markkinaosapuolten saata
villa, jotta niillä olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja
tarjonnan yleistä tilannetta ja tunnistaa syyt tukkuhinnan
muutoksiin. Tämä edellyttää täsmällisempiä tietoja sähkön
tuotannosta, tarjonnasta ja kysynnästä, ennusteet mukaan
luettuina, verkko- ja yhteenliittämiskapasiteetista, sähkö
virroista ja ylläpidosta sekä tasapainottamisesta ja
varakapasiteetista.

Tässä asetuksessa olisi säädettävä hinnoittelua ja kapasitee
tin jakamista koskevista perusperiaatteista. Lisäksi olisi sää
dettävä muita asiaan liittyviä periaatteita ja menetelmiä
koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä, jotta voidaan
nopeasti mukautua muuttuviin olosuhteisiin.

Avoimilla kilpailuun perustuvilla markkinoilla siirtover
konhaltijoiden olisi saatava korvaus verkossaan siirrettä
vistä sähkön rajat ylittävistä virroista aiheutuvista
kustannuksista niiltä siirtoverkonhaltijoilta, joiden ver
kosta nämä rajat ylittävät virrat ovat peräisin ja joiden
verkkoon virrat päätyvät.
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(21)
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Jotta luottamus markkinoihin lisääntyisi, markkinaosapuo
lilla on oltava varmuus siitä, että väärinkäytöksiin syyllis
tyviin voidaan kohdistaa tehokkaita, varoittavia ja
oikeasuhteisia seuraamuksia. Toimivaltaisille viranomai
sille olisi annettava valtuudet tutkia väitteet markkinoiden
väärinkäytöstä tehokkaasti. Tämän vuoksi toimivaltaisten
viranomaisten on tarpeen saada käyttöönsä tiedot sähkön
toimittajien operatiivisista päätöksistä. Sähkömarkkinoilla
tuotantoyritykset tekevät monet keskeisistä päätöksistä, ja
niiden olisi pidettävä näitä päätöksiä koskevat tiedot toi
mivaltaisten viranomaisten saatavilla ja helposti käytettä
vissä tietyn ajan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi
säännöllisesti valvottava, että siirtoverkonhaltijat noudat
tavat sääntöjä. Pienet tuotantoyritykset, joilla ei ole todel
lisia mahdollisuuksia vääristää markkinoita, olisi
vapautettava tästä velvollisuudesta.

Olisi oltava säännöt siitä, miten ylikuormituksen hallin
nasta johtuvia tuloja käytetään, ellei poikkeaminen näistä
säännöistä ole perusteltua asianomaisen rajayhdysjohdon
erityispiirteiden vuoksi.

(22)

Ylikuormitusongelmien hallinnan olisi annettava oikeanlai
sia taloudellisia signaaleja siirtoverkonhaltijoille ja markki
naosapuolille sekä perustuttava markkinamekanismeihin.

(23)

Investointeja uusiin merkittäviin infrastruktuureihin olisi
edistettävä voimakkaasti samalla kun varmistetaan sähkön
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Jotta tasavirtara
jayhdysjohtojen vapauttamisella säännösten soveltamisesta
olisi mahdollisimman suuri myönteinen vaikutus kilpai
luun ja toimitusvarmuuteen, olisi selvitettävä markkinoi
den mielenkiinto hankkeen suunnitteluvaiheessa ja
hyväksyttävä ylikuormituksen hallintaa koskevat säännöt.
Jos tasavirtarajayhdysjohdot sijaitsevat useamman kuin
yhden jäsenvaltion alueella, viraston olisi viimeisenä vaih
toehtona käsiteltävä vapautuspyyntö, jotta voidaan ottaa
paremmin huomioon vapautuksen rajojen yli ulottuvat
vaikutukset sekä helpottaa pyynnön hallinnollista käsitte
lyä. Lisäksi kun otetaan huomioon näiden vapautettujen
merkittävien infrastruktuurihankkeiden rakentamisen
poikkeuksellinen riskiprofiili, olisi annettava yrityksille,
joilla on toimitus- ja tuotantointressejä, mahdollisuus poi
keta väliaikaisesti eriyttämissääntöjen täysimääräisestä
soveltamisesta kyseisten hankkeiden osalta. Asetuksen
(EY) N:o 1228/2003 nojalla myönnettyjen vapautusten
soveltamista jatketaan suunniteltuun voimassaolon päätty
misajankohtaan asti, kuten myönnetyssä vapautuspäätök
sessä on päätetty.
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(25)

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi varmistettava tässä
asetuksessa annettujen sääntöjen ja sen nojalla hyväksytty
jen suuntaviivojen noudattaminen.

(26)

Jäsenvaltioita ja toimivaltaisia kansallisia viranomaisia olisi
vaadittava toimittamaan asiaankuuluvat tiedot komissiolle.
Komission olisi käsiteltävä tällaiset tiedot luottamukselli
sina. Komissiolla olisi tarvittaessa oltava mahdollisuus pyy
tää asiaankuuluvia tietoja suoraan niiltä yrityksiltä, joita
asia koskee, kunhan siitä ilmoitetaan toimivaltaisille kan
sallisille viranomaisille.

(27)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännös
ten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmis
tettava, että niitä sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(28)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toi
menpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirret
tyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1)
mukaisesti.

(29)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa
tai hyväksyä suuntaviivat, jotka ovat tarpeen tämän asetuk
sen tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavan yhdenmukais
tamisen vähimmäistason määrittelemiseksi. Koska nämä
toimenpiteet ovat laajankantoisia ja niiden tarkoituksena
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täy
dentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa
säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän ase
tuksen tavoitetta eli rajat ylittävän sähkökaupan yhdenmu
kaistetun kehyksen käyttöönottoa, vaan se voidaan
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi
toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa
artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen
saavuttamiseksi tarpeen.

(31)

Koska asetukseen (EY) N:o 1228/2003 tehdään nyt huo
mattavia muutoksia, kyseiset säännökset on selkeyden ja
järkeistämisen vuoksi syytä laatia uudelleen kokoamalla ne
uudessa asetuksessa yhdeksi säädökseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
(24)

Sähkön sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan turvaamiseksi
olisi säädettävä menettelyistä, joiden avulla komissio voi
hyväksyä päätöksiä ja suuntaviivoja muun muassa hinnoit
telusta ja kapasiteetin jakamisesta. Samalla olisi kuitenkin
varmistettava, että jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset
osallistuvat näihin toimiin tarvittaessa eurooppalaisen
yhdistyksensä kautta. Sääntelyviranomaisilla sekä muilla asi
anomaisilla jäsenvaltioiden viranomaisilla on tärkeä tehtävä
sähkön sisämarkkinoiden hyvän toiminnan edistämisessä.

Tämän asetuksen tarkoituksena on
a)

vahvistaa oikeudenmukaiset säännöt rajat ylittävää sähkön
kauppaa varten ja edistää siten kilpailua sähkön sisämarkki
noilla kansallisten ja alueellisten markkinoiden erityispiirteet

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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huomioon ottaen. Tähän sisältyy se, että luodaan rajat ylittä
vien sähkövirtojen korvausmekanismi ja vahvistetaan yhden
mukaistetut periaatteet rajat ylittäviä siirtoja koskeville
maksuille sekä jaetaan käytettävissä oleva yhteenliittämiska
pasiteetti kansallisten siirtoverkkojen kesken;
b)

helpottaa sellaisten toimivien ja avoimien tukkumarkkinoi
den syntymistä, joilla sähkön toimitusvarmuuden taso on
korkea. Sillä säädetään mekanismeista rajat ylittävää sähkön
kauppaa koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.

2 artikla
Määritelmät
1.
Tässä asetuksessa sovelletaan sähkön sisämarkkinoita kos
kevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/72/EY (1) 2 a tikl nra
määritelmiä, lukuun ottamatta ”rajayhdysjohdon” määritelmää, jonka sijasta sovelletaan seuraavaa
määritelmää:

14.8.2009

f)

”ilmoitetulla tuonnilla” tarkoitetaan sähkön ottamista ver
kosta jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella samanaikai
sesti toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvan sähkön verkkoon
syöttämisen (ilmoitettu vienti) kanssa;

g)

”uudella rajayhdysjohdolla” tarkoitetaan rajayhdysjohtoa,
joka ei ollut valmis 4 päivään elokuuta 2003 mennessä.

Jos kahden tai useamman jäsenvaltion siirtoverkot muodostavat
kokonaisuudessaan tai osittain osan yhdestä ainoasta valvontaloh
kosta, kyseisen valvontalohkon katsotaan ainoastaan 13 artiklassa
tarkoitetun siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin
yhteydessä kokonaisuudessaan muodostavan osan yhden asian
omaisen jäsenvaltion siirtoverkosta, jotta vältetään valvontalohko
jen sisäisten virtojen pitäminen tämän kohdan ensimmäisen
alakohdan b alakohdassa tarkoitettuna rajat ylittävänä sähkövirtana
ja niistä johtuvat 13 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Asianomais
ten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset voivat ratkaista, mihin
näistä jäsenvaltioista kyseisen valvontalohkon katsotaan kokonai
suudessaan kuuluvan.

3 artikla
— ”rajayhdysjohdolla” tarkoitetaan voimansiirtojohtoa, joka
ylittää jäsenvaltioiden välisen rajan ja joka yhdistää näiden
jäsenvaltioiden kansalliset siirtoverkot.

Siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi

a)

”sääntelyviranomaisilla” tarkoitetaan direktiivin 2009/72/EY
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sääntelyviranomaisia;

1.
Komissio tutkii ilmoituksen direktiivin 2009/72/EY
10 artiklan 6 kohdassa säädetystä siirtoverkonhaltijan sertifioin
tia koskevasta päätöksestä heti sen saatuaan. Komissio toimittaa
asianomaiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle kahden kuu
kauden kuluessa sellaisen ilmoituksen vastaanottamispäivästä lau
suntonsa siitä, onko ilmoitus direktiivin 2009/72/EY
10 artiklan 2 kohdan tai 11 artiklan sekä 9 artiklan mukainen.

b)

”rajat ylittävällä sähkövirralla” tarkoitetaan jäsenvaltion siir
toverkossa kulkevaa fyysistä sähkövirtaa, jonka saa aikaan
sähkön tuottajien ja/tai kuluttajien toiminnasta kyseisen
jäsenvaltion ulkopuolella aiheutuva vaikutus sen
siirtoverkkoon;

Laatiessaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua lausuntoa
komissio voi pyytää virastolta lausuntoa kansallisen sääntelyvi
ranomaisen päätöksestä. Tällöin ensimmäisessä alakohdassa tar
koitettua kahden kuukauden määräaikaa jatketaan kahdella
kuukaudella.

c)

”ylikuormituksella” tarkoitetaan tilannetta, jossa kansallisia
siirtoverkkoja yhdistävä siirtoyhteys ei pysty asianomaisten
rajayhdysjohtojen ja/tai kansallisten siirtoverkkojen kapasi
teetin puutteen vuoksi välittämään kaikkia markkinaosapuol
ten pyytämiä kansainvälisestä kaupasta johtuvia fyysisiä
virtoja;

Jos komissio ei ole toimittanut lausuntoaan ensimmäisessä tai toi
sessa alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, katsotaan, ettei sillä
ole sääntelyviranomaisen päätöksen johdosta huomautettavaa.

