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Tarkistus 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan.

Jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 35 artiklan säännösten mukaisesti, 
on tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Or. en

Perustelu

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Tarkistus 1362
Massimiliano Salini
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Jakeluverkonhaltijoiden, jotka eivät ole 
osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä 
tai jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi. 
Asioissa, joilla on merkitystä monen alan
kannalta, sähköalan 
jakeluverkonhaltijoiden EU DSO -elimen 
on varmistettava tasapuolisin 
toimintaedellytyksin koordinointi 
sellaisten kaasualan 
jakeluverkonhaltijoiden kanssa, joita 
edustaa pysyvä komitea, kunnes vastaava 
kaasualan jakeluverkonhaltijoita 
edustava elin on perustettu ja kahden 
elimen välistä yhteyttä koskevat ehdot on 
vahvistettu.

Or. en

Tarkistus 1363
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 

Jakeluverkonhaltijoiden on tehtävä 
unionin tason yhteistyötä 
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jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 35 artiklan säännösten mukaisesti,
on tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Or. en

Tarkistus 1364
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Jakeluverkonhaltijoiden, jotka eivät ole 
osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä, 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, tai jotka 
on taloudellisesti eriytetty ja jotka ovat 
täysin riippumattomia energiaan liittyvistä 
elimistä [50 c] artiklan mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Or. en
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Tarkistus 1365
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Jakeluverkonhaltijoiden, jotka eivät ole 
osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä 
tai jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi. 
Päätöksentekoprosessissa on 
varmistettava jakeluverkonhaltijoiden 
oikeasuhteinen maantieteellinen edustus 
EU DSO -elimessä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että jakeluverkonhaltijat ovat maantieteellisesti oikeasuhteisesti 
edustettuina EU DSO -elimessä, jotta voidaan varmistaa kunkin alueen erityisominaisuuksien 
huomioon ottaminen asiaankuuluvia asiakirjoja tai lainsäädäntöä laadittaessa.

Tarkistus 1366
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa Jakeluverkonhaltijoiden, jotka eivät ole 
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vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä 
tai jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi. 
Päätöksentekoprosessissa on 
varmistettava jakeluverkonhaltijoiden 
oikeasuhteinen maantieteellinen edustus 
EU DSO -elimessä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että jakeluverkonhaltijat ovat maantieteellisesti oikeasuhteisesti 
edustettuina EU DSO -elimessä, jotta voidaan varmistaa kunkin alueen erityisominaisuuksien 
huomioon ottaminen asiaankuuluvia asiakirjoja tai lainsäädäntöä laadittaessa.

Tarkistus 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 35 artiklan säännösten mukaisesti,
on tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 

Jakeluverkonhaltijoiden, myös de minimis 
-sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien 
jakeluverkonhaltijoiden, on tehtävä 
unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoilla, jotka 
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edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
oikeus tulla elimen rekisteröidyiksi 
jäseniksi.

Or. de

Perustelu

Pieniä jakeluverkonhaltijoita ei saa jättää jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen elimen 
ulkopuolelle.

Tarkistus 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 35 artiklan säännösten mukaisesti,
on tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Jakeluverkonhaltijoiden on tehtävä 
unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä sekä vaihtaakseen parhaita 
käytäntöjä eri haasteista, joita 
jakeluverkonhaltijoilla on unionissa, 
muun muassa jakeluverkkojen 
digitalisoinnista, älykkäiden verkkojen 
käyttöönotosta ja älykkäistä 
mittausjärjestelmistä.

Or. en

Tarkistus 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 35 artiklan säännösten mukaisesti,
on tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Jakeluverkonhaltijoiden on tehtävä 
unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi. 
Rekisteröidyt jäsenet voivat osallistua EU 
DSO -elimeen suoraan tai valitsemansa 
kansallisen tai eurooppalaisen järjestön 
edustamana.

Or. en

Tarkistus 1370
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin 
sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 
864/2] 35 artiklan säännösten mukaisesti,
on tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Kaikkien jakeluverkonhaltijoiden on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa, tukeakseen 
kestävän, hajautetun ja yhdennetymmän 
energiajärjestelmän kehittämistä sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden ja niitä 
unionin tasolla edustavien yhdistysten, 
jotka haluavat osallistua EU DSO -
elimeen, on tultava elimen rekisteröidyiksi 
jäseniksi.
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Or. en

Tarkistus 1371
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jakeluveronhaltijoiden, jotka eivät ole osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä tai 
jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DOS -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
tultava elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

Jakeluverkonhaltijoiden, jotka eivät ole 
osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä 
tai jotka on eriytetty [uudelleenlaaditun 
direktiivin 2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 
35 artiklan säännösten mukaisesti, on 
tehtävä unionin tason yhteistyötä 
jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
elimen (”EU DSO -elin”) puitteissa 
edistääkseen sähkön sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa sekä 
edistääkseen jakelu- ja siirtoverkkojen 
optimaalista hallintaa ja koordinoitua 
käyttöä. Jakeluverkonhaltijoilla, jotka 
haluavat osallistua EU DSO -elimeen, on 
oikeus tulla elimen rekisteröidyiksi 
jäseniksi.

Or. de

Perustelu

EU DOS -elin laatii Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa koskevia säännöstöjä, jotka ovat 
sovellettavissa kaikkiin jakeluverkonhaltijoihin koosta tai organisaatiorakenteesta 
riippumatta Euroopan komission saatettua ne voimaan. Kaikkien eurooppalaisten 
jakeluverkonhaltijoiden olisi sen vuoksi voitava osallistua EU DOS -elimen toimintaan 
(osallistumisen pitäisi olla vapaaehtoista), mukaan lukien de minimis -sääntöjen 
soveltamisalaan kuuluvien jakeluverkonhaltijoiden.

Tarkistus 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EU DSO -elimen on EU:n lainsäädännön 
mukaisia tehtäviä toteuttaessaan oltava 
riippumaton yksittäisistä kansallisista 
eduista tai siirtoverkonhaltijoiden 
kansallisista eduista ja sen on edistettävä 
vuodet 2020–2030 kattavassa ilmasto- ja 
energiapoliittisessa kehyksessä asetettujen 
tavoitteiden tehokasta ja kestävää 
saavuttamista, erityisesti edesauttamalla 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön tehokasta integrointia ja 
energiatehokkuuden parantamista.

Or. en

Tarkistus 1373
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin maan jakeluverkonhaltijoille on 
annettava mahdollisuus valita maan 
jakeluverkonhaltijoiden edustaja, joka 
vastaa lausuntojen koordinoinnista, 
asiantuntijoiden nimittämisestä 
työryhmiin ja äänestämisestä.

Or. en

Tarkistus 1374
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Äänten painotus maan 
jakeluverkonhaltijoiden edustajien välillä 
on neuvoston äänestysmenettelyn 
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mukainen sellaisena kuin se on määritetty 
konsolidoidun Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella 
(”kaksinkertainen enemmistö”).

Or. en

Tarkistus 1375
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla

Kuulemisfoorumin tehtävät

1. Kuulemisfoorumin jäsenten tehtävänä 
on neuvoa komissiota jakeluverkkojen 
käyttöön ja hallintaan liittyvissä asioissa. 

2. Komissio voi kuulla kuulemisfoorumia 
kaikista asioista, jotka liittyvät tämän 
asetuksen ja uudelleenlaaditun direktiivin 
2009/72/EY, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2, 
täytäntöönpanoon sekä 54 artiklassa 
tarkoitettujen verkkosääntöjen ja 
suuntaviivojen hyväksymiseen. Komissio 
ja virasto voivat kuulla kuulemisfoorumia 
myös muiden toimenpiteiden osalta.

