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Lag
om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 6 och 10 § som följer:
6§
Energimyndighetens uppgifter som nationell
energitillsynsmyndighet
Energimyndigheten ska i egenskap av den
nationella energitillsynsmyndighet som avses
i Europeiska unionens lagstiftning om el- och
naturgasbranschen i synnerhet
1) för innehavare av el- och naturgasnät
fastställa metoder för prissättning av överföring och distribution i enlighet med det förfarande som föreskrivs i denna lag,
2) säkerställa att innehavarna av el- och
naturgasnät samt andra företag inom el- och
naturgasbranschen fullgör sina skyldigheter
enligt den nationella lagstiftningen och unionens lagstiftning och i överensstämmelse
med sin behörighet besluta om behövliga och
proportionerliga åtgärder för att främja effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden och säkerställa att marknaderna
fungerar korrekt,
3) samarbeta i gränsöverskridande frågor
med energitillsynsmyndigheterna i de andra

EES-staterna och med byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter,
4) verkställa de juridiskt bindande beslut
av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen
som hör till Energimyndighetens ansvarsområde,
5) säkerställa att korssubventionering inte
förekommer mellan verksamhetsgrenarna
överföring, distribution och leverans av el
och naturgas, lagring av naturgas samt behandling av kondenserad naturgas,
6) övervaka stamnätsinnehavarnas och
gasöverföringsnätsinnehavarnas investeringsplaner,
7) övervaka efterlevnaden av reglerna för
el- och naturgasnätens säkerhet och tillförlitlighet, se över hur näten fungerat tidigare och
delta i beredningen av krav på kvaliteten hos
el- och naturgasnätstjänster och el- och naturgasleveranser,
8) övervaka nivån på transparensen på eloch naturgasmarknaden och säkerställa att
företagen inom el- och naturgasbranschen fullgör sina skyldigheter vad gäller transparens,
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9) övervaka öppnandet av parti- och detaljmarknaden för el och naturgas för konkurrens samt följa hur konkurrensen fungerar på
dessa marknader,
10) övervaka om det inom elbranschen
och naturgasbranschen förekommer avtalspraxis som begränsar konkurrensen och exklusivitetsklausuler som gäller icke-hushållskunder,
11) övervaka hur mycket tid innehavarna
av el- och naturgasnät använder för leverans
av anslutningar och reparationer,
12) övervaka grunderna för regleringen av
användarrättigheter i fråga om naturgaslager
och lagring av gas i rörledning samt andra
stödtjänster i fråga om naturgas och övervaka
tillämpningen av de bestämmelser som gäller
användarrättigheter i fråga om naturgaslager
och lagring av gas i rörledning samt andra
tilläggstjänster,
13) bidra till att säkerställa effektiviteten
och genomförandet när det gäller konsumentskyddsåtgärder som riktar sig till el- och naturgasmarknaden,
14) årligen göra upp och publicera en utvärdering av hur skyldigheter som gäller allmännyttiga tjänster i fråga om el- och naturgasleveranser har fullgjorts,
15) säkerställa att kunderna kan få tillgång
till uppgifter om sin egen förbrukning av el
eller naturgas,
16) övervaka verkställandet av de bestämmelser som gäller ställningen och ansvarsområdena för innehavare av el- och naturgasnät,
leverantörer av el och naturgas, kunder samt
andra parter på el- och naturgasmarknaden,
17) övervaka investeringar som görs i elproduktionskapacitet och deras konsekvenser
för elleveranssäkerheten,
18) övervaka samarbetet i tekniska frågor
mellan EES-staternas och tredjeländers innehavare av stamnät för el,
19) övervaka genomförandet av skyddsåtgärder som gäller el- och naturgasmarknaden,
20) främja kompatibiliteten hos de processer för utbyte av uppgifter som hänför sig till
de viktigaste marknadsprocesserna på el- och
gasmarknaden på regional nivå,
21) främja även deltagandet av efterfrågebaserade resurser i el- och naturgasmarknaden utöver utbudet.
Vid skötseln av uppgifterna enligt denna

paragraf ska Energimyndigheten beakta de
undantag som föreskrivs i naturgasmarknadslagen och naturgasnätsförordningen.