2.

d)

e)

Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”ilmoitetulla viennillä” tarkoitetaan sähkön syöttämistä jäsen
valtion alueella sijaitsevaan verkkoon sopimusjärjestelyn
perusteella, jolloin vastaava määrä sähköä otetaan samanai
kaisesti verkosta (ilmoitettu tuonti) toisen jäsenvaltion tai
kolmannen maan alueella;
”ilmoitetulla kauttakululla” tarkoitetaan tilannetta, jossa
kyseessä on sähkön ilmoitettu vienti, jolle valittu reitti kul
kee sellaisen maan kautta, jossa sähköä ei syötetä verkkoon
eikä vastaavasti samanaikaisesti oteta verkosta;

(1) Katso tämän virallisen lehden sivu 55.

2. Kansallisen sääntelyviranomaisen on tehtävä lopullinen siir
toverkon haltijan sertifiointia koskeva päätöksensä kahden kuu
kauden kuluessa komission lausunnon vastaanottamisesta, ottaen
komission lausunnon mahdollisimman tarkasti huomioon. Sään
telyviranomaisen päätös ja komission lausunto julkaistaan
yhdessä.
3. Sääntelyviranomaiset ja/tai komissio voivat milloin tahansa
menettelyn kuluessa pyytää siirtoverkonhaltijoilta ja/tai tuotantoa
tai toimittamista harjoittavilta yrityksiltä kaikkia tietoja, joilla on
merkitystä niille tämän artiklan nojalla kuuluvien tehtävien
suorittamisessa.
4.
Sääntelyviranomaiset ja komissio käsittelevät kaupallisesti
arkaluonteisia tietoja luottamuksellisina.
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5.
Komissio voi antaa suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityis
kohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa nouda
tettava menettely. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä
sitä, hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
6.
Kun komissio on saanut direktiivin 2009/72/EY 9 artik
lan 10 kohdassa säädetystä siirtoverkonhaltijan sertifioinnista, se
tekee sertifiointia koskevan päätöksen. Sääntelyviranomaisen on
noudatettava komission päätöstä.

4 artikla
Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto
Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä yhteisön tason yhteis
työtä Sähkö-ENTSOn puitteissa, jonka tarkoituksena on edistää
sähkön sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa ja rajatylittä
vää kauppaa sekä turvata Euroopan sähkönsiirtoverkon optimaa
linen hallinta, koordinoitu toiminta ja vakaa tekninen kehitys.

5 artikla
Sähkö-ENTSOn perustaminen
1.
Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 3 päi
vään maaliskuuta 2011 mennessä komissiolle ja virastolle luon
nos perustettavan Sähkö-ENTSOn perussäännöksi, luettelo sen
tulevista jäsenistä sekä luonnos työjärjestykseksi, johon on sisäl
lyttävä menettelytapasäännöt muiden sidosryhmien kuulemisesta.
2.
Virasto antaa komissiolle lausunnon perussääntöluonnok
sesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta kahden kuukau
den kuluessa niiden vastaanottamispäivästä kuultuaan virallisesti
kaikkia sidosryhmiä edustavia organisaatioita, erityisesti verkon
käyttäjiä, asiakkaat mukaan lukien.
3.
Komissio antaa lausunnon perussääntöluonnoksesta, jäsen
luettelosta ja työjärjestysluonnoksesta edellä 2 kohdassa tarkoi
tettu viraston lausunto huomioon ottaen ja kolmen kuukauden
kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanottanut viraston
lausunnon.
4.
Siirtoverkonhaltijoiden on perustettava Sähkö-ENTSO sekä
hyväksyttävä ja julkaistava sen perussääntö ja työjärjestys kolmen
kuukauden kuluessa komission lausunnon vastaanottamispäivästä.

6 artikla
Verkkosääntöjen vahvistaminen
1. Komissio laatii viraston, Sähkö-ENTSOn ja muiden asiaan
kuuluvien sidosryhmien kuulemisen jälkeen vuosittaisen priori
teettiluettelon, jossa yksilöidään 8 artiklan 6 kohdassa säädetyt
alat, joilla verkkosääntöjä on kehitettävä.

L 211/19

2. Komissio pyytää virastoa toimittamaan sille kohtuullisessa
ajassa, joka ei ylitä kuutta kuukautta, ei-sitovan puiteohjeen (jäl
jempänä ”puiteohje”), jossa esitetään 8 artiklan 7 kohdan mukai
sesti selkeät ja objektiiviset periaatteet prioriteettiluettelossa
mainittuja aloja koskevan verkkosäännön kehittämiseksi. Kunkin
puiteohjeen on edistettävä syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja
markkinoiden tehokasta toimintaa. Komissio voi pidentää tätä
määräaikaa viraston esittämästä perustellusta pyynnöstä.

3.
Virasto kuulee virallisesti Sähkö-ENTSOa ja muita asiaan
kuuluvia sidosryhmiä puiteohjeesta vähintään kahden kuukauden
ajan julkisella ja avoimella tavalla.

4. Jos komissio katsoo, että puiteohje ei edistä syrjimättö
myyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa,
se voi pyytää virastoa tarkistamaan puiteohjetta kohtuullisessa
ajassa ja toimittamaan sen takaisin komissiolle.

5.
Jos virasto ei esitä puiteohjetta tai toimita sitä takaisin
komission 2 tai 4 kohdan nojalla asettamassa määräajassa, komis
sio laatii kyseisen puiteohjeen.

6.
Komissio pyytää Sähkö-ENTSOa esittämään virastolle asi
anomaisen puiteohjeen mukaisen verkkosäännön kohtuullisessa
ajassa, joka ei ylitä 12:ta kuukautta.

7. Virasto esittää Sähkö-ENTSOlle perustellun lausunnon verk
kosäännöstä kolmen kuukauden kuluessa verkkosäännön vas
taanottamispäivästä; kyseisenä aikana virasto voi kuulla virallisesti
asianomaisia sidosryhmiä.

8. Sähkö-ENTSO voi muuttaa verkkosääntöä viraston lausun
non perusteella ja toimittaa sen takaisin virastolle.

9. Kun virasto on todennut, että verkkosääntö on asianomais
ten puiteohjeiden mukainen, virasto toimittaa verkkosäännön
komissiolle ja voi suositella sen hyväksymistä kohtuullisessa
ajassa. Jos komissio ei hyväksy verkkosääntöä, se perustelee
päätöksensä.

10. Jos Sähkö-ENTSO ei ole laatinut verkkosääntöä komission
6 kohdan nojalla asettamassa määräajassa, komissio voi kehottaa
virastoa laatimaan luonnoksen verkkosäännöksi asianomaisen
puiteohjeen pohjalta. Virasto voi aloittaa uuden kuulemisen verk
kosääntöä koskevan ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle luonnoksen tämän koh
dan nojalla laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella sen
hyväksymistä.

11. Jos Sähkö-ENTSO ei ole laatinut verkkosääntöä tai jos
virasto ei ole laatinut verkkosääntöluonnosta tämän artik
lan 10 kohdan mukaisesti, komissio voi antaa omasta aloittees
taan tai viraston tämän artiklan 9 kohdan nojalla antamasta
suosituksesta yhden tai useamman verkkosäännön 8 artik
lan 6 kohdassa luetelluilla aloilla.
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Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön
hyväksymistä, se kuulee virastoa, Sähkö-ENTSOa ja kaikkia asi
aankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään
kahden kuukauden ajan. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituk
sena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täy
dentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.

Verkkosääntöjen muuttaminen
1.
Edellä olevan 6 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen verkko
sääntöjen muuttamista koskevia ehdotuksia voivat tehdä henki
löt, joiden etua kyseinen verkkosääntö todennäköisesti koskee,
kuten Sähkö-ENTSO, siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja
kuluttajat. Virasto voi tehdä muutosehdotuksia myös omasta
aloitteestaan.
2.
Komissio kuulee kaikkia sidosryhmiä asetuksen
(EY) N:o 713/2009 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudat
taen. Tämän menettelyn pohjalta virasto voi tehdä komissiolle
perusteltuja muutosehdotuksia ja perustella, miten ehdotukset
ovat 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjen verkkosääntöjen tavoittei
den mukaisia.
3.
Komissio voi hyväksyä muutoksia 6 artiklan mukaisesti
hyväksyttyihin verkkosääntöihin viraston ehdotuksen pohjalta.
Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän
asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksy
tään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.
4.
Arvioitaessa muutosehdotuksia 23 artiklan 2 kohdassa sää
dettyä menettelyä noudattaen rajoitutaan arvioimaan muutoseh
dotukseen liittyviä näkökohtia. Ehdotetut muutokset eivät estä
komissiota tekemästä muita muutosehdotuksia.

Sähkö-ENTSOn on hyväksyttävä:

a)

yhteiset verkon toimintaan liittyvät välineet, joilla varmiste
taan verkon toiminnan koordinointi normaalioloissa ja hätä
tilanteissa,
mukaan
lukien
yhteinen
häiriöiden
luokitteluasteikko, ja tutkimussuunnitelmat;

b)

joka toinen vuosi ei-sitova yhteisön laajuinen kymmenvuo
tinen verkon kehittämissuunnitelma (yhteisön laajuinen ver
kon kehittämissuunnitelma), johon sisältyvät Euroopan
tuotannon riittävyysnäkymät;

c)

suositukset yhteisön ja kolmansien maiden siirtoverkonhal
tijoiden teknisen yhteistyön koordinointia varten;

d)

vuotuinen työohjelma;

e)

vuosikertomus;

f)

vuotuiset kesä- ja talvituotannon riittävyysnäkymät.

12.
Tämä artikla ei rajoita komission oikeutta antaa ja muut
taa 18 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

7 artikla
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4.
Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotannon
riittävyysnäkymiin on sisällyttävä arvio sähköjärjestelmän ylei
sestä riittävyydestä kattaa nykyinen ja arvioitu sähkön kysyntä
seuraavan viisivuotiskauden aikana sekä riittävyysnäkymien
hyväksymispäivää seuraavien viiden ja viidentoista vuoden väli
senä aikana. Näiden Euroopan tuotannon riittävyysnäkymien on
perustuttava kansallisiin tuotannon riittävyysnäkymiin, jotka
kukin yksittäinen siirtoverkonhaltija laatii.
5. Edellä 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa vuotuisessa
työohjelmassa on oltava luettelo ja kuvaus laadittavista verkko
säännöistä, verkon käytön koordinointia koskeva suunnitelma ja
kyseisenä vuonna toteutettavat tutkimus- ja kehittämistoimet sekä
alustava aikataulu.
6.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen verkkosääntöjen on
katettava seuraavat alat, ottaen tarvittaessa huomioon alueelliset
erityispiirteet:
a)

verkon varmuutta ja luotettavuutta koskevat säännöt,
mukaan lukien teknistä siirron varakapasiteettia koskevat
säännöt verkon käyttövarmuutta varten;

b)

verkkoon kytkemistä koskevat säännöt;

c)

kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevat säännöt;

d)

tietojen vaihtoa ja taseselvitystä koskevat säännöt;

1.
Sähkö-ENTSO laatii verkkosäännöt tämän artiklan 6 koh
dassa tarkoitetuilla aloilla pyynnöstä, jonka komissio esittää sille
6 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

e)

yhteentoimivuutta koskevat säännöt;

f)

toimintatavat hätätilanteissa;

2.
Sähkö-ENTSO voi laatia verkkosääntöjä 6 kohdassa sääde
tyillä aloilla 4 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
tapauksissa, joissa nämä verkkosäännöt eivät koske aloja, joita
komission sille osoittama pyyntö koskee. Näistä verkkosäännöistä
on pyydettävä lausuntoa virastolta. Sähkö-ENTSO ottaa lausun
non asianmukaisesti huomioon.

g)

kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat
säännöt;

h)

kauppaa koskevat säännöt, jotka liittyvät verkkoon pääsyä
koskevien palvelujen tekniseen ja operatiiviseen tarjoamiseen
ja järjestelmän tasapainottamiseen;

8 artikla
Sähkö-ENTSOn tehtävät
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i)

avoimuutta koskevat säännöt;

j)

tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan lukien verkkoon liit
tyvät varavoimaa koskevat säännöt;

k)

yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevat säännöt,
mukaan lukien säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä; ja

l)

sähköverkkojen energiatehokkuus.