3. Kuulemisfoorumi voi

a) laatia omasta päätöksestään tai 
komission tai viraston pyynnöstä parhaita 
käytäntöjä asioista, jotka liittyvät 
kysyntäjouston kehittämiseen ja 
uusiutuvien energialähteiden, hajautetun 
tuotannon ja muiden jakeluverkkoihin 
sisältyvien resurssien, kuten energian 
varastoinnin, integrointiin;

b) ilmoittaa komissiolle tai virastolle 
54 artiklassa tarkoitettujen 
verkkosääntöjen täytäntöönpanoon 
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liittyvistä ongelmista sekä antaa 
suosituksia ja tehdä ehdotuksia 
komissiolle tai virastolle tällaisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

c) suorittaa muita tehtävänsä täyttämisen 
kannalta tarpeellisia toimia. 
Kuulemisfoorumi tiedottaa komissiolle 
toiminnastaan.

Or. en

Tarkistus 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla

Jäsenyys jakeluverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa elimessä (EU DSO 

-elin)

Yksittäisten jakeluverkonhaltijoiden 
osallistuminen EU DSO -elimeen on 
vapaaehtoista.

Jakeluverkonhaltijoiden, jotka haluavat 
osallistua EU DSO -elimeen, on tultava 
elimen rekisteröidyiksi jäseniksi.

EU DSO -elin takaa kaikkien jäsenenä 
olevien jakeluverkonhaltijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun niiden koosta 
riippumatta.

EU DSO -elin varmistaa, että pienemmät 
tai riippumattomat jakeluverkonhaltijat 
ovat riittävästi edustettuina, myös 
päätöksentekomenettelyissä.

Or. en

Tarkistus 1377
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Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla

Kuulemisfoorumi

Komissio perustaa kuulemisfoorumin 
jakeluverkkojen käytöstä ja hallinnasta. 
Komissio varmistaa, että kuulemisfoorumi 
huolehtii kaikkien sellaisten 
asiaankuuluvien osapuolten tasa-
arvoisesta osallistumisesta, joita 
jakeluverkkojen käyttö ja hallinta koskee, 
kuten verkonhaltijoiden, verkon 
käyttäjien, alan asiaankuuluvien 
yhdistysten, ympäristönsuojeluryhmien ja 
kuluttajajärjestöjen osallistumisesta. 
Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että komissio vaatisi EU DSO -elimen perustamista, sen olisi perustettava 
jakeluverkkojen käyttöä ja hallintaa käsittelevä kuulemisfoorumi. Kuulemisfoorumi vähentäisi 
huomattavasti jakeluverkonhaltijoiden itsesääntelyn riskiä, koska se olisi luonteeltaan täysin 
neuvoa-antava. Kuulemisfoorumiin kuuluisi lisäksi enemmän eri sidosryhmiä.

Tarkistus 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

50 artikla Poistetaan.

Sähköalan EU DSO -elimen 
perustaminen

1. Jakeluverkonhaltijoiden on viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämä asetuksen 
voimaantulosta] toimitettava viraston 
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hallinnolliselle tuella komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan EU DSO 
-elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

2. Virasto antaa komissiolle lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta kahden 
kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä.

3. Komissio antaa lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta edellä 
2 kohdassa tarkoitettu viraston lausunto 
huomioon ottaen kolmen kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona se on 
vastaanottanut viraston lausunnon.

4. Jakeluverkonhaltijoiden on 
perustettava EU DSO -elin sekä 
hyväksyttävä ja julkaistava sen 
perussääntö ja työjärjestys kolmen 
kuukauden kuluessa komission 
myönteisen lausunnon 
vastaanottamispäivästä.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat 
on toimitettava komissiolle ja virastolle, 
jos niitä muutetaan tai komission tai 
viraston perustellusta pyynnöstä. Virasto 
ja komissio antavat lausunnon 2–4 
kohdassa esitetyn prosessin mukaisesti.

6. EU DSO -elimen toimintoihin liittyvistä 
kustannuksista vastaavat 
jakeluverkonhaltijat, jotka ovat 
rekisteröityneitä jäseniä, ja kustannukset 
otetaan huomioon tariffeja laskettaessa. 
Sääntelyviranomaiset hyväksyvät 
kustannukset ainoastaan, jos ne ovat 
kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Or. en
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Perustelu

Ehdotus EU DSO -elimen luomisesta pitäisi heittää romukoppaan, jotta voidaan poistaa 
eturistiriitojen riskit. Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 1379
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kunkin jäsenvaltion on [kaksi 
kuukautta voimaantulon jälkeen] 
mennessä varmistettava, että 
jäsenvaltioiden jakeluverkonhaltijoille 
annetaan tilaisuus valita maan DSO-
edustaja EU DSO -elimeen 
oikeudenmukaisesti ja avoimesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edustaja valitaan uudelleen joka toinen 
vuosi ja jäsenvaltioiden 
jakeluverkonhaltijoiden enemmistön
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 1380
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnolliselle tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 

Poistetaan.
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muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

Or. en

Tarkistus 1381
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnolliselle tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnollisella tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos hallintorakenteesta, 
jolla taataan oikeudenmukainen ja 
tasapainoinen edunvalvonta jäsenten ja 
jäsenvaltioiden välillä. Siihen on 
sisällytettävä luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

Or. en

Tarkistus 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnolliselle tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 

1. Rekisteröityjen jäsenten, jotka 
osallistuvat suoraan tai joita edustaa 
niiden valitsema kansallinen tai 
eurooppalainen yhdistys, on viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämä asetuksen 
voimaantulosta] toimitettava viraston 
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rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

hallinnollisella tuella komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan EU DSO 
-elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt ENTSO-E:n ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

Or. en

Tarkistus 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnolliselle tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnollisella tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, 
päätöksentekomenettelyt sekä 
rahoitussäännöt.

Or. en

Tarkistus 1384
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 

1. Maan DSO-edustajien on 
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
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asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnolliselle tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnollisella tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

Or. en

Tarkistus 1385
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on
viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämä 
asetuksen voimaantulosta] toimitettava 
viraston hallinnolliselle tuella komissiolle 
ja virastolle luonnos perustettavan EU 
DSO -elimen perussäännöksi, luettelo sen 
rekisteröidyistä jäsenistä, luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt Sähkö-ENTSOn ja 
muiden sidosryhmien kuulemisesta, sekä 
rahoitussäännöt.

1. Jakeluverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteistyötä unionin tasolla EU:n ilmasto-
ja energiatavoitteiden saavuttamisen 
edistämiseksi, muun muassa 
integroimalla suuria määriä erilaisista 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevaa sähköä, sähkön sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamisen ja toiminnan 
edistämiseksi ja jakelu- ja 
siirtojärjestelmien optimaalisen 
hallinnoinnin ja koordinoidun toiminnan 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1386
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto antaa komissiolle Poistetaan.
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lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja 
työjärjestysluonnoksesta kahden 
kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä.

Or. en

Tarkistus 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta 
kahden kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä.

2. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta 
kahden kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä, ja ottaa siinä huomioon 
erityisesti säännöt, jotka liittyvät EU DSO 
-elimen riippumattomuuteen jäsenistään, 
eturistiriitojen ehkäisemiseen ja siihen, 
että on varmistettava sen jäsenten, 
erityisesti pienten tai riippumattomien 
jakeluverkonhaltijoiden, maantieteellisesti 
tasapainoinen edustus ja yhdenvertainen 
kohtelu.

Or. en

Tarkistus 1388
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja 
työjärjestysluonnoksesta kahden 
kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä.