10 §
Villkor och metoder som fastställs av
Energimyndigheten
Energimyndigheten ska genom ett beslut
(beslut om fastställande) fastställa att en nätinnehavare, en systemansvarig stamnätsinnehavare och en systemansvarig överföringsnätsinnehavare samt en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska iaktta följande villkor för tjänsterna
och metoder för prissättning av tjänsterna
innan dessa införs:
1) metoderna för bestämmande av nätinnehavarens intäkter av nätverksamheten och
de avgifter som ska tas ut för överföringstjänsten under tillsynsperioden,
2) villkor, förutsättningar och tariffer som
gäller tillträde till behandlingsanläggningar
för kondenserad naturgas,
3) villkoren för nätinnehavarens överföringstjänst,
4) villkoren för nätinnehavarens anslutningstjänst och metoderna för bestämmande
av de avgifter som tas ut för anslutningen,
5) villkoren för hantering av överbelastning och fördelningen av överföringskapaciteten i stamnätet och överföringsnätet samt
metoderna för bestämmande av de avgifter
som tas ut för överbelastningen och metoderna för användningen av inkomster från
hanteringen av överbelastning,
6) villkoren för de tjänster som omfattas
av systemansvaret för en systemansvarig
stamnätsinnehavare och en systemansvarig
överföringsnätsinnehavare samt metoderna
för bestämmande av avgifterna för nämnda
tjänster,
7) metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för den systemansvariga
stamnätsinnehavarens uppgift att utveckla det
informationsutbyte som krävs för elhandel
och balansavräkning.
I beslutet om fastställande av de metoder
som ska iakttas vid prissättningen kan det
bestämmas om
1) principerna för värdering av det kapital
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som är bundet till nätverksamheten eller
tjänsten,
2) sättet för bestämmande av en godtagbar
avkastning på kapital som är bundet till nätverksamheten eller tjänsten eller av en godtagbar avkastning på tjänsten,
3) sättet för bestämmande av nätverksamhetens eller tjänstens resultat och sådan rättelse av resultaträkningen och balansräkningen som detta kräver,
4) mål som sporrar till effektivisering av
nätverksamheten, främjande av marknadsintegrering, förbättrande av nätsäkerheten och
främjande av tillhörande forskning och till
utveckling av nätet och tillhandahållande av
systemtjänster som främjar nätanvändarnas
åtgärder för bättre energieffektivitet samt sättet för hur målen bestäms och de metoder
enligt vilka målsättningen tillämpas i prissättningen,
5) metoden för bestämmande av prissättningsstrukturen, om en sådan metod behövs
för tillträde till nätet eller verkställigheten av
en internationell förpliktelse som är bindande
för Finland, eller om metoden hänför sig till
prissättning av tjänster som omfattas av systemansvar.
Ett beslut om fastställande som riktar sig
till elnätsinnehavare får inte hindra nätinne-
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havaren från att på den organiserade elmarknaden tillhandahålla systemtjänster med
tanke på åtgärder för efterfrågestyrning, efterfrågehantering eller distribuerad produktion.
Sådana beslut om fastställande där det bestäms om de metoder som avses i 1 mom. 1
punkten, gäller under två på varandra följande tillsynsperioder på fyra år. Om en nätinnehavare har inlett sin verksamhet medan
den tillsynsperiod som tillämpas på andra
nätinnehavare fortfarande pågår, gäller beslutet om fastställande enligt 1 mom. 1 punkten
trots det fram till slutet av tillsynsperioden i
fråga. Sådana beslut om fastställande där det
bestäms om de villkor, förutsättningar och
tariffer som avses i 1 mom. 2 punkten gäller
den tid på högst två år som Energimyndigheten bestämmer. Övriga beslut som avses i 1
mom. gäller tills vidare eller, om det finns
särskilda skäl, den tid som anges i beslutet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte på ett
i 10 § 1 mom. 1 punkten avsett beslut om
fastställande, om den tillsynsperiod som fastställts i beslutet har börjat före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 30 december 2014
Republikens President
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