7.
Verkkosääntöjä laaditaan verkkoja koskevia rajat ylittäviä ja
markkinaintegraatiota koskevia kysymyksiä varten, eivätkä ne
rajoita jäsenvaltioiden oikeutta määritellä kansallisia verkkosään
töjä, jotka eivät vaikuta rajat ylittävään kauppaan.
8.
Sähkö-ENTSOn on seurattava ja analysoitava verkkosään
töjen ja komission 6 artiklan 11 kohdan mukaisesti hyväksymien
suuntaviivojen täytäntöönpanoa sekä niiden vaikutusta sovellet
tavien sääntöjen yhdenmukaistamiseen, jolla pyritään helpotta
maan markkinoiden yhdentymistä. Sähkö-ENTSOn on
raportoitava havainnoistaan virastolle ja esitettävä analyysin
tulokset tämän artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa
vuosikertomuksessa.
9.
Sähkö-ENTSOn on annettava viraston käyttöön kaikki tie
dot, joita virasto tarvitsee 9 artiklan 1 kohdan mukaisten tehtä
viensä suorittamiseksi.
10.
Sähkö-ENTSOn on joka toinen vuosi hyväksyttävä ja jul
kaistava yhteisön laajuinen verkon kehittämissuunnitelma. Yhtei
sön laajuiseen verkon kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä
integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen,
Euroopan tuotannon riittävyysnäkymät sekä verkon häiriönkes
tävyyden arviointi.
Yhteisön laajuisen verkon kehittämissuunnitelman on erityisesti
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11. Viraston on annettava lausunto, jossa arvioidaan kansalli
sen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman yhteenso
pivuutta ei-sitovan yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkon
kehittämissuunnitelman kanssa. Jos virasto havaitsee kansallisen
kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman ja yhteisön laa
juisen verkon kehittämissuunnitelman välillä epäjohdonmukai
suuksia, sen on tapauksen mukaan suositeltava kansallisen verkon
kehittämissuunnitelman tai yhteisön laajuisen verkon kehittämis
suunnitelman muuttamista. Jos tällainen kansallinen verkon
kehittämissuunnitelma on laadittu direktiivin 2009/72/EY
22 artiklan mukaisesti, viraston on suositeltava toimivaltaiselle
kansalliselle sääntelyviranomaiselle kansallisen kymmenvuotisen
verkon kehittämissuunnitelman muuttamista kyseisen direktiivin
22 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja ilmoitettava asiasta
komissiolle.
12.
Sähkö-ENTSOn on esitettävä näkemyksensä komissiolle
sen pyynnöstä 18 artiklan mukaisia suuntaviivoja annettaessa.

9 artikla
Viraston toteuttama seuranta
1. Virasto seuraa Sähkö-ENTSOn 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettujen tehtävien suorittamista ja raportoi asiasta
komissiolle.
Virasto seuraa, miten Sähkö-ENTSO panee täytäntöön 8 artik
lan 2 kohdan mukaisesti laadittuja verkkosääntöjä ja verkkosään
töjä, jotka on vahvistettu 6 artiklan 1–10 kohdan mukaisesti
mutta joita komissio ei ole hyväksynyt 6 artiklan 11 kohdan
mukaisesti. Tapauksissa, joissa Sähkö-ENTSO ei ole pannut täy
täntöön jotakin verkkosääntöä, virasto pyytää Sähkö-ENTSOa toi
mittamaan asianmukaisesti perustellun selvityksen siitä, miksi se
ei ole näin tehnyt. Virasto ilmoittaa komissiolle tästä selvityksestä
ja antaa siitä lausuntonsa.

a)

perustuttava kansallisiin investointisuunnitelmiin, ja siinä on
otettava huomioon 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut alueel
liset investointisuunnitelmat ja tarvittaessa verkkosuunnitte
lun yhteisöön liittyvät näkökohdat, kuten Euroopan laajuisia
energiaverkkoja koskevat suuntaviivat Euroopan parlamen
tin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY (1)
mukaisesti;

Virasto seuraa ja analysoi verkkosääntöjen ja komission 6 artik
lan 11 kohdan mukaisesti antamien suuntaviivojen täytäntöön
panoa sekä niiden vaikutusta sovellettavien sääntöjen
yhdenmukaistamiseen, jolla pyritään helpottamaan markkinoiden
yhdentymistä, sekä syrjimättömyyteen, toimivaan kilpailuun ja
markkinoiden tehokkaaseen toimintaan, ja raportoi asiasta
komissiolle.

b)

rajat ylittävien yhteenliitäntöjen osalta perustuttava myös
verkon eri käyttäjien kohtuullisiin tarpeisiin, ja siihen on
sisällytettävä direktiivin 2009/72/EY 8, 13 ja 22 artiklassa
tarkoitettujen investoijien pitkäaikaisia sitoumuksia; ja

2. Sähkö-ENTSOn on toimitettava virastolle lausunnon anta
mista varten yhteisön laajuisen verkon kehittämissuunnitelman ja
vuotuisen työohjelman luonnokset, mukaan lukien tiedot kuule
mismenettelystä, sekä muut 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
asiakirjat.

c)

määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän
kapasiteetin osalta.

Edellä toisen alakohdan c alakohdan osalta yhteisön laajuiseen
verkon kehittämissuunnitelmaan voidaan liittää katsaus esteistä,
joita aiheutuu erilaisista lupamenettelyistä tai -käytännöistä ver
kon rajat ylittävän kapasiteetin lisäämiselle.
(1) EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1.

Jos virasto katsoo, että Sähkö-ENTSOn toimittama vuotuinen työ
ohjelmaluonnos tai yhteisön laajuinen verkon kehittämissuunni
telmaluonnos ei edistä syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua,
markkinoiden tehokasta toimintaa tai kolmansille osapuolille
avoimen rajatylittävän yhdyskapasiteetin riittävää tasoa, virasto
antaa Sähkö-ENTSOlle ja komissiolle kahden kuukauden kuluessa
luonnosten vastaanottamisesta asianmukaisesti perustellun lau
sunnon sekä suosituksia.
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10 artikla
Kuuleminen
1.
Laatiessaan 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja verk
kosääntöjä, yhteisön laajuista verkon kehittämissuunnitelmaluon
nosta ja verkoston vuotuista työohjelmaa Sähkö-ENTSOn on
julkisella ja avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava laa
jasti 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelytapasääntöjen
mukaisesti kaikkia markkinaosapuolia, joita asia koskee, ja erityi
sesti kaikkia sidosryhmiä edustavia organisaatioita. Kuultavia
tahoja ovat myös kansalliset sääntelyviranomaiset ja muut kan
salliset viranomaiset, toimitus- ja tuotantoyritykset, verkon käyt
täjät, asiakkaat mukaan lukien, ja jakeluverkonhaltijat, mukaan
lukien asianomaiset toimialajärjestöt, tekniset elimet ja sidosryh
mien yhteisöt, joita asia koskee. Kuulemisessa on pyrittävä mää
rittämään päätöksentekoprosessin kaikkien asiaankuuluvien
osapuolten näkemykset ja ehdotukset.
2.
Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin kuulemisiin liittyvät asia
kirjat ja kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3.
Ennen 8 artiklan 1 ja 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vuotui
sen työohjelman ja verkkosääntöjen hyväksymistä SähköENTSOn on ilmoitettava kuulemismenettelyn aikana
vastaanotetut huomautukset ja se, miten ne on otettu huomioon.
Sen on perusteltava tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu
huomioon.

11 artikla
Kulut
Sähkö-ENTSOn 4–12 artiklassa tarkoitettuihin toimintoihin liit
tyvistä kustannuksista vastaavat siirtoverkonhaltijat, ja kustan
nukset
otetaan
huomioon
tariffeja
laskettaessa.
Sääntelyviranomaiset hyväksyvät kustannukset ainoastaan, jos ne
ovat kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

12 artikla
Siirtoverkonhaltijoiden alueellinen yhteistyö
1.
Siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä Sähkö-ENTSOn puit
teissa alueellista yhteistyötä, jolla edistetään 8 artiklan 1, 2
ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimia. Niiden on erityisesti julkaistava
joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, ja ne voivat
sen perusteella tehdä investointipäätöksiä.
2.
Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä operatiivisia järjeste
lyjä verkon optimaalisen hallinnan varmistamiseksi sekä edistet
tävä energiapörssien kehittämistä, koordinoitua rajat ylittävän
kapasiteetin jakamista syrjimättömillä markkinapohjaisilla ratkai
suilla, kiinnittäen asianmukaisesti huomiota implisiittisten huuto
kauppojen erityisiin etuihin lyhytaikaisen kapasiteetin jakamisen
osalta, sekä tasapainotus- ja varavoimamekanismien
yhdentämistä.
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3.
Komissio voi tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi määritellä kunkin alueellisen yhteis
työrakenteen kattaman maantieteellisen alueen ottaen huomioon
olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Kukin jäsenvaltio
voi edistää yhteistyötä useammalla kuin yhdellä maantieteellisellä
alueella. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu toimenpide, jonka
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä
osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Tätä tarkoitusta
Sähkö-ENTSOa.

varten

komissio

kuulee

virastoa

ja

13 artikla
Siirtoverkonhaltijoiden välinen korvausmekanismi
1.
Siirtoverkonhaltijat saavat korvauksen kustannuksista, joita
niille aiheutuu niiden verkoissa siirrettävistä rajat ylittävistä
sähkövirroista.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun korvauksen maksavat niiden
kansallisten siirtoverkkojen haltijat, joista rajat ylittävät sähkövir
rat ovat peräisin ja joihin ne päätyvät.
3.
Korvaukset suoritetaan säännöllisesti tietyltä menneeltä
ajanjaksolta. Korvauksia on tarvittaessa tarkistettava jälkeenpäin,
jotta ne vastaavat todellisia kustannuksia.
Ensimmäinen ajanjakso, jolta korvauksia suoritetaan, määritellään
18 artiklassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa.
4.
Komissio päättää maksettavien korvausten määristä. Nämä
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artik
lan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenet
telyä noudattaen
5.
Verkossa siirrettyjen rajat ylittävien sähkövirtojen sähkö
määrä sekä kansallisista siirtoverkoista peräisin oleviksi ja/tai nii
hin päätyviksi osoitettujen rajat ylittävien sähkövirtojen
sähkömäärä määritetään tiettynä ajanjaksona tosiasiassa mitattu
jen fyysisten sähkövirtojen perusteella.
6.
Rajat ylittävien sähkövirtojen siirtämisestä aiheutuneet kus
tannukset määritetään ennakoitujen pitkän aikavälin keskimää
räisten lisäkustannusten perusteella ottaen huomioon häviöt,
investoinnit uuteen infrastruktuuriin ja asianmukainen osuus
nykyisestä infrastruktuurista aiheutuvista kustannuksista sikäli
kuin sellaista infrastruktuuria käytetään rajat ylittävien sähkövir
tojen siirtämiseen, ja niissä on erityisesti otettava huomioon tarve
taata toimitusvarmuus. Aiheutuneiden kustannusten määrittämi
sessä käytetään tunnustettuja tavanomaisia kustannuslaskentame
netelmiä. Rajat ylittävien sähkövirtojen siirrosta verkolle
aiheutuvat hyödyt otetaan huomioon saatuja korvauksia
alentavasti.
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14 artikla
Verkkoon pääsystä perittävät maksut
1.
Verkonhaltijoiden verkkoon pääsystä perimien maksujen
on oltava avoimia, niissä on otettava huomioon tarve turvata ver
kon toimintavarmuus ja niiden on vastattava todellisia kustan
nuksia sikäli kuin nämä ovat verrattavissa tehokkaan ja
rakenteeltaan vastaavan verkonhaltijan kustannuksiin, ja niitä on
sovellettava tasapuolisesti. Maksut eivät saa olla sidoksissa
etäisyyksiin.
2.
Tarvittaessa tuottajiin ja/tai kuluttajiin sovellettavien tarif
fien tason avulla on annettava signaaleja toivottavasta sijainnista
yhteisön tasolla ja otettava huomioon verkon häviöt sekä aiheu
tunut ylikuormitus ja infrastruktuurin investointikustannukset.
3. Verkkoon pääsyn hinnoittelussa on otettava huomioon seu
raavat seikat:
a)

siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausmekanismista johtu
vat menot ja tulot;

b)

suoritetut ja saadut maksut sekä tulevien ajanjaksojen osalta
odotettavissa olevat maksut, jotka arvioidaan menneiden
ajanjaksojen perusteella.
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4.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava asiaankuuluvat tie
dot ennakoidusta ja todellisesta kokonaiskysynnästä, käytettävissä
olevasta ja toteutuneesta tuotannosta ja kulutuksesta, verkkojen ja
rajayhdysjohtojen saatavuudesta ja käytöstä sekä tasapainottami
seen tarvittavasta sähköstä ja varavoimakapasiteetista. Pienten
tuotanto- ja kulutusyksiköiden käytettävyydestä ja toteutuneesta
käytöstä voidaan käyttää koottuja arviotietoja.
5. Niiden markkinaosapuolten, joita asia koskee, on toimitet
tava siirtoverkonhaltijoille asiaankuuluvat tiedot.
6.
Tuotantoyritysten, jotka omistavat tai käyttävät tuotantoomaisuutta, josta vähintään yhden tuotantolaitoksen asennettu
kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansalli
sen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen ja
komission saatavilla viiden vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikoh
taisesti kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan
tarkistaa kaikki ajojärjestystä koskevat päätökset ja tarjouskäyt
täytyminen sähköpörsseissä, yhdysjohtojen kapasiteettia koske
vissa huutokaupoissa sekä varavoimamarkkinoilla ja
sähköpörssin ulkopuolisilla sähkön tukkumarkkinoilla. Säilytet
täviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä
vähintään tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja vara
tusta varavoimasta, mukaan lukien tiedot varatun varavoiman
jakamisesta voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja tuotannon
toteutumisen ajankohtana.

16 artikla
4.
Verkkoon pääsyn hinnoittelussa tämän artiklan mukaisesti
ei rajoiteta sellaisia ilmoitettua vientiä ja ilmoitettua tuontia kos
kevia maksuja, jotka aiheutuvat 16 artiklassa tarkoitetusta yli
kuormituksen hallinnasta.
5.
Sähkön ilmoitettuun kauttakulkuun liittyvistä yksittäisistä
liiketoimista ei saa periä erillisiä verkkomaksuja.

Ylikuormituksen hallintaa koskevat yleiset periaatteet
1.
Verkon ylikuormitusongelmiin on puututtava syrjimättö
min markkinaehtoisin ratkaisuin, jotka antavat markkinaosapuo
lille ja siirtoverkonhaltijoille tehokkaita taloudellisia signaaleja.
Verkon ylikuormitusongelmat on mieluiten ratkaistava liiketoi
miin perustumattomilla menetelmillä eli menetelmillä, joihin ei
liity valintaa yksittäisten markkinaosapuolten tekemien sopimus
ten välillä.

15 artikla
Tietojen antaminen
1.
Siirtoverkonhaltijoiden
on
otettava
käyttöön
yhteensovittamis- ja tiedonvaihtomekanismit, joilla varmistetaan
verkon varmuus ylikuormitustapauksissa.
2. Siirtoverkonhaltijoiden soveltamat turvallisuus-, toiminta- ja
suunnitteluvaatimukset on julkistettava. Julkistettuihin tietoihin
on kuuluttava yleinen suunnitelma kokonaissiirtokapasiteetin ja
siirron luotettavuusmarginaalin laskemisesta verkon sähköisten ja
fyysisten ominaisuuksien perusteella. Sääntelyviranomaisten on
hyväksyttävä kyseinen suunnitelma.
3.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava arviot kunakin päi
vänä käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista ja ilmoitettava jo
mahdollisesti varattu siirtokapasiteetti. Nämä tiedot on julkistet
tava tietyin aikavälein ennen siirtopäivää, ja niihin on joka tapa
uksessa sisällyttävä arviot viikoksi ja kuukaudeksi eteenpäin sekä
määrällinen osoitin käytettävissä olevan kapasiteetin arvioidusta
luotettavuudesta.

2.
Toimitusrajoituksia on käytettävä ainoastaan sellaisissa
hätätapauksissa, joissa siirtoverkonhaltijan on toimittava kiireel
lisesti ja ajojärjestyksen uudelleen määrittäminen tai vastakauppa
ei ole mahdollinen. Kaikkia tällaisia menettelyjä on sovellettava
syrjimättömästi.
Jollei kyseessä ole ylivoimainen este, mahdollinen kapasiteetin
supistaminen on korvattava markkinaosapuolille, joille kapasi
teettia on jaettu.
3. Yhteenliitäntöjen ja/tai rajat ylittäviin sähkövirtoihin vaikut
tavien siirtoverkkojen enimmäiskapasiteetti on asetettava mark
kinaosapuolten
käyttöön
turvatun
verkkotoiminnan
turvallisuusvaatimuksia noudattaen.
4.
Markkinaosapuolten on ilmoitettava asianomaisille siirto
verkonhaltijoille hyvissä ajoin ennen asianomaista käyttöajankoh
taa, aikovatko ne käyttää jaettua kapasiteettia. Kaikki jaettu
kapasiteetti, joka ei tule käytetyksi, on palautettava markkinoille
julkisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
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5. Siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista, siirtoverkon
haltijoiden on tasautettava ylikuormitettua yhteenliitäntälinjaa
vastakkaiseen suuntaan kulkevien sähkövirtojen kapasiteettivaa
timukset, jotta linjan koko kapasiteetti voidaan käyttää hyväksi.
Ottaen täysimääräisesti huomioon verkon varmuuden, ylikuormi
tusta keventävistä toimituksista ei saa koskaan kieltäytyä.

6.
Yhteenliitännän jakamisesta saatavat tulot on käytettävä
seuraaviin tarkoituksiin:

a)

jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen;
ja/tai

b)

yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoin
vestoinnit, erityisesti uusiin rajayhdysjohtoihin.

Jos tuloja ei voida käyttää tehokkaasti ensimmäisen alakohdan a
ja/tai b alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ne voidaan käyttää
asianomaisten jäsenvaltion sääntelyviranomaisten päättämän
enimmäismäärän puitteissa tulona, jonka kyseiset sääntelyviran
omaiset ottavat huomioon hyväksyessään verkkoja koskevien
tariffien laskentamenetelmää ja/tai vahvistaessaan tariffeja, edel
lyttäen että asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset
antavat asialle hyväksyntänsä.

Loput tuloista on talletettava erilliselle sisäiselle tilille siihen asti,
kun ne on mahdollista käyttää ensimmäisen alakohdan a ja/tai b
alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin. Sääntelyviranomainen
tiedottaa virastolle toisessa alakohdassa tarkoitetusta
hyväksymisestä.
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e)

mitään osaa rajayhdysjohtoon investoidusta pääomasta tai
johdon käyttökustannuksista ei ole sähkön sisämarkkinoita
koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1996
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
96/92/EY (1) 19 artiklassa tarkoitetun markkinoiden osittaisen avautumisen jälkeen saatu takaisin osana maksuja, joita
rajayhdysjohdon yhdistämien siirto- tai jakeluverkkojen käy
töstä on peritty; ja

f)

vapautuksen myöntäminen ei saa haitata kilpailua eikä säh
kön sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa eikä sen säännel
lyn verkon tehokasta toimintaa, johon rajayhdysjohto on
liitetty.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan poikkeuksellisesti myös
vaihtovirtayhdysjohtoihin, jos kyseisen investoinnin kustannuk
set ja riskit ovat erityisen korkeat verrattuna niihin kustannuksiin
ja riskeihin, joita yleensä aiheutuu kahden vierekkäisen kansalli
sen siirtoverkon liittämisestä toisiinsa vaihtovirtayhdysjohdolla.
3.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös nykyisten rajayh
dysjohtojen kapasiteetin huomattavaan lisäämiseen.
4.
Asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on
tehtävä 1, 2 ja 3 kohdan mukainen päätös vapautuksen myöntä
misestä tapauskohtaisesti. Vapautus voi koskea uuden rajayhdys
johdon tai olemassa olevan rajayhdysjohdon, jonka kapasiteettia
on huomattavasti lisätty, koko kapasiteettia tai osaa siitä.
Kahden kuukauden kuluessa päivämäärästä, jona viimeinen asi
anomaisista sääntelyviranomaisista vastaanotti vapautusta koske
van hakemuksen, virasto voi antaa näille sääntelyviranomaisille
neuvoa-antavan lausunnon, jota ne voivat käyttää päätöksensä
perusteena.

17 artikla
Uudet rajayhdysjohdot

1.
Uudet tasavirtarajayhdysjohdot voidaan pyynnöstä vapaut
taa rajoitetuksi ajaksi tämän asetuksen 16 artiklan 6 kohdan ja
direktiivin 2009/72/EY 9 ja 32 artiklan sekä 37 artiklan 6
ja 10 kohdan säännösten soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

a)

investoinnin on lisättävä kilpailua sähköntoimitusten alalla;

b)

investointiin liittyvä riski on niin suuri, että investointi ei
toteutuisi, jollei vapautusta myönnettäisi;

c)

rajayhdysjohdon omistajan on oltava luonnollinen tai oikeus
henkilö, joka on ainakin oikeudellisen muotonsa osalta eril
linen niistä verkonhaltijoista, joiden verkkoon rajayhdysjohto
on tarkoitus rakentaa;

d)

kustannukset peritään kyseisen rajayhdysjohdon käyttäjiltä;

Vapautuksen myöntämisestä päätettäessä on tapauskohtaisesti
harkittava, onko tarpeen asettaa vapautuksen kestoa ja rajayhdys
johtojen syrjimätöntä käyttöoikeutta koskevia ehtoja. Näistä
ehdoista päätettäessä on erityisesti otettava huomioon rakennet
tava lisäkapasiteetti tai olemassa olevan kapasiteetin muutos,
hankkeen aikakehys ja kansalliset olosuhteet.
Ennen vapautuksen myöntämistä asianomaisten jäsenvaltioiden
sääntelyviranomaisten on päätettävä kapasiteetin hallintaa ja jaka
mista koskevista säännöistä ja menetelmistä. Ylikuormituksen
hallintaa koskeviin sääntöihin on sisällyttävä velvollisuus tarjota
käyttämätöntä kapasiteettia markkinoille, ja käyttäjillä on oltava
oikeus käydä hankkimallaan kapasiteetilla kauppaa jälkimarkki
noilla. Arvioitaessa 1 kohdan a, b ja f alakohdassa tarkoitettujen
perusteiden täyttymistä on otettava huomioon kapasiteetinjako
menettelyn tulokset.
Kun kaikki asianomaiset sääntelyviranomaiset ovat päässeet sopi
mukseen vapautuspäätöksestä kuuden kuukauden kuluessa, ne
ilmoittavat virastolle päätöksestään.
(1) EYVL L 27, 30.1.1997, s. 20.
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Vapautusta koskeva päätös ja mahdolliset tämän kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitetut ehdot on perusteltava asianmukaisesti ja
julkaistava.
5.