2. Jakeluverkonhaltijat, jotka 
täyttävät 50 c artiklassa (uusi) vahvistetut 
periaatteet, voivat perustaa itse sähköalan 
jakeluverkonhaltijoiden yhteisen 
eurooppalaisen elimen (EU DSO -elin), 
jonka rakenne muodostetaan viraston 
hallinnollisella tuella.

Or. en

Tarkistus 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta 
kahden kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä.

2. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta 
kahden kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä ja kuluttajansuojajärjestöjä.

Or. en

Tarkistus 1390
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta edellä 2 

Poistetaan.
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kohdassa tarkoitettu viraston lausunto 
huomioon ottaen kolmen kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona se on 
vastaanottanut viraston lausunnon.

Or. en

Tarkistus 1391
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta edellä 
2 kohdassa tarkoitettu viraston lausunto 
huomioon ottaen kolmen kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona se on 
vastaanottanut viraston lausunnon.

3. EU DSO -elin toimittaa 
perustettavasta EU DSO -elimestä 
komissiolle ja virastolle perussäännön, 
luettelon rekisteröidyistä jäsenistään, 
luonnoksen työjärjestykseksi, johon on 
sisällyttävä menettelytapasäännöt Sähkö-
ENTSOn ja muiden sidosryhmien 
kuulemisesta, sekä rahoitussäännöt.

Or. en

Tarkistus 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri,
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta edellä 
2 kohdassa tarkoitettu viraston lausunto 
huomioon ottaen kolmen kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona se on 
vastaanottanut viraston lausunnon.

3. Komissio antaa lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta ja 
päätöksentekomenettelystä edellä 
2 kohdassa tarkoitettu viraston lausunto 
huomioon ottaen kolmen kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona se on 
vastaanottanut viraston lausunnon.
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Or. en

Tarkistus 1393
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakeluverkonhaltijoiden on 
perustettava EU DSO -elin sekä 
hyväksyttävä ja julkaistava sen 
perussääntö ja työjärjestys kolmen 
kuukauden kuluessa komission 
myönteisen lausunnon 
vastaanottamispäivästä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1394
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakeluverkonhaltijoiden on 
perustettava EU DSO -elin sekä 
hyväksyttävä ja julkaistava sen 
perussääntö ja työjärjestys kolmen
kuukauden kuluessa komission myönteisen 
lausunnon vastaanottamispäivästä.

4. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja 
työjärjestysluonnoksesta kahden
kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamispäivästä kuultuaan 
virallisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, erityisesti jakeluverkon 
käyttäjiä. Työjärjestyksen on sisällettävä 
vähintään yleiskokous, johtokunta, 
riippumaton neuvoa-antava neuvosto, 
pääsihteeri ja sihteeristö, ja siinä on 
noudatettava 50 a artiklassa (uusi) 
esitettyjä periaatteita.

Or. en
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Tarkistus 1395
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat on toimitettava komissiolle ja 
virastolle, jos niitä muutetaan tai 
komission tai viraston perustellusta 
pyynnöstä. Virasto ja komissio antavat 
lausunnon 2–4 kohdassa esitetyn 
prosessin mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1396
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat on toimitettava komissiolle ja 
virastolle, jos niitä muutetaan tai 
komission tai viraston perustellusta 
pyynnöstä. Virasto ja komissio antavat 
lausunnon 2–4 kohdassa esitetyn 
prosessin mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1397
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. EU DSO -elimen toimintoihin 
liittyvistä kustannuksista vastaavat 
jakeluverkonhaltijat, jotka ovat 
rekisteröityneitä jäseniä, ja kustannukset 
otetaan huomioon tariffeja laskettaessa. 
Sääntelyviranomaiset hyväksyvät 
kustannukset ainoastaan, jos ne ovat 
kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1398
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EU DSO -elimen toimintoihin 
liittyvistä kustannuksista vastaavat 
jakeluverkonhaltijat, jotka ovat 
rekisteröityneitä jäseniä, ja kustannukset 
otetaan huomioon tariffeja laskettaessa. 
Sääntelyviranomaiset hyväksyvät 
kustannukset ainoastaan, jos ne ovat 
kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

6. EU DSO -elimen toimintoihin 
liittyvistä kustannuksista vastaavat 
jakeluverkonhaltijat, jotka ovat 
rekisteröityneitä jäseniä, ja kustannukset
katsotaan vaatimukset täyttäviksi ja
otetaan huomioon tariffeja laskettaessa. 
Sääntelyviranomaiset hyväksyvät 
kustannukset ainoastaan, jos ne ovat 
kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Or. en

Perustelu

Selvennetään artiklaa: kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat jakeluverkonhaltijoiden 
kustannukset osallistumisesta EU DSO -elimeen vaatimukset täyttäviksi ja ottavat ne 
huomioon tariffeissa. Muutoin jakeluverkonhaltijat eivät ehkä halua EU DSO -elimen 
jäseniksi.

Tarkistus 1399
Morten Helveg Petersen

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. EU DSO -elimen toimintoihin 
liittyvistä kustannuksista vastaavat 
jakeluverkonhaltijat, jotka ovat 
rekisteröityneitä jäseniä, ja kustannukset 
otetaan huomioon tariffeja laskettaessa. 
Sääntelyviranomaiset hyväksyvät 
kustannukset ainoastaan, jos ne ovat 
kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

6. EU DSO -elimen toimintoihin 
liittyvistä kustannuksista vastaavat kaikki 
eurooppalaiset jakeluverkonhaltijat, ja 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa. Sääntelyviranomaiset 
hyväksyvät kustannukset ainoastaan, jos ne 
ovat kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 1400
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 a artikla

Sähköalan EU DSO -elimen säännöt ja 
menettelyt

1. Edellä 50 artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä EU DSO -elimen 
perussäännössä ja työjärjestyksessä 
taataan seuraavat organisaation 
periaatteet:

a) osallistuminen EU DSO -elimen töihin 
rajoitetaan rekisteröityihin jäseniin;

b) yleiskokous tekee strategiset päätökset 
EU DSO -elimen toiminnasta sekä 
johtokunnan suuntaviivoista;

c) yleiskokouksen päätökset edellyttävät 
65 prosenttia vähintään 55 prosenttiin 
jäsenvaltioista sijoittautuneiden jäsenten 
antamista äänistä;

d) yleiskokouksen päätökset voidaan estää 
35 prosentilla vähintään neljään 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden jäsenten
antamista äänistä;

e) yleiskokous valitsee johtokunnan 
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enintään neljän vuoden toimikaudeksi, 
joka voidaan uusia kerran;

f) johtokunta nimittää jäsenistään 
puheenjohtajan ja kolme 
varapuheenjohtaja;

g) johtokunta johtaa jakelu- ja 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä 52 ja 
53 artiklan mukaisesti;

h) johtokunnan päätökset tehdään 
11 äänen yksinkertaisella enemmistöllä 
tai 15 äänen määräenemmistöllä;

i) yleiskokous nimittää jäsenistään 
pääsihteerin neljän vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran;

j) yleiskokous nimittää 
asiantuntijaryhmät.

2. Edellä 50 artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä EU DSO -elimen 
perussäännössä ja työjärjestyksessä 
taataan sen jäsenten oikeudenmukainen 
ja oikeasuhteinen kohtelu, ja niissä 
otetaan huomioon sen jäsenten erilainen 
maantieteellinen ja taloudellinen 
rakenne. Erityisesti menettelyissä 
varmistetaan, että

a) äänestysoikeuksien määrä 
yleiskokouksessa osoitetaan sen jäsenille 
puolueettomien ja avoimien kriteerien 
perusteella ja jäsenten taloudellinen 
toiminta huomioon ottaen;

b) johtokunta koostuu johtokunnan 
puheenjohtajasta ja 19 jäsenedustajasta, 
joista kymmenen edustaa jäseniä, joilla 
on yli miljoona verkon käyttäjää; viisi 
edustaa jäseniä, joilla on yli 100 000 ja 
alle miljoona verkon käyttäjää; viisi 
edustaa jäseniä, joilla on alle 
100 000 verkon käyttäjää;

c) johtokunnassa ei ole yli kolmea 
samaan jäsenvaltioon sijoittautunutta 
jäsenedustajaa;

d) johtokunnan varapuheenjohtajat 
nimitetään kunkin verkon käyttäjien 
asiaankuuluvaa määrää edustavan 
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ryhmän jäsenedustajista.