Virasto voi tehdä 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen

a)

jos kaikki asianomaiset sääntelyviranomaiset eivät ole pääs
seet sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä,
kun vapautusta koskeva hakemus jätettiin näistä sääntelyvi
ranomaisista viimeisen käsiteltäväksi, tai

b)

asianomaisten sääntelyviranomaisten yhteisestä pyynnöstä.

Ennen päätöksen tekoa viraston on kuultava niitä sääntelyviran
omaisia, joita asia koskee, ja hakijoita.
6.
Sen estämättä, mitä 4 ja 5 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat edellyttää, että sääntelyviranomainen tai tapauksesta riip
puen virasto antaa jäsenvaltion asianomaiselle toimielimelle lau
sunnon vapautusta koskevasta pyynnöstä muodollista päätöstä
varten. Kyseinen lausunto on julkaistava yhdessä kyseisen päätök
sen kanssa.
7.
Sääntelyviranomaisten on viipymättä toimitettava virastolle
ja komissiolle tiedoksi jäljennös jokaisesta vapautuspyynnöstä
heti, kun pyyntö on vastaanotettu. Asianomaisten sääntelyviran
omaisten tai viraston, jäljempänä ”ilmoituksen antavat viranomai
set”, on ilmoitettava päätöksensä sekä kaikki päätöstä koskevat
olennaiset tiedot viipymättä komissiolle. Tiedot voidaan toimit
taa komissiolle kootusti niin, että komissio voi tehdä perustellun
päätöksen. Tietoihin on sisällyttävä erityisesti:
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Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta pyynnössä esitettyyn määräai
kaan mennessä, ilmoitus on katsottava peruutetuksi, ellei sitä ole
ennen määräajan päättymistä joko jatkettu sekä komission että
ilmoituksen antavien viranomaisten suostumuksella tai elleivät
ilmoituksen antavat viranomaiset ole asianmukaisesti perustellen
ilmoittaneet komissiolle, että ne katsovat ilmoituksen olevan
täydellinen.
Ilmoituksen antavien viranomaisten on noudatettava vapautus
päätöksen muuttamista tai peruuttamista koskevaa komission
päätöstä yhden kuukauden kuluessa ja ilmoitettava tästä
komissiolle.
Komissio
pitää
luottamuksellisina.

kaupallisesti

arkaluonteiset

tiedot

Komission vapauttamispäätökselle antaman hyväksynnän voi
massaolo päättyy kahden vuoden kuluttua päätöksentekopäi
västä, jos rajayhdysjohdon rakentamista ei ole aloitettu kyseiseen
päivään mennessä, ja viiden vuoden kuluttua päätöksentekopäi
västä, jos rajayhdysjohtoa ei ole otettu käyttöön kyseiseen päivään
mennessä, jollei komissio päätä, että viivästykset johtuvat huo
mattavista esteistä, joihin henkilö, jolle vapautus on myönnetty,
ei voi vaikuttaa.
9. Komissio voi antaa suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen edellytysten soveltamisesta ja säätää menettelystä
tämän artiklan 4, 7 ja 8 kohdan soveltamiseksi. Kyseiset toimen
piteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita
kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artik
lan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenet
telyä noudattaen.

18 artikla
a)

b)

viraston myöntämän tai epäämän vapautuksen yksityiskoh
taiset perustelut, mukaan luettuina taloudelliset tiedot, joilla
vapautuksen tarve on perusteltu;
analyysi siitä, miten vapautuksen myöntäminen vaikuttaa kil
pailuun ja sähkön sisämarkkinoiden tehokkaaseen
toimintaan;

c)

perustelut ajanjaksolle ja kyseisen yhdysjohdon kokonaiska
pasiteetin osalle, jolle vapautus myönnetään; ja

d)

asianomaisten sääntelyviranomaisten kuulemisen tulokset.

8.
Komissio voi tehdä kahden kuukauden kuluessa 7 kohdan
mukaisen ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä pää
töksen, jolla ilmoituksen antavia viranomaisia pyydetään muut
tamaan tai peruuttamaan vapautuksen myöntämistä koskeva
päätös. Jos komissio pyytää asiasta lisätietoja, kahden kuukauden
määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella. Tämä määrä
aika alkaa kaikkien tietojen vastaanottamista seuraavasta päivästä.
Alkuperäistä kahden kuukauden määräaikaa voidaan myös jatkaa
sekä komission että ilmoituksen antavien viranomaisten
suostumuksella.

Suuntaviivat
1.
Siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia koske
vissa suuntaviivoissa on 13 ja 14 artiklassa säädettyjen periaattei
den mukaisesti tarvittaessa täsmennettävä
a)

yksityiskohdat menettelystä niiden siirtoverkonhaltijoiden
määrittelemiseksi, joiden on maksettava korvauksia rajat ylit
tävistä sähkövirroista, myös jaon osalta niiden kansallisten
siirtoverkkojen haltijoiden, joista rajat ylittävät sähkövirrat
ovat peräisin, ja niiden verkkojen haltijoiden, joihin kyseiset
virrat päätyvät, välillä 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

yksityiskohdat noudatettavasta maksumenettelystä, myös
siitä, miten määritetään ensimmäinen ajanjakso, jonka osalta
korvausta on määrä maksaa, 13 artiklan 3 kohdan toisen ala
kohdan mukaisesti;

c)

yksityiskohdat menetelmistä, joilla määritetään sekä määril
tään että tyypeiltään verkossa kulkevat, rajat ylittävät sähkö
virrat, joista on maksettava korvausta 13 artiklan mukaisesti,
sekä se osa kyseisten sähkövirtojen määristä, joka on peräi
sin tai joka päätyy yksittäisten jäsenvaltioiden siirtoverkkoi
hin, 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
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d)

yksityiskohdat menetelmistä, joilla määritetään rajat ylittä
vistä sähkövirroista aiheutuneet kustannukset ja hyödyt
13 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

e)

yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siirtoverkonhaltijoiden
välisessä korvausmekanismissa käsitellään sähkövirtoja, jotka
ovat peräisin Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista tai
jotka päätyvät niihin; ja

f)

joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin kes
keisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Antaessaan tai muuttaessaan suuntaviivoja komissio
a)

varmistaa, että suuntaviivoilla saavutetaan tämän asetuksen
tavoitteiden saavuttamiseksi edellytettävä yhdenmukaistami
sen vähimmäistaso eikä niissä ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen; ja

b)

ilmoittaa, mitä toimia se on toteuttanut yhteisön sähköverk
koon kuuluvissa kolmansissa maissa sovellettavien sääntöjen
ja kyseessä olevien suuntaviivojen vastaavuuden suhteen.

tasavirtajohdoilla yhteenliitettyjen kansallisten verkkojen
osallistuminen 13 artiklan mukaisesti.

2.
Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös aiheelliset säännöt
niiden periaatteiden asteittaiseksi yhdenmukaistamiseksi, joiden
mukaan määritellään tuottajiin ja kuluttajiin (kuormitus) sovellet
tavat maksut kansallisissa hinnoittelujärjestelmissä, mukaan
lukien siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin huomi
oon ottaminen kansallisten verkkojen maksuissa sekä sijaintia
koskevien signaalien antaminen asianmukaisesti ja tehokkaasti,
14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Suuntaviivoissa on määrättävä asianmukaisista, tehokkaista ja
yhdenmukaistetuista sijaintia koskevista signaaleista yhteisön
tasolla.
Tähän liittyvä yhdenmukaistaminen ei saa estää jäsenvaltioita
soveltamasta järjestelmiä, joilla varmistetaan, että kuluttajilta
verkkoon pääsystä (kuormitus) perittävät maksut ovat vertailukel
poisia kaikkialla niiden alueella.
3.
Suuntaviivoissa, joilla on tarkoitus varmistaa tämän asetuk
sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä yhdenmukaistamisen
vähimmäistaso, täsmennetään lisäksi tarvittaessa
a)

15 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisen tietojen
antamiseen liittyvät yksityiskohdat;

b)

sähkön kauppaa koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

c)

rajayhdysjohtojen kapasiteettiin liittyviä investointikannusti
mia, sijaintia koskevat signaalit mukaan lukien, koskevien
sääntöjen yksityiskohdat;
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Hyväksyessään tämän artiklan mukaiset suuntaviivat ensimmäistä
kertaa komissio varmistaa, että yhteen ehdotettuun toimenpitee
seen sisältyvät ainakin 1 kohdan a ja d alakohdassa ja 2 kohdassa
tarkoitetut asiat.

19 artikla
Sääntelyviranomaiset
Sääntelyviranomaisten on tehtäviään hoitaessaan varmistettava,
että tätä asetusta ja 18 artiklan mukaisesti annettuja suuntaviivoja
noudatetaan. Tämän asetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi säänte
lyviranomaisten on tarvittaessa toimittava yhteistyössä keskenään
sekä komission ja viraston kanssa direktiivin 2009/72/EY IX
lukua noudattaen.

20 artikla
Tietojen antaminen ja luottamuksellisuus

koskevat

1. Jäsenvaltioiden ja sääntelyviranomaisten on annettava pyyn
nöstä komissiolle kaikki 13 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan sovel
tamisen edellyttämät tiedot.

4.
Kansallisten verkkojen välisten yhdysjohtojen käytettävissä
olevan siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat suunta
viivat vahvistetaan liitteessä I.

Erityisesti 13 artiklan 4 ja 6 kohdan soveltamista varten säänte
lyviranomaisten on ilmoitettava säännöllisesti tiedot kansallisille
siirtoverkonhaltijoille aiheutuneista todellisista kuluista sekä tie
dot ja kaikki asian kannalta merkittävät yksityiskohdat fyysisistä
sähkövirroista siirtoverkonhaltijoiden verkoissa ja verkkojen
kustannuksista.

d)

8 artiklan 6
yksityiskohdat.

kohdassa

lueteltuja

asioita

Komissio kuulee tätä varten virastoa ja Sähkö-ENTSOa.