3. 1. Edellä 50 artiklan mukaisesti 
hyväksytyissä EU DSO -elimen 
perussäännössä ja työjärjestyksessä 
varmistetaan riippumattoman neuvoa-
antavan neuvoston asianmukainen 
toiminta ja erityisesti

a) varmistetaan, että riippumaton neuvoa-
antava neuvosto koostuu verkon 
käyttäjien, loppukäyttäjien ja kaikkien 
muiden asiaankuuluvien sidosryhmien 
edustajista;

b) määrätään 51 artiklassa tarkoitettuja 
tehtäviä koskevien parhaiden käytäntöjen 
määrittämisestä;

c) edistetään EU DSO -elimen työtä ja 
erityisesti sen osuutta verkkosääntöjen, 
vuotuisen työohjelman ja 
vuosikertomuksen laadinnassa.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on looginen jatko EU DSO -elimen perustamiselle edellisessä artiklassa.

Tarkistus 1401
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 b artikla

Viraston suorittama EU DSO -elimen 
valvonta

1. Laatiessaan ehdotuksia 51 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien mukaisesti EU 
DSO -elimen on toimitettava virastolle 
luonnokset ehdotusten teksteiksi. Viraston 
on toimitettava kahden kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottopäivästä EU 
DSO -elimelle lausunto ja 
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muutosehdotukset. Jos lausunto on 
kielteinen, EU DSO -elimen on 
ehdotettava tekstistä tarkistettua versiota.

2. Kaikki luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, joihin päätös vaikuttaa, 
voivat esittää virastolle valituksen EU 
DSO -elimen tekemästä päätöksestä, kun 
elimellä on tosiasialliset 
päätöksentekovaltuudet.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on looginen jatko EU DSO -elimen perustamista koskevalle 50 artiklalle.

Tarkistus 1402
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 c artikla

Jakeluverkonhaltijoiden osallistuminen

1. EU DSO -elimen riippumattomuuden 
takaamiseksi kaikkien 
jakeluverkonhaltijoiden on sovellettava 
seuraavia säännöksiä päästäkseen EU 
DSO -elimen jäseniksi:

a) Siirtoverkonhaltijat laativat ja panevat 
täytäntöön sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman, jossa vahvistetaan 
toteutetut toimenpiteet, joilla 
varmistetaan, että syrjintää ei esiinny ja 
että tämän ohjelman noudattamista 
seurataan asianmukaisesti. Sääntöjen 
noudattamista koskevassa ohjelmassa on 
esitettävä työntekijöiden erityiset 
velvoitteet näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Se edellyttää 
sääntelyviranomaisen hyväksyntää. 
Rajoittamatta kansallisen 
sääntelyviranomaisen toimivaltaa 
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sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
toimihenkilön on valvottava 
riippumattomasti ohjelman 
noudattamista.

b) Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava 
sääntelyviranomaiselle rahoitusvarat, 
jotka ovat käytettävissä tuleviin 
investointihankkeisiin ja/tai nykyisten 
varojen korvaamiseen.

2. Jakeluverkonhaltijoiden, jotka ovat osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä, on 
sovellettava seuraavia lisäsäännöksiä 
päästäkseen EU DSO -elimen jäseniksi:

a) Jakeluverkonhaltijan yleisellä 
hallintorakenteella ja yrityksen 
perussäännöllä taataan 
jakeluverkonhaltijan tosiasiallinen 
riippumattomuus. Vertikaalisesti 
integroitunut yritys ei saa määrittää 
suoraan eikä välillisesti 
jakeluverkonhaltijan kilpailullista 
käytöstä jakeluverkonhaltijan päivittäisen 
toiminnan ja verkon hallinnan osalta eikä 
verkon kehittämiselle välttämättömien 
toimien osalta.

b) Jakeluverkonhaltija ei saa syrjiä eri 
henkilöitä eikä elimiä eikä rajoittaa, 
vääristää tai estää kilpailua tuotannossa 
tai toimituksessa.

c) Jakeluverkonhaltija voi kuitenkin 
tarjota palveluja vertikaalisesti 
integroituneelle yritykselle, mikäli 
kyseisten palvelujen tarjoaminen ei syrji 
verkon käyttäjiä, mikäli palvelut ovat 
kaikkien verkon käyttäjien saatavilla 
samoin ehdoin ja mikäli niillä ei rajoiteta, 
vääristetä tai estetä kilpailua tuotannossa 
tai toimituksessa.

d) Jakeluverkonhaltijalla on oltava 
valtuudet hankkia varoja 
pääomamarkkinoilla erityisesti ottamalla 
lainaa ja korottamalla pääomaa.

e) Vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
ja jakeluverkonhaltijan välisten 
mahdollisten kaupallisten ja 
rahoituksellisten suhteiden, mukaan 
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lukien jakeluverkonhaltijan lainat 
vertikaalisesti integroituneelle yritykselle, 
on oltava markkinaehtoisia. 
Jakeluverkonhaltijan on säilytettävä 
yksityiskohtaiset tiedot tällaisista 
kaupallisista ja rahoituksellisista suhteista 
ja annettava ne pyydettäessä 
sääntelyviranomaisen käyttöön. 
Jakeluverkonhaltijan on toimitettava 
sääntelyviranomaiselle hyväksyntää 
varten kaikki vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen kanssa tehdyt 
kaupalliset ja rahoitukselliset sopimukset.

f) Jakeluverkonhaltijalla ei saa olla 
yhteisiä tietotekniikkajärjestelmiä tai -
laitteita, fyysisiä tiloja ja 
pääsynvalvontajärjestelmiä vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen minkään osan 
kanssa eikä se saa käyttää niiden kanssa 
samoja konsultteja tai ulkopuolisia 
hankkijoita tietotekniikkajärjestelmiä tai -
laitteita eikä pääsynvalvontajärjestelmiä 
varten.

g) Jakeluverkonhaltija ei saa 
yrityskuvassaan, viestinnässään, 
tuotenimessään eikä toimitiloissaan 
aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että 
vertikaalisesti integroitunut yritys tai sen 
osa on erillinen yksikkö.

h) Jakeluverkonhaltijan on perustettava 
valvontaelin, joka vastaa sellaisten 
päätösten tekemisestä, joilla voi olla 
merkittävä vaikutus jakeluverkonhaltijan 
osakkeenomistajien varojen arvoon, ja 
erityisesti sellaisten päätösten tekemisestä, 
jotka koskevat vuotuisten ja pitkän 
aikavälin rahoitussuunnitelmien 
hyväksyntää, jakeluverkonhaltijan 
velkaantumisastetta ja 
osakkeenomistajille jaettujen osinkojen 
määrää. Valvontaelimen toimivaltaan 
eivät kuulu päätökset, jotka liittyvät 
jakeluverkonhaltijan päivittäiseen 
toimintaan ja verkon hallinnointiin tai 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman valmisteluun 
tarvittaviin toimiin. Valvontaelimeen on 
kuuluttava vertikaalisesti integroitunutta 
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yritystä edustavia jäseniä, kolmannen 
osapuolen osakkeenomistajia edustavia 
jäseniä ja, jos näin jäsenvaltion asiaa 
koskevassa lainsäädännössä säädetään, 
jakeluverkonhaltijan työntekijöiden 
kaltaisia muita asianomaisia osapuolia 
edustavia jäseniä

i) Jakeluverkonhaltijan valvontaelimen 
on tehtävä päätökset jakeluverkonhaltijan 
hallinnoinnista vastaavien henkilöiden 
ja/tai sen hallintoelinten jäsenien 
nimittämisestä ja nimityksen uusimisesta 
sekä palvelussuhteen ehdoista, mukaan 
lukien palkkaus ja palvelussuhteen 
päättäminen.

j) Jakeluverkonhaltijaa lukuun ottamatta 
tässä kohdassa tarkoitetulla 
jakeluverkonhaltijan hallinnoinnista 
vastaavalla henkilöllä ja/tai sen 
hallintoelinten jäsenillä ei saa olla ollut 
nimitystään edeltävien kolmen vuoden 
aikana suoraan eikä välillisesti 
minkäänlaista muuta ammatillista 
asemaa tai vastuuta, etua tai liikesuhteita 
missään muussa vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen osassa tai sen 
määräysvaltaa käyttävässä 
osakkeenomistajassa.

k) Jakeluverkonhaltijan hallinnoinnista 
vastaavilla henkilöillä ja/tai sen 
hallintoelinten jäsenillä ja työntekijöillä ei 
saa olla suoraan eikä välillisesti 
minkäänlaista muuta ammatillista 
asemaa tai vastuuta, etua tai liikesuhteita 
missään muussa vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen osassa tai sen 
määräysvaltaa käyttävässä 
osakkeenomistajassa.

l) Jakeluverkonhaltijan hallinnoinnista 
vastaavilla henkilöillä ja/tai sen 
hallintoelinten jäsenillä ja työntekijöillä ei 
saa olla suoraan tai välillisesti 
minkäänlaista etua missään vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen osassa, lukuun 
ottamatta jakeluverkonhaltijaa, eikä 
heillä ole oikeutta saada siltä suoraan tai 
välillisesti minkäänlaista taloudellista 
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etua. Heidän palkkansa ei saa riippua 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen, 
lukuun ottamatta jakeluverkonhaltijaa, 
toiminnoista tai tuloksista.

m) Sen jälkeen, kun jakeluverkonhaltijan 
hallinnoinnista vastaavien henkilöiden 
ja/tai sen hallintoelinten jäsenten 
palvelussuhde jakeluverkonhaltijassa on 
päättynyt, heillä ei saa olla vähintään 
neljään vuoteen minkäänlaista 
ammatillista asemaa tai vastuuta, etua tai 
liikesuhdetta missään vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen osassa, lukuun 
ottamatta jakeluverkonhaltijaa, eikä sen 
määräysvaltaa käyttävässä 
osakkeenomistajassa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti 50 artiklaan, ja siinä selkeytetään edelleen DSO-
elimen perustamista koskevia säännöksiä.

Tarkistus 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

51 artikla Poistetaan.

EU DSO -elimen tehtävät

1. EU DSO -elimellä on seuraavat 
tehtävät:

a) siirto- ja jakeluverkkojen koordinoitu 
käyttö ja suunnittelu;

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi;

c) kysyntäjouston kehittäminen;

d) jakeluverkkojen digitalisointi, mukaan 
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lukien älykkäiden verkkojen ja älykkäiden 
mittausjärjestelmien käyttöönotto;

e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

f) osallistuminen verkkosääntöjen 
laatimiseen 55 artiklan mukaisesti.

2. Tämän lisäksi EU DSO -elimen on

a) tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn 
kanssa niiden tämän asetuksen 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
ja suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa, jotka ovat merkityksellisiä 
jakeluverkkojen käytön ja suunnittelun ja 
siirto- ja jakeluverkkojen koordinoidun 
käytön kannalta;

b) tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn 
kanssa ja omaksuttava siirto- ja 
jakeluverkkojen koordinoitua käyttöä ja 
suunnittelua koskevia parhaita 
käytäntöjä, myös sellaisissa kysymyksissä 
kuten operaattoreiden välinen 
tiedonvaihto ja hajautettujen 
energiaresurssien koordinointi;

c) pyrittävä yksilöimään parhaat 
käytännöt 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
sekä energiatehokkuuden parannusten 
käyttöönotossa jakeluverkossa;

d) hyväksyttävä vuotuinen työohjelma ja 
vuosikertomus;

e) noudatettava toiminnassaan 
täysimääräisesti kilpailusääntöjä.

Or. en

Perustelu

Ehdotus EU DSO -elimen luomisesta pitäisi heittää romukoppaan, jotta voidaan poistaa 
eturistiriitojen riskit. Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 1404
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi



AM\1134764FI.docx 35/125 PE610.751v01-00

FI

51 artikla

Komission teksti Tarkistus

51 artikla Poistetaan.

EU DSO -elimen tehtävät

1. EU DSO -elimellä on seuraavat 
tehtävät:

a) siirto- ja jakeluverkkojen koordinoitu 
käyttö ja suunnittelu;

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi;

c) kysyntäjouston kehittäminen;

d) jakeluverkkojen digitalisointi, mukaan 
lukien älykkäiden verkkojen ja älykkäiden 
mittausjärjestelmien käyttöönotto;

e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

f) osallistuminen verkkosääntöjen 
laatimiseen 55 artiklan mukaisesti.

2. Tämän lisäksi EU DSO -elimen on

a) tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn 
kanssa niiden tämän asetuksen 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
ja suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa, jotka ovat merkityksellisiä 
jakeluverkkojen käytön ja suunnittelun ja 
siirto- ja jakeluverkkojen koordinoidun 
käytön kannalta;

b) tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn 
kanssa ja omaksuttava siirto- ja 
jakeluverkkojen koordinoitua käyttöä ja 
suunnittelua koskevia parhaita 
käytäntöjä, myös sellaisissa kysymyksissä 
kuten operaattoreiden välinen 
tiedonvaihto ja hajautettujen 
energiaresurssien koordinointi;

c) pyrittävä yksilöimään parhaat 
käytännöt 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
sekä energiatehokkuuden parannusten 
käyttöönotossa jakeluverkossa;
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d) hyväksyttävä vuotuinen työohjelma ja 
vuosikertomus;

e) noudatettava toiminnassaan
täysimääräisesti kilpailusääntöjä.

Or. en

Tarkistus 1405
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EU DSO -elimellä on seuraavat 
tehtävät:

1. EU DSO -elimen tärkein tehtävä 
on osallistuminen verkkosääntöjen 
laatimiseen 55 ja 56 artiklan mukaisesti.
Muihin tehtäviin voi kuulua näkemysten 
ja parhaiden toimintatapojen vaihto 
seuraavista:

Or. en

Tarkistus 1406
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirto- ja jakeluverkkojen 
koordinoitu käyttö ja suunnittelu;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1407
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) siirto- ja jakeluverkkojen 
koordinoitu käyttö ja suunnittelu;

a) suositusten antaminen siirto- ja 
jakeluverkkojen koordinoidusta käytöstä 
ja suunnittelusta yhteistyössä Sähkö-
ENTSOn kanssa;

Or. en

Tarkistus 1408
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi;

b) neuvonnan antaminen uusiutuvien 
energialähteiden, hajautetun tuotannon ja 
muiden jakeluverkkoihin sisältyvien 
resurssien, kuten energian varastoinnin, 
tehokkaasta integroinnista;

Or. en

Tarkistus 1409
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi;

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi ja 
alakohtainen integrointi;