5.
Komissio voi antaa suuntaviivoja tämän artiklan 1, 2
ja 3 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä. Se voi muuttaa tämän
artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja 15 ja 16 artiklassa
säädettyjen periaatteiden mukaisesti, erityisesti sisällyttääkseen
niihin yksityiskohtaisia suuntaviivoja kaikista käytännössä sovel
lettavista kapasiteetinjakomenetelmistä ja varmistaakseen, että yli
kuormituksen hallintamekanismeja kehitetään sisämarkkinoiden
tavoitteiden mukaisesti. Tällaisten muutosten yhteydessä anne
taan tarvittaessa myös yhteisiä sääntöjä 15 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuista verkon käyttöä ja toimintaa koskevista turvallisuu
den ja toiminnan vähimmäisvaatimuksista. Kyseiset toimenpiteet,

Komissio vahvistaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tiedot
on toimitettava, ottaen huomioon vaadittujen tietojen monimut
kaisuuden ja tietojen saamisen kiireellisyyden.
2.
Jos asianomainen jäsenvaltio tai sääntelyviranomainen ei
toimita 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tämän artiklan 1 kohdan
mukaisesti asetetussa määräajassa, komissio voi pyytää kaikkia
13 artiklan 4 kohdan ja 18 artiklan soveltamisen edellyttämiä tie
toja suoraan asianomaisilta yrityksiltä.
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Kun komissio lähettää yritykselle tietojensaantipyynnön, se lähet
tää samanaikaisesti jäljennöksen pyynnöstä sen jäsenvaltion sään
telyviranomaisille, jonka alueella yrityksen kotipaikka on.
3.
Komissio mainitsee 1 kohdan mukaisessa pyynnössään sen
oikeusperustan, määräajan tietojen antamiselle, pyynnön tarkoi
tuksen sekä virheellisten, epätäydellisten tai harhaanjohtavien tie
tojen toimittamisesta 22 artiklan 2 kohdassa säädetyt
seuraamukset. Komissio vahvistaa kohtuullisen määräajan, jonka
kuluessa tiedot on toimitettava, ottaen huomioon vaadittujen tie
tojen monimutkaisuuden ja tietojen saamisen kiireellisyyden.
4.
Velvollisuus pyydettyjen tietojen antamiseen on yritysten
omistajilla tai heidän edustajillaan sekä oikeushenkilöiden osalta
henkilöillä, joilla lain tai niiden perustamisasiakirjan mukaan on
kelpoisuus edustaa niitä. Jos asianmukaisesti valtuutetut lakimie
het voivat antaa tiedot asiakkaidensa puolesta, asiakkaalla säilyy
täysi vastuu, jos annetut tiedot eivät ole täydellisiä taikka ovat vir
heellisiä tai harhaanjohtavia.
5.
Jos yritys ei anna pyydettyjä tietoja komission asettamassa
määräajassa tai se antaa tietoja, jotka eivät ole täydellisiä, komis
sio voi vaatia päätöksellään tietojen antamista. Päätöksessä yksi
löidään pyydetyt tiedot ja annetaan aiheellinen määräaika tietojen
antamiselle. Siinä ilmoitetaan 22 artiklan 2 kohdassa säädetyistä
seuraamuksista. Lisäksi siinä ilmoitetaan oikeudesta saattaa pää
tös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi.
Komissio toimittaa samanaikaisesti päätöksensä jäljennöksen sen
jäsenvaltion sääntelyviranomaisille, jonka alueella kyseisen hen
kilön taikka yrityksen kotipaikka on.
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Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä,
jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1228/2003 säännöksiä, komis
siolle 1 päivään heinäkuuta 2004 mennessä ja ilmoitettava komis
siolle niihin vaikuttavista mahdollisista myöhemmistä
muutoksista viipymättä. Niiden on ilmoitettava niistä säännök
sistä, jotka eivät vastaa asetuksen (EY) N:o 1228/2003 säännök
siä, komissiolle 3 päivään maaliskuuta 2011 mennessä ja
ilmoitettava komissiolle niihin vaikuttavista mahdollisista myö
hemmistä muutoksista viipymättä.

2.
Komissio voi päätöksellään määrätä yrityksille sakkoja, joi
den määrä on enintään yksi prosentti edellisen tilikauden koko
naisliikevaihdosta, jos nämä ovat 20 artiklan 3 kohdan mukaiseen
pyyntöön vastatessaan antaneet tarkoituksellisesti tai tuottamuk
sellisesti tietoja, jotka ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaan
johtavia, taikka eivät ole antaneet tietoja 20 artiklan 5 kohdan
ensimmäisen alakohdan nojalla tehdyllä päätöksellä vahvistettuun
määräaikaan mennessä.

Sakon määrää vahvistaessaan komissio ottaa huomioon ensim
mäisen alakohdan vaatimusten noudattamatta jättämisen
vakavuuden.

3.
Edellä olevan 1 kohdan nojalla säädetyt seuraamukset
ja 2 kohdan nojalla tehdyt päätökset eivät ole luonteeltaan
rikosoikeudellisia.

23 artikla
Komitea

6.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja käytetään aino
astaan 13 artiklan 4 kohdassa ja 18 artiklassa säädettyihin
tarkoituksiin.
Komissio ei ilmaise salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tie
toja, jotka se on saanut tämän asetuksen nojalla.

21 artikla
Jäsenvaltioiden oikeus säätää yksityiskohtaisempia
toimenpiteitä
Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia pitää voi
massa tai ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka sisältävät tätä
asetusta tai 18 artiklassa tarkoitettuja suuntaviivoja yksityiskoh
taisempia säännöksiä.

22 artikla
Seuraamukset
1.
Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, jäsenvaltioiden on
säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovelletta
vista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi
teet varmistaakseen, että kyseiset säännökset pannaan täytäntöön.

1.
Komissiota avustaa direktiivin 2009/72/EY 46 artiklalla
perustettu komitea.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomi
oon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

24 artikla
Komission kertomus

Komissio seuraa tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Komissio
selostaa direktiivin 2009/72/EY 47 artiklan 6 kohdan mukaisessa
kertomuksessaan myös tämän asetuksen soveltamisesta saatuja
kokemuksia. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti, missä mää
rin tällä asetuksella on onnistuttu varmistamaan, että rajat ylittä
vään sähkön kauppaan sovelletaan syrjimättömiä ja
kustannusvastaavia verkkoon pääsyn edellytyksiä niin, että edis
tetään asiakkaiden valinnanvapautta toimivilla sähkön sisämark
kinoilla ja pitkän aikavälin toimitusvarmuutta, sekä missä määrin
tehokkaita toivottavaa sijaintia koskevia signaaleja on käytössä.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia
ja/tai suosituksia.
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25 artikla

26 artikla

Kumoaminen

Voimaantulo

Kumotaan asetus (EY) N:o 1228/2003 3 päivästä maaliskuuta
2011. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina
tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon
mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 3 päivästä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä, 13 päivänä heinäkuuta 2009.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON
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LIITE I
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN KANSALLISTEN VERKKOJEN VÄLISTEN YHTEENLIITÄNTÖJEN
SIIRTOKAPASITEETIN HALLINTAA JA JAKAMISTA KOSKEVAT SUUNTAVIIVAT

1.

Yleiset määräykset

1.1

Siirtoverkonhaltijoiden on pyrittävä hyväksymään kaikki kaupalliset sähköntoimitukset, myös sellaiset, joihin liittyy
rajat ylittävää kauppaa.

1.2

Jos ylikuormitusta ei ole, pääsyä yhteenliitäntään ei saa rajoittaa. Jos ylikuormitusta ei yleensä ole, ei tarvita pysyvää
yleistä jakomenettelyä, jonka mukaan oikeudet käyttää rajat ylittävää yhteyttä jaettaisiin.

1.3

Jos suunnitellut kaupalliset sähköntoimitukset eivät vastaa verkkotoiminnan käyttövarmuuden vaatimuksia, siirto
verkonhaltijoiden on lievitettävä ylikuormitusta verkkotoiminnan käyttövarmuuteen liittyvien vaatimusten mukai
sesti ja samalla pyrittävä varmistamaan, että mahdolliset tähän liittyvät kustannukset pysyvät taloudellisesti
tehokkaalla tasolla. Jos kustannustehokkaampia toimia ei voida toteuttaa, on harkittava ajojärjestyksen uudelleen mää
rittämistä tai vastakauppaa.

1.4

Jos esiintyy rakenteellista ylikuormitusta, siirtoverkonhaltijoiden on välittömästi pantava täytäntöön ennalta määri
tellyt ja sovitut ylikuormituksen hallintamenetelmät ja järjestelyt. Ylikuormituksen hallintamenetelmillä on varmis
tettava, että kaikkeen jaettuun siirtokapasiteettiin liittyvät fyysiset sähkövirrat ovat verkon käyttövarmuusnormien
mukaisia.

1.5

Ylikuormituksen hallintaa varten hyväksytyillä menetelmillä on annettava tehokkaita taloudellisia signaaleja markki
naosapuolille ja siirtoverkonhaltijoille, edistettävä kilpailua ja sovelluttava alueelliseen ja yhteisönlaajuiseen käyttöön.

1.6

Ylikuormituksen hallinnassa ei saa soveltaa eri sääntöjä eri sähkönsiirtosopimuksiin. Siirtopyynnön saa evätä vain, jos
seuraavat edellytykset täyttyvät yhtä aikaa:

a)

fyysiset sähkövirrat kasvavat pyynnön hyväksymisestä seurauksena niin, ettei sähköverkon käyttövarmuutta enää
voida taata, ja

b)

pyyntöön liittyvä rahallinen arvo ylikuormituksen hallintamenettelyssä on pienempi kuin kaikkien muiden pyyn
töjen, jotka aiotaan hyväksyä samasta palvelusta ja samoin ehdoin.

1.7

Määrittäessään verkkoalueita, joiden sisällä ja välillä ylikuormituksen hallintaa sovelletaan, siirtoverkonhaltijoiden on
noudatettava periaatteita, joiden mukaan ylikuormituksen hallinnan on oltava mahdollisimman kustannustehokasta
ja aiheutettava mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia sähkön sisämarkkinoihin. Erityisenä vaatimuksena on,
että siirtoverkonhaltijat eivät saa rajoittaa yhteenliittämiskapasiteettia ratkaistakseen ylikuormitustilanteet oman
valvonta-alueensa sisällä, paitsi edellä mainituista ja käyttövarmuuteen (1) liittyvistä syistä. Jos tämä tilanne syntyy, siirtoverkonhaltijoiden on kuvattava ja esitettävä se avoimesti kaikille verkon käyttäjille. Tilanne voidaan hyväksyä vain
siihen saakka, kunnes löydetään pitkän aikavälin ratkaisu. Siirtoverkonhaltijoiden on kuvattava ja esitettävä avoimesti
kaikille verkon käyttäjille menetelmät ja hankkeet, joita käytetään pitkän aikavälin ratkaisun saavuttamiseen.

1.8

Tasapainottaessaan verkkoa omalla valvonta-alueellaan operatiivisilla toimenpiteillä ja ajojärjestyksen uudelleen mää
rittämisellä siirtoverkonhaltijoiden on otettava huomioon näiden toimenpiteiden vaikutus viereisiin valvonta-alueisiin.

1.9

Rajayhdysjohtokapasiteetin ylikuormituksen päiväkohtaisen hallinnan mekanismit on 1 päivään tammikuuta 2008
mennessä vahvistettava koordinoidusti ja käyttövarmuus varmistaen, jotta voidaan maksimoida sähkökaupan mah
dollisuudet ja luoda edellytykset rajojen yli ulottuvalle tasapainottamiselle.

(1) Käyttövarmuus merkitsee siirtoverkon säilyttämistä sovittujen käyttövarmuusrajojen sisällä.
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1.10 Kansallisten sääntelyviranomaisten on säännöllisesti arvioitava ylikuormituksen hallintamenetelmiä kiinnittäen eri
tyistä huomiota tässä asetuksessa ja näissä suuntaviivoissa vahvistettujen periaatteiden ja sääntöjen noudattamiseen
sekä sääntelyviranomaisten itsensä kyseisten periaatteiden ja sääntöjen perusteella vahvistamien ehtojen ja edellytys
ten noudattamiseen. Arvioinnissa on kuultava kaikkia markkinaosapuolia ja otettava huomioon asiaa koskevat
tutkimukset.

2.

Ylikuormituksen hallintamenetelmät

2.1

Ylikuormituksen hallintamenetelmien on oltava markkinapohjaisia, jotta voidaan edistää tehokasta kauppaa rajojen
yli. Tämän vuoksi kapasiteettia voidaan jakaa vain nimenomaisissa huutokaupoissa (kapasiteetti) tai implisiittisissä
huutokaupoissa (kapasiteetti ja energia). Saman yhteenliitännän osalta voidaan soveltaa kumpaakin menetelmää. Päi
vänsisäinen kaupankäynti voidaan hoitaa jatkuvana kaupankäyntinä.

2.2

Ylikuormituksen hallintamekanismeissa voidaan kilpailuolosuhteista riippuen joutua ottamaan huomioon siirtoka
pasiteetin jakaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

2.3

Kussakin kapasiteetin jakomenettelyssä on jaettava ennalta määrätty osuus käytettävissä olevasta yhteenliittämiska
pasiteetista sekä lisäksi aiemmin jakamatta jäänyt kapasiteetti ja mahdollinen kapasiteetin haltijoiden edellisistä jaoista
luovuttama kapasiteetti.

2.4

Siirtoverkonhaltijoiden on optimoitava kapasiteetin vakauden aste ottaen huomioon kyseisten siirtoverkonhaltijoi
den velvoitteet ja oikeudet sekä markkinaosapuolten velvoitteet ja oikeudet, jotta voidaan edistää tehokasta ja toimi
vaa kilpailua. Kohtuullinen osuus kapasiteetista voidaan tarjota markkinoille heikommalla vakauden asteella, mutta
rajat ylittävän siirron tarkat ehdot on aina ilmoitettava markkinaosapuolille.

2.5

Pitkän ja keskipitkän aikavälin kapasiteetin käyttöoikeuksien on oltava vakaan siirtokapasiteetin käyttöoikeuksia. Nii
hin sovelletaan käyttötarkoitukseen osoitettaessa käytä tai menetä tai käytä tai myy -periaatetta.

2.6

Siirtoverkonhaltijoiden on määritettävä sopiva rakenne eri aikaväleillä tapahtuvaa kapasiteetin jakamista varten. Tähän
voi sisältyä mahdollisuus varata vähimmäisprosenttiosuus yhteenliittämiskapasiteetista päivittäin tai useita kertoja
päivässä tehtävään kapasiteetin jakamiseen. Tämä jakamisrakenne on tarkistutettava sääntelyviranomaisilla. Ehdotuk
siaan laatiessaan siirtoverkonhaltijoiden on otettava huomioon:
a)

markkinoiden ominaispiirteet;

b)

toimintaolosuhteet, kuten vakaalta pohjalta ilmoitettuihin suunnitelmiin kohdistuvan tasauttamisen vaikutukset;

c)

käytössä oleville kapasiteetinjakomekanismeille vahvistettujen prosenttiosuuksien ja aikavälien yhdenmukaisuus.

2.7

Kapasiteetin jakamisessa ei saa syrjiä markkinaosapuolia, jotka haluavat käyttää oikeuksiaan käyttää kahdenvälisiä toi
mitussopimuksia tai tehdä tarjouksia sähköpörsseissä. Korkeimmat tarjoukset (jotka voivat olla tietyllä aikavälillä joko
nimenomaisia tai implisiittisiä) hyväksytään.

2.8

Alueilla, joilla sähkön finanssimarkkinat ovat pitkälle kehittyneitä ja ovat osoittaneet tehokkuutensa, koko yhteen
liittämiskapasiteetti voidaan jakaa implisiittisissä huutokaupoissa.

2.9

Muissa kuin uusien rajayhdysjohtojen tapauksissa, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 7 artiklan tai
tämän asetuksen 17 artiklan mukaista poikkeusta, ei sallita lähtöhintojen käyttöä kapasiteetinjakomenetelmissä.

2.10 Periaatteessa kaikkien potentiaalisten markkinaosapuolten on sallittava osallistua jakoprosessiin rajoituksitta. Jotta väl
tettäisiin luomasta tai vaikeuttamasta tietyn markkinatoimijan mahdolliseen määräävään markkina-asemaan liittyviä
ongelmia, sääntely- ja/tai kilpailuviranomaiset voivat tarvittaessa asettaa rajoituksia, joita sovelletaan yleisesti tai yksit
täisen yhtiön osalta määräävän markkina-aseman vuoksi.
2.11 Markkinaosapuolten on varmistettava siirtoverkonhaltijoille kapasiteetin käyttönsä määräajan kuluessa kullakin aika
välillä. Määräajan on oltava sellainen, että siirtoverkonhaltijat voivat osoittaa käyttämättömäksi jäävän kapasiteetin
uudelleenjakoa varten seuraavalla relevantilla aikavälillä, mukaan luettuna päivänsisäinen kaupankäynti.
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2.12 Kapasiteetin on oltava vapaasti kaupattavissa jälkimarkkinoilla sillä edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijalle ilmoite
taan kaupasta riittävän ajoissa. Jos siirtoverkonhaltija ei hyväksy jälkimarkkinakauppaa, sen on ilmoitettava ja selitet
tävä tämä selkeästi ja avoimesti kaikille markkinaosapuolille ja ilmoitettava tästä sääntelyviranomaiselle.
2.13 Kapasiteetin jakamiseen liittyvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset on osoi
tettava niille, jotka ovat vastuussa velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Jos markkinaosapuolet eivät käytä kapa
siteettia, jonka käyttöön ne ovat sitoutuneet, tai – kun on kyse nimenomaisessa huutokaupassa jaetusta kapasiteetista
– myy kapasiteettia jälkimarkkinoilla tai palauta sitä ajoissa, niiden on menetettävä oikeutensa kyseiseen kapasiteet
tiin ja maksettava kustannusvastaava korvaus. Kapasiteetin käyttämättä jättämisestä perittävien kustannusvastaavien
korvausten on oltava perusteltuja ja oikeasuhteisia. Samoin jos siirtoverkonhaltija ei täytä velvoitettaan, sen on suo
ritettava markkinaosapuolelle korvaus kapasiteettioikeuksien menetyksestä. Välillisiä menetyksiä ei oteta huomioon
tätä tarkoitusta varten. Velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvan vastuuvelvollisuuden määrittämiseen käy
tettävät perusperiaatteet ja -menetelmät on taloudellisten seurausten osalta määriteltävä ennakolta, ja ne on tarkistu
tettava kansallisella sääntelyviranomaisella tai sääntelyviranomaisilla.

3.

Koordinointi

3.1

Kapasiteetin jakaminen yhteenliitännässä on koordinoitava ja toteutettava käyttäen jakomenettelyjä, jotka ovat yhtei
siä kaikille kyseisille siirtoverkonhaltijoille. Tapauksissa, joissa kahden maan (siirtoverkonhaltijoiden) välisen kaupan
odotetaan merkittävästi vaikuttavan fyysisten sähkövirtojen olosuhteisiin kolmannessa maassa (siirtoverkonhaltijan
osalta), ylikuormituksen hallintamenetelmät on koordinoitava kaikkien kyseisten siirtoverkonhaltijoiden kesken yhtei
sen ylikuormituksen hallintamenettelyjen avulla. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden on var
mistettava, ettei oteta yksipuolisesti käyttöön ylikuormituksen hallintamenettelyjä, jolla on merkittävä vaikutus
fyysisiin sähkövirtoihin muissa verkoissa.

3.2

Yhteisiä yhteensovitettuja ylikuormituksen hallintamenetelmiä sekä yhteisiä yhteensovitettuja menettelyjä, joissa kapa
siteettia jaetaan markkinoille vähintään vuosittain, kuukausittain ja päivittäin, on sovellettava 1. tammikuuta 2007
mennessä seuraavien alueiden maiden välillä:
a)

Pohjois-Eurooppa (Tanska, Ruotsi, Suomi, Saksa ja Puola),

b)

Luoteis-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa ja Ranska),

c)

Italia (Italia, Ranska, Saksa, Itävalta, Slovenia ja Kreikka),

d)

Keski- ja Itä-Eurooppa (Saksa, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Itävalta ja Slovenia),

e)

Lounais-Eurooppa (Espanja, Portugali ja Ranska),

f)

Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Ranska,

g)

Baltian maat (Viro, Latvia ja Liettua).

Jos yhteenliitännässä on mukana eri alueisiin kuuluvia maita, ylikuormituksen hallinnassa voidaan käyttää eri mene
telmiä, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus niiden menetelmien kanssa, joita käytetään niillä muilla alueilla, joi
hin nämä maat kuuluvat. Tässä tapauksessa asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä menetelmästä ehdotus,
jonka sääntelyviranomaiset sitten tarkistavat.
3.3

Edellä 2.8 kohdassa tarkoitetuilla alueilla kaikki yhteenliittämiskapasiteetti voidaan jakaa seuraavaa päivää koskevana
jakona.

3.4

Kaikilla näillä seitsemällä alueella on määriteltävä yhteensopivat ylikuormituksen hallintamenettelyt aidosti yhdenty
neiden sähkön sisämarkkinoiden muodostamiseksi. Markkinaosapuolet eivät saa joutua tilanteeseen, jossa alueelliset
järjestelmät ovat yhteensopimattomia.

3.5

Terveen ja tehokkaan kilpailun sekä rajat ylittävän kaupan edistämiseksi siirtoverkonhaltijoiden välisen koordinoin
nin 3.2 kohdassa määritellyillä alueilla on katettava kaikki vaiheet kapasiteetin laskennasta ja jakamisen optimoin
nista aina verkon käyttövarmuuteen, ja vastuualueet on osoitettava selkeästi. Koordinointiin on sisällyttävä erityisesti:
a)

sellaisen yhteisen siirtomallin käyttö, jonka avulla voidaan käsitellä tehokkaasti toisistaan riippuvia fyysisiä sil
mukkavirtoja ja jossa otetaan huomioon kaupallisten ja fyysisten virtojen väliset erot,
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b)

kapasiteetin jakaminen ja käyttötarkoituksiin varaaminen siten, että voidaan käsitellä tehokkaasti toisistaan
riippuvia fyysisiä silmukkavirtoja,

c)

kapasiteetin haltijoiden yhtäläiset velvoitteet antaa tietoa niiden aiotusta kapasiteetin käytöstä (käyttötarkoituk
sen ilmoittaminen nimenomaisia huutokauppoja varten),

d)

samat aikavälit ja kaupankäynnin päättymisajat,

e)

sama rakenne kapasiteetin jakamiselle käytettyjen aikavälien suhteen (1 päivä, 3 tuntia, 1 viikko jne.) ja myytä
vien kapasiteettilohkojen suhteen (sähkön määrä MW:eina, MWh:eina jne.),

f)

johdonmukaiset sopimuspuitteet markkinaosapuolten kanssa,

g)

virtojen tarkistus verkon käyttövarmuuteen liittyvien vaatimusten noudattamiseksi toiminnan suunnittelussa ja
varsinaisessa toiminnassa,

h)

ylikuormituksen hallintatoimenpiteitä koskeva kirjanpito ja niistä sopiminen.

3.6

Koordinaation on katettava myös siirtoverkonhaltijoiden välinen tiedonvaihto. Tiedonvaihdon on oltava luonteel
taan, ajankohdiltaan ja tiheydeltään sellaista, että se on 3.5 kohdan mukaisten toimien ja sähkömarkkinoiden toimin
nan kannalta sopivaa. Tiedonvaihdon avulla siirtoverkonhaltijoiden on erityisesti voitava tehdä parhaat mahdolliset
ennusteet kokonaisvaltaisesta verkkotilanteesta voidakseen arvioida virtoja omassa verkossaan ja käytettävissä olevaa
yhteenliittämiskapasiteettia. Siirtoverkonhaltijan, joka kokoaa tietoja muiden siirtoverkonhaltijoiden puolesta, on toi
mitettava tiedonkeruun tulokset kyseisille siirtoverkonhaltijoille.