Or. de
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Perustelu

Lisäämällä sääntelyyn alakohtainen integrointi varmistetaan pysyvyys ja tasapuoliset 
edellytykset kaikille markkinapohjaisille resursseille unionin sähkön sisämarkkinoiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi;

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integroinnin 
parantaminen ja lisääminen;

Or. en

Tarkistus 1411
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integrointi;

b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, integroinnin 
helpottaminen;

Or. en

Tarkistus 1412
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kysyntäjouston kehittäminen; c) kysyntäjouston kehittäminen 
erityisesti yhteenliittymien avulla;

Or. en

Tarkistus 1413
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kysyntäjouston kehittäminen; c) suositusten antaminen
kysyntäjouston kehittämisestä:

Or. en

Tarkistus 1414
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kysyntäjouston kehittäminen; c) kysyntäjouston ja energian 
varastoinnin kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 1415
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus



PE610.751v01-00 40/125 AM\1134764FI.docx

FI

c) kysyntäjouston kehittäminen; c) kysyntäjouston ja energian 
varastoinnin kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 1416
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) innovatiivisten 
rahoitustekniikoiden kehittäminen, muun 
muassa ennakkorahoitus yhdistettynä 
laskutusperusteiseen mittarin kautta 
tapahtuvaan uudelleenmaksuun, 
uusiutuvaan energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin tehtäviä 
investointeja varten;

Or. en

Tarkistus 1417
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) [energiatehokkuusdirektiivin] 
mukaisen ilmoitusvelvollisen osapuolen 
tehtävien täyttäminen;

Or. en

Tarkistus 1418
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c c) energiatehokkuusparannusten 
käyttöönotto jakeluverkossa;

Or. en

Tarkistus 1419
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jakeluverkkojen digitalisointi, 
mukaan lukien älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittausjärjestelmien 
käyttöönotto;

d) suositusten antaminen
jakeluverkkojen digitalisoinnista, mukaan 
lukien älykkäiden verkkojen ja älykkäiden 
mittausjärjestelmien käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 1420
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jakeluverkkojen digitalisointi, 
mukaan lukien älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittausjärjestelmien 
käyttöönotto;

d) jakeluverkkojen digitalisoinnin 
vauhdittaminen, mukaan lukien 
älykkäiden verkkojen ja älykkäiden 
mittausjärjestelmien käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jakeluverkkojen digitalisointi, 
mukaan lukien älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittausjärjestelmien 
käyttöönotto;

d) jakeluverkkojen digitalisoinnin 
parantaminen, mukaan lukien älykkäiden 
verkkojen ja älykkäiden 
mittausjärjestelmien käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jakeluverkkojen digitalisointi, 
mukaan lukien älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittausjärjestelmien 
käyttöönotto;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

e) syrjimättömän ja neutraalin 
pääsyn varmistaminen tietoihin 
riippumatta tiedonhallintamallista ja 
standardoinnin ja rajatylittävän 
tietojenvaihdon edistäminen erityisesti 
Sähkö-ENTSOn kanssa ja tarvittaessa 
tietojenvaihdon, kyberturvallisuuden ja 
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tietosuojan helpottaminen;

Or. en

Tarkistus 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

e) neutraali tiedonhallinta, 
kyberturvallisuus ja tietosuoja yhteistyössä 
asiaankuuluvien viranomaisten ja elinten 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 1425
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

e) moitteettoman tiedonhallinnan 
edistäminen yksityisyyttä, 
kyberturvallisuutta ja tietosuojaa 
koskevan oikeuden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1426
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus
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e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

e) suositusten antaminen 
tiedonhallinnasta, kyberturvallisuudesta 
ja tietosuojasta;

Or. en

Tarkistus 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedonhallinta, kyberturvallisuus ja 
tietosuoja;

e) neutraalin tiedonhallinnan, 
kyberturvallisuuden ja tietosuojan 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 1428
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osallistuminen verkkosääntöjen 
laatimiseen 55 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus
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f) osallistuminen verkkosääntöjen 
laatimiseen 55 artiklan mukaisesti.

f) osallistuminen verkkosääntöjen ja 
suuntaviivojen laatimiseen ja niitä 
koskevien suositusten ja ehdotusten 
antamiseen 55 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Suuntaviivat ovat erittäin tärkeitä, vaikka niillä ei ole oikeudellista arvoa: niissä esitetään 
suunta, johon on edettävä. Siksi on tärkeää, että sähkönjakelijoiden elin voi osallistua niiden 
määrittelyyn tulevan EU DSO -elimen avulla.

Tarkistus 1430
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osallistuminen verkkosääntöjen 
laatimiseen 55 artiklan mukaisesti.

f) verkkosääntöjen laatimisen 
edistäminen antamalla lausuntoja
55 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) standardoitujen 
markkinatuotteiden määrittely, vähintään 
rajatylittävillä tarjousalueilla, yhteistyössä 
kaikkien asiaankuuluvien 
markkinaosapuolten, muun muassa 
siirtoverkonhaltijoiden, kysyntäjouston 
tarjoajien ja muiden verkon käyttäjien, 
kanssa;
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Or. en

Tarkistus 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn 
kanssa niiden tämän asetuksen mukaisesti 
hyväksyttyjen verkkosääntöjen ja 
suuntaviivojen täytäntöönpanon 
seurannassa, jotka ovat merkityksellisiä 
jakeluverkkojen käytön ja suunnittelun ja 
siirto- ja jakeluverkkojen koordinoidun 
käytön kannalta;

a) tehtävä tehokasta yhteistyötä 
Sähkö-ENTSOn, viraston ja kansallisten 
sääntelijöiden kanssa niiden tämän 
asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen 
verkkosääntöjen ja suuntaviivojen 
täytäntöönpanon viraston ja tarvittaessa 
kansallisten sääntelyviranomaisen 
toteuttaman seurannan helpottamiseksi, 
jotka ovat merkityksellisiä jakeluverkkojen 
käytön ja suunnittelun ja siirto- ja 
jakeluverkkojen koordinoidun käytön 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 1433
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pyrittävä yksilöimään parhaat 
käytännöt 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
sekä energiatehokkuuden parannusten 
käyttöönotossa jakeluverkossa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1434
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) noudatettava toiminnassaan 
täysimääräisesti kilpailusääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tehtävä yhteistyötä Sähkö-
ENTSOn kanssa oikeudellisesti 
velvoittamattoman yhteisön laajuisen 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman laadinnassa.

Or. en

Perustelu

Yhteisön laajuinen kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma vaikuttaa sähkön jakeluun: 
siksi on normaalia, että tulevan sähkönjakelijat yhdistävän elimen pitäisi voida tehdä 
yhteistyötä E-ENTSOn kanssa.

Tarkistus 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51 a artikla

Päätösten tekeminen
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EU DSO -elimen on tehtävä sen 
51 artiklan mukaisia tehtäviä koskevat 
päätökset yksimielisesti.

Or. en

Tarkistus 1437
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.

Verkkosääntöjen laatimisprosessiin 
liittyvät kuulemiset

1. Laatiessaan mahdollisia 
verkkosääntöjä 55 artiklan mukaisesti EU 
DSO -elimen on julkisella ja avoimella 
tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava 
laajasti 50 artiklassa tarkoitettujen 
menettelytapasääntöjen mukaisesti 
kaikkia sidosryhmiä, joita asia koskee, ja 
erityisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita. Kuultavia tahoja ovat 
myös kansalliset sääntelyviranomaiset ja 
muut kansalliset viranomaiset, myynti- ja 
tuotantoyritykset, verkon käyttäjät, 
asiakkaat mukaan lukien, ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan lukien 
toimialajärjestöt, tekniset elimet ja 
sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee. 
Kuulemisessa on pyrittävä määrittämään 
päätöksentekoprosessin kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten näkemykset 
ja ehdotukset.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kuulemisiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.