4.

Markkinaoperaatioiden aikataulu

4.1

Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti on jaettava riittävän ajoissa etukäteen. Kyseisten siirtoverkonhaltijoiden on ennen
kutakin siirtokapasiteetin jakamista yhdessä julkistettava jaettava kapasiteetti ottaen tarpeen mukaan huomioon mah
dollinen vakaan siirtokapasiteetin oikeuksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä tasautuksista vapautuva kapasiteetti
samoin kuin mahdolliset ajanjaksot, joiden aikana kapasiteettia rajoitetaan tai se ei ole käytettävissä (esimerkiksi
huolto).

4.2

Verkon käyttövarmuus täydellisesti huomioon ottaen siirto-oikeuksia koskevat ilmoitukset on tehtävä riittävän aikai
sin etukäteen ennen päivittäisiä kaupankäyntikierroksia kaikilla kyseisillä järjestäytyneillä markkinoilla ja ennen jaet
tavan kapasiteetin julkistamista päivittäisessä tai useita päivittäisiä jakoja sisältävässä jakomekanismissa. Vastakkaiseen
suuntaan kulkevien virtojen siirto-oikeudet on tasautettava, jotta yhteenliitäntää voidaan käyttää tehokkaasti.

4.3

Käytettävissä olevan siirtokapasiteetin peräkkäisten päivänsisäisten jakojen päivälle n on tapahduttava päivinä n1 ja n
sen jälkeen, kun ennakoidut tai tosiasialliset päivittäiset tuotantosuunnitelmat on annettu.

4.4

Valmistellessaan päivän verkkokäyttöä siirtoverkonhaltijoiden on vaihdettava tietoa viereisten siirtoverkonhaltijoiden
kanssa (mukaan luettuna niiden ennakoitu verkkotopologia, tuotantoyksiköiden käytettävyys ja ennakoitu tuotanto
sekä verkon kuormitukset), jotta voidaan optimoida koko verkon käyttö operatiivisilla toimenpiteillä verkkotoimin
nan käyttövarmuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.

5.

Avoimuus

5.1

Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava verkon saatavuuteen, verkkoon pääsyyn ja verkon käyttöön liittyvät asianmu
kaiset tiedot, mukaan luettuna selvitys siitä, missä ja miksi ylikuormitusta esiintyy, ylikuormituksen hallintamenetel
mät sekä suunnitelmat sen tulevaa hallintaa varten.

5.2

Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava yleinen kuvaus ylikuormituksen hallintamenetelmästä, jota käytetään eri olo
suhteissa markkinoita varten käytettävissä olevan kapasiteetin maksimoimiseksi, sekä yleisestä menetelmästä, jota käy
tetään yhteenliittämiskapasiteetin laskemiseksi eri aikavälejä varten verkon sähköteknisten ja fyysisten ominaisuuksien
perusteella. Menetelmä on tarkistutettava asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla.

5.3

Siirtoverkonhaltioiden on kuvattava yksityiskohtaisesti ja annettava avoimesti kaikkien potentiaalisten verkonkäyttä
jientietoon käytössä olevat ylikuormituksen hallinnan ja kapasiteetin jakamisen menettelyt (yhdessä kapasiteetin haku
aikojen ja -menettelyjen kanssa), tarjotut tuotteet sekä siirtoverkonhaltijoiden ja kapasiteetin vastaanottavan osapuolen
velvoitteet ja oikeudet, mukaan luettuna velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuva vastuuvelvollisuus.
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5.4

Toiminnan ja suunnittelun käyttövarmuusnormien on oltava olennainen osa siirtoverkonhaltijoiden julkisessa asia
kirjassa antamia tietoja. Myös tämä asiakirja on tarkistutettava kansallisilla sääntelyviranomaisilla.

5.5

Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava kaikki rajat ylittävää kauppaa koskevat asiaankuuluvat tiedot parhaiden mah
dollisten ennusteiden pohjalta. Kyseisen velvoitteen täyttämiseksi asianomaisten markkinaosapuolten on toimitettava
siirtoverkonhaltijoille asiaankuuluvat tiedot. Tietojen julkistamistapa on tarkistutettava sääntelyviranomaisilla. Siirto
verkonhaltijoiden on julkaistava vähintään:
a)

vuosittain: tiedot siirtoinfrastruktuurin pitkän aikavälin kehityksestä ja sen vaikutuksesta rajat ylittävään
siirtokapasiteettiin;

b)

kuukausittain: seuraavaa kuukautta ja vuotta koskevat ennusteet markkinoille käytettävissä olevasta siirtokapa
siteetista ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat siirtoverkonhaltijan käytettävissä ennustetta
laadittaessa (esimerkiksi kesä- ja talvikausien vaikutus linjojen kapasiteettiin, verkon huolto, tuotantoyksiköiden
sijoittuminen jne.);

c)

viikoittain: viikkoennusteet markkinoita varten käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista ottaen huomioon kaikki
asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat siirtoverkonhaltijan käytettävissä ennustetta laadittaessa, kuten sääennusteet,
verkon suunnitellut huoltotyöt, tuotantoyksiköiden käytettävyys jne.;

d)

päivittäin: markkinoita varten käytettävissä oleva siirtokapasiteetti päivittäin tai useita kertoja päivässä toteutet
tavissa jaoissa ottaen huomioon kaikki päivän tasautettu siirtokapasiteetti, päivän tuotantosuunnitelmat, enna
koitu kysyntä ja verkon suunnitellut huoltotyöt;

e)

jo jaettu kokonaiskapasiteetti markkina-aikayksiköittäin ja kaikki relevantit ehdot, joiden mukaisesti tätä kapa
siteettia voidaan käyttää (esimerkiksi huutokaupan clearing-hinta, kapasiteetin käyttövelvoitteet jne.), jotta voi
daan määrittää mahdollinen jäljellä oleva kapasiteetti;

f)

jaettu kapasiteetti mahdollisimman pian kunkin jaon jälkeen sekä suuntaa-antavat tiedot maksetuista hinnoista;

g)

käytetty kokonaiskapasiteetti markkina-aikayksiköittäin heti ilmoituksen jälkeen;

h)

mahdollisimman reaaliaikaisesti: yhteenlasketut toteutuneet kaupalliset ja fyysiset virrat markkinaaikayksiköittäin, mukaan luettuna kuvaus mahdollisista korjaavista toimenpiteistä (esimerkiksi kapasiteetin supis
taminen), joita siirtoverkonhaltijat ovat toteuttaneet verkko- tai järjestelmäongelmien ratkaisemiseksi;

i)

ennakkotiedot suunnitelluista käyttökatkoista ja edellispäivää koskevat jälkikäteen annetut tiedot yli 100 MW:n
tuotantoyksiköiden suunnitelluista ja ennakoimattomista käyttökeskeytyksistä.

5.6

Kaiken asiaankuuluvan tiedon on oltava markkinoiden saatavilla ajoissa kaikkien sähkötoimitusten neuvottelemista
varten (esimerkiksi siten, että voidaan neuvotella teollisten asiakkaiden vuosittaisista toimitussopimuksista tai toimit
taa tarjoukset järjestäytyneille markkinoille).

5.7

Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava asiaankuuluvat tiedot ennakoidusta kysynnästä ja tuotannosta 5.5 ja 5.6 koh
dassa tarkoitetuilla aikaväleillä. Siirtoverkonhaltijoiden on myös julkistettava tarvittavat asiaankuuluvat rajat ylittävät
tasemarkkinatiedot.

5.8

Kun julkaistaan ennusteita, myös ennusteita vastaavat toteutuneet arvot on julkaistava ennusteen kattamaa ajanjak
soa seuraavana ajanjaksona tai viimeistään seuraavana päivänä (n + 1).

5.9

Kaiken siirtoverkonhaltijoiden julkaiseman tiedon on oltava vapaasti saatavilla helppokäyttöisessä muodossa. Kaikki
tieto on myös annettava saataville noudattaen riittäviä ja standardoituja tiedonvaihtotapoja, jotka määritellään lähei
sessä yhteistyössä markkinaosapuolten kanssa. Tietoihin on sisällyttävä tiedot menneiltä ajanjaksoilta (vähintään kaksi
vuotta), jotta myös markkinoiden uudet tulokkaat voivat käyttää näitä tietoja.

5.10 Siirtoverkonhaltijoiden on säännöllisesti vaihdettava riittävän tarkat verkko- ja kuormitustiedot, jotta kukin siirtover
konhaltija voi tehdä tehonjakolaskennan omalla alueellaan. Samat tiedot on annettava pyynnöstä sääntelyviranomais
ten ja komission käyttöön. Sääntelyviranomaisten ja komission on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset konsultit,
jotka tekevät niille analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, käsittelevät tietoja luottamuksellisina.
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6.

Ylikuormitukseen liittyvien tulojen käyttö

6.1

Ennakkoon määriteltyyn aikaväliin liittyvät ylikuormituksen hallintamenettelyt saavat tuottaa tuloa vain kyseiseen
aikaväliin liittyvässä ylikuormitustilanteessa; tämä ei koske uusia rajayhdysjohtoja, joihin sovelletaan asetuksen
(EY) N:o 1228/2003 7 artiklan tai tämän asetuksen 17 artiklan mukaista poikkeusta. Sääntelyviranomaisten on tar
kistettava kyseisten tulojen jakomenettely, joka ei saa vääristää siirtokapasiteetin jakamisprosessia minkään kapasi
teettia ja energiaa pyytävän osapuolen hyväksi eikä heikentää halukkuutta vähentää ylikuormitusta.

6.2

Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimittava avoimesti yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta aiheutuvien tulo
jen käytön suhteen.

6.3

Ylikuormitukseen liittyvät tulot on jaettava kyseeseen tulevien siirtoverkonhaltijoiden kesken niiden sopimien ja sään
telyviranomaisten tarkistamien perusteiden mukaisesti.

6.4

Siirtoverkonhaltijoiden on vahvistettava selkeästi etukäteen, miten ne käyttävät mahdollisesti saamansa ylikuormi
tukseen liittyvät tulot ja raportoitava näiden tulojen tosiasiallisesta käytöstä. Sääntelyviranomaisten on tarkastettava,
että tämä käyttö vastaa tätä asetusta ja näitä suuntaviivoja ja että yhteenliittämiskapasiteetin jakamisesta aiheutuvat
ylikuormitukseen liittyvät tulot osoitetaan kokonaisuudessaan yhteen tai useampaan tämän asetuksen 16 artik
lan 6 kohdassa säädetystä kolmesta tarkoituksesta.

6.5

Sääntelyviranomaisten on vuosittain kunkin vuoden heinäkuun 31. päivään mennessä julkaistava raportti, jossa ilmoi
tetaan saman vuoden kesäkuun 30. päivään ulottuvan 12 kuukauden jakson aikana saadut tulot ja niiden käyttö.
Samassa yhteydessä on varmennettava, että tulojen käyttö vastaa tätä asetusta ja näitä suuntaviivoja ja että ylikuor
mitukseen liittyvät tulot on osoitettu kokonaisuudessaan yhteen tai useampaan säädetyistä tarkoituksista.

6.6

Ylikuormitukseen liittyvien tulojen käyttö investointeihin yhteenliittämiskapasiteetin ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi
on mieluiten kohdistettava erityisiin ennalta määriteltyihin hankkeisiin, jotka lieventävät nykyisiä ylikuormitustilan
teita ja jotka voidaan lisäksi toteuttaa kohtuullisessa ajassa erityisesti lupaprosessia ajatellen.
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