3. EU DSO -elimen on otettava huomioon 
kuulemisissa esitetyt näkökannat. Ennen 
55 artiklassa tarkoitettujen 
verkkosääntöjä koskevien ehdotusten 
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hyväksymistä EU DSO -elimen on 
ilmoitettava kuulemismenettelyn aikana 
vastaanotetut huomautukset ja se, miten 
ne on otettu huomioon. Sen on 
perusteltava tapaukset, joissa 
huomautuksia ei ole otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 1438
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.

Verkkosääntöjen laatimisprosessiin 
liittyvät kuulemiset

1. Laatiessaan mahdollisia 
verkkosääntöjä 55 artiklan mukaisesti EU 
DSO -elimen on julkisella ja avoimella 
tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava 
laajasti 50 artiklassa tarkoitettujen 
menettelytapasääntöjen mukaisesti 
kaikkia sidosryhmiä, joita asia koskee, ja 
erityisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita. Kuultavia tahoja ovat 
myös kansalliset sääntelyviranomaiset ja 
muut kansalliset viranomaiset, myynti- ja 
tuotantoyritykset, verkon käyttäjät, 
asiakkaat mukaan lukien, ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan lukien 
toimialajärjestöt, tekniset elimet ja 
sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee. 
Kuulemisessa on pyrittävä määrittämään 
päätöksentekoprosessin kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten näkemykset 
ja ehdotukset.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kuulemisiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.

3. EU DSO -elimen on otettava huomioon 
kuulemisissa esitetyt näkökannat. Ennen 
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55 artiklassa tarkoitettujen 
verkkosääntöjä koskevien ehdotusten 
hyväksymistä EU DSO -elimen on 
ilmoitettava kuulemismenettelyn aikana 
vastaanotetut huomautukset ja se, miten 
ne on otettu huomioon. Sen on 
perusteltava tapaukset, joissa 
huomautuksia ei ole otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.

Verkkosääntöjen laatimisprosessiin 
liittyvät kuulemiset

1. Laatiessaan mahdollisia 
verkkosääntöjä 55 artiklan mukaisesti EU 
DSO -elimen on julkisella ja avoimella 
tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava 
laajasti 50 artiklassa tarkoitettujen 
menettelytapasääntöjen mukaisesti 
kaikkia sidosryhmiä, joita asia koskee, ja 
erityisesti kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita. Kuultavia tahoja ovat 
myös kansalliset sääntelyviranomaiset ja 
muut kansalliset viranomaiset, myynti- ja 
tuotantoyritykset, verkon käyttäjät, 
asiakkaat mukaan lukien, ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan lukien 
toimialajärjestöt, tekniset elimet ja 
sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee. 
Kuulemisessa on pyrittävä määrittämään 
päätöksentekoprosessin kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten näkemykset 
ja ehdotukset.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kuulemisiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
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3. EU DSO -elimen on otettava huomioon 
kuulemisissa esitetyt näkökannat. Ennen 
55 artiklassa tarkoitettujen 
verkkosääntöjä koskevien ehdotusten 
hyväksymistä EU DSO -elimen on 
ilmoitettava kuulemismenettelyn aikana 
vastaanotetut huomautukset ja se, miten 
ne on otettu huomioon. Sen on 
perusteltava tapaukset, joissa 
huomautuksia ei ole otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Ehdotus EU DSO -elimen luomisesta pitäisi heittää romukoppaan, jotta voidaan poistaa 
eturistiriitojen riskit. Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 1440
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Verkkosääntöjen laatimisprosessiin 
liittyvät kuulemiset

EU DSO -elimen kuulemiset

Or. en

Perustelu

EU DSO -elimen pitäisi voida valvoa toimiaan asianmukaisesti, ja sitä pitäisi kuulla kaikista 
ehdotuksista eikä vain verkkosääntöjen laatimiseen liittyvistä.

Tarkistus 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Laatiessaan mahdollisia
verkkosääntöjä 55 artiklan mukaisesti EU 
DSO -elimen on julkisella ja avoimella 
tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava 
laajasti 50 artiklassa tarkoitettujen 
menettelytapasääntöjen mukaisesti kaikkia 
sidosryhmiä, joita asia koskee, ja erityisesti 
kaikkia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita. Kuultavia tahoja ovat myös 
kansalliset sääntelyviranomaiset ja muut 
kansalliset viranomaiset, myynti- ja 
tuotantoyritykset, verkon käyttäjät, 
asiakkaat mukaan lukien, ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan lukien 
toimialajärjestöt, tekniset elimet ja 
sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee. 
Kuulemisessa on pyrittävä määrittämään 
päätöksentekoprosessin kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten näkemykset ja 
ehdotukset.

1. Laatiessaan uusia verkkosääntöjä 
poliittisen kehyksen muodostavien 
voimassa olevien unionin säädösten 
teknisistä yksityiskohdista 55 artiklan 
mukaisesti EU DSO -elimen on julkisella 
ja avoimella tavalla ja varhaisessa 
vaiheessa kuultava laajasti 50 artiklassa 
tarkoitettujen menettelytapasääntöjen 
mukaisesti kaikkia sidosryhmiä, joita asia 
koskee, ja erityisesti kaikkia sidosryhmiä 
edustavia organisaatioita. Kuultavia tahoja 
ovat myös kansalliset sääntelyviranomaiset 
ja muut kansalliset viranomaiset, myynti-
ja tuotantoyritykset, verkon käyttäjät, 
asiakkaat mukaan lukien, ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan lukien 
toimialajärjestöt, tekniset elimet ja 
sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee. 
Kuulemisessa on pyrittävä määrittämään 
päätöksentekoprosessin kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten näkemykset ja 
ehdotukset.

Or. en

Tarkistus 1442
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Laatiessaan ehdotuksia 
51 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
mukaisesti EU DSO -elimen on 
toimitettava virastolle luonnokset 
ehdotusten teksteiksi. Viraston on 
toimitettava kahden kuukauden kuluessa 
niiden vastaanottopäivästä EU DSO 
-elimelle lausunto luonnosteksteistä ja 
ehdotetuista muutoksista. Jos lausunto on 
myönteinen, EU DSO voi hyväksyä tekstit. 
Jos lausunto on kielteinen, EU DSO 
-elimen on laadittava tekstit uudelleen. 
Jos muutokset ovat huomattavia, 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettu kuuleminen on 
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toistettava.

Or. en

Perustelu

ACERille on annettava EU DSO -elimen laatimien tekstien valvontaa koskeva tehtävä.

Tarkistus 1443
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EU DSO -elimen on otettava 
huomioon kuulemisissa esitetyt 
näkökannat. Ennen 55 artiklassa 
tarkoitettujen verkkosääntöjä koskevien 
ehdotusten hyväksymistä EU DSO -elimen 
on ilmoitettava kuulemismenettelyn aikana 
vastaanotetut huomautukset ja se, miten ne 
on otettu huomioon. Sen on perusteltava 
tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

3. EU DSO -elimen on otettava 
huomioon kuulemisissa esitetyt 
näkökannat. Ennen 55 artiklassa 
tarkoitettujen verkkosääntöjä koskevien 
ehdotusten tai 51 artiklassa tarkoitettujen 
tehtävien mukaisten ehdotusten
hyväksymistä EU DSO -elimen on 
ilmoitettava helppokäyttöisessä 
julkaisussa kuulemismenettelyn aikana 
vastaanotetut huomautukset ja se, miten ne 
on otettu huomioon. Sen on samassa 
julkaisussa perusteltava tapaukset, joissa 
huomautuksia ei ole otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Kuulemisvelvoitteita ei pitäisi rajoittaa verkkosääntöjen laatimiseen, vaan niitä olisi 
sovellettava myös työn suunnitteluprosesseihin ja verkkosääntöjen laatimiseen erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kuluttajatoimitukset suunnitellaan alusta alkaen ja että investoinnit 
tarjoavat kuluttajille mahdollisimman paljon arvoa. Prosessilla pitäisi helpottaa sellaisten 
muiden kuin teknisten asiantuntijoiden osuutta, jotka voivat syventää näkemystä 
markkinoiden toiminnasta.

Tarkistus 1444
Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Sidosryhmien, erityisesti verkon
käyttäjien ja loppukäyttäjien edustajien, 
riippumaton neuvoa-antava neuvosto 
perustetaan antamaan EU DSO -elimelle 
riippumatonta neuvontaa

a) työstä parhaiden käytäntöjen 
määrittämiseksi 
energiatehokkuusparannusten käyttöön 
ottamisessa jakeluverkossa 51 artiklan 
2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

b) vuotuisesta työohjelmasta ja 
vuosikertomuksesta 51 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti;

c) mahdollisten verkkosääntöjen 
laatimisesta 56 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kuulemisvelvoitteita ei pitäisi rajoittaa verkkosääntöjen laatimiseen, vaan niitä olisi 
sovellettava myös työn suunnitteluprosesseihin ja verkkosääntöjen laatimiseen erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kuluttajatoimitukset suunnitellaan alusta alkaen ja että investoinnit 
tarjoavat kuluttajille mahdollisimman paljon arvoa. Prosessilla pitäisi helpottaa sellaisten 
muiden kuin teknisten asiantuntijoiden osuutta, jotka voivat syventää näkemystä 
markkinoiden toiminnasta.

Tarkistus 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jakeluverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteistyötä siirtoverkonhaltijoiden kanssa
niiden verkkojen suunnittelussa ja 
toiminnassa. Siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden on erityisesti 
vaihdettava kaikki tarvittavat tiedot, jotka 
koskevat tuotantolaitosten ja 
kysyntäjouston suorituskykyä, niiden 

1. Jakeluverkonhaltijoiden ja
siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteistyötä niiden verkkojen suunnittelussa 
ja toiminnassa. Siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden on erityisesti 
vaihdettava kaikki tarvittavat tiedot, jotka 
koskevat tuotantolaitosten ja 
kysyntäjouston suorituskykyä, niiden



AM\1134764FI.docx 55/125 PE610.751v01-00

FI

verkkojen päivittäistä käyttöä ja 
verkkoinvestointien pitkän aikavälin 
suunnittelua, jotta voidaan varmistaa niiden 
verkkojen kustannustehokas, turvallinen ja 
luotettava kehittäminen ja käyttö.

verkkojen päivittäistä käyttöä ja 
verkkoinvestointien pitkän aikavälin 
suunnittelua, jotta voidaan varmistaa niiden 
verkkojen kustannustehokas kehittäminen 
ja käyttö ja turvallinen ja luotettava 
käyttö.

Or. en

Tarkistus 1446
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirto- jakeluverkonhaltijoiden on 
tehtävä yhteistyötä saavuttaakseen 
koordinoidun mahdollisuuden käyttää 
sellaisia resursseja kuten hajautettu 
tuotanto, energian varastointi tai 
kysyntäjousto, jotka voivat tukea sekä 
jakeluverkon että siirtoverkon 
erityistarpeita.

2. Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden 
on tehtävä yhteistyötä saavuttaakseen 
koordinoidun mahdollisuuden käyttää 
sellaisia resursseja kuten hajautettu 
tuotanto, energian varastointi tai 
kysyntäjousto, jotka voivat tukea sekä 
jakeluverkon että siirtoverkon 
erityistarpeita. Ne eivät saa tehdä näiden 
resurssien tarjoajien kanssa sopimuksia, 
joilla niitä estetään myymästä palvelujaan 
muilla markkinoilla. Joustoa koskevat 
vakiotuotteet määritetään markkina-
alueittain yhteistyössä siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, kysyntäjouston 
tarjoajien, muiden verkon käyttäjien ja 
sääntelyn valvonnan kanssa 
[sähködirektiivin] 32 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirto- jakeluverkonhaltijoiden on 
tehtävä yhteistyötä saavuttaakseen 
koordinoidun mahdollisuuden käyttää 
sellaisia resursseja kuten hajautettu 
tuotanto, energian varastointi tai 
kysyntäjousto, jotka voivat tukea sekä 
jakeluverkon että siirtoverkon 
erityistarpeita.

2. Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden 
on tehtävä yhteistyötä saavuttaakseen 
koordinoidun mahdollisuuden käyttää 
sellaisia resursseja kuten hajautettu 
tuotanto, energian varastointi tai 
kysyntäjousto, jotka voivat tukea sekä 
jakeluverkon että siirtoverkon 
erityistarpeita. Ne eivät saa tehdä näiden 
resurssien tarjoajien kanssa sopimuksia, 
joilla niitä estetään myymästä palvelujaan 
muilla markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 1448
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sähkö-ENTSOn ja EU DSO 
-elimen on tehtävä ehdotus 
jakeluverkonhaltijoiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden välisen virallisen 
yhteistyömekanismin perustamisesta, jotta 
voidaan lisätä kaikkien toimijoiden 
(muun muassa markkinatoimijoiden, 
osuuskuntien j energiayhteisöjen) osuutta 
ja saavuttaa EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteet. Ehdotuksessa on 
määritettävä muun muassa seuraavat 
seikat:

– kuvataan yhteistyömekanismin 
toiminnot;

– esitetään siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden vastuut palvelun 
hallinnoinnissa;

– laaditaan konkreettiset 
koordinointimekanismit;

– määritetään kaikki tarvittavat 
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muutokset nykyisissä EU:n 
verkkosäännöissä;

– analysoidaan toiminnalliset vaikutukset 
suhteisiin muiden paikallisten toimijoiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

1. Verkkosääntöjä ja suuntaviivoja 
koskeva yleinen poliittinen kehys on ensin 
hyväksyttävä unionin lainsäädännössä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti 
verkkosääntöjä ja suuntaviivoja 
koskevista teknisistä eritelmistä, jos 
yleinen poliittinen kehys on hyväksytty 
unionin lainsäädännössä. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1450
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1451
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen.

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
lausuntoa koskevien ehdotusten pohjalta 
55 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1452
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

1. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä 55 ja 
57 artiklassa siirrettyjen toimivaltuuksien 
mukaisesti. Tällaiset
täytäntöönpanosäädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1453
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

1. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä 55 ja 
57 artiklassa siirrettyjen toimivaltuuksien 
mukaisesti. Tällaiset
täytäntöönpanosäädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää arvioida delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä 
ehdotetuissa ja asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, 
mikä oli perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 24 
artiklassa) tai muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia 
koskeva 61 artikla tai verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” 
käytettiin määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1454
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

1. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä 55 ja 
57 artiklassa siirrettyjen toimivaltuuksien 
mukaisesti. Tällaiset
täytäntöönpanosäädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 

1. Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 55 ja 57 artiklassa siirrettyjen 
toimivaltuuksien mukaisesti. Tällaiset 
delegoidut säädökset voidaan antaa 
verkkosääntöinä Sähkö-ENTSOn tai, jos 
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55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, EU 
DSO -elimen ja viraston laatimien 
ehdotusten pohjalta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

55 artiklan 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
viraston laatimien ehdotusten pohjalta 
55 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen tai ne voidaan antaa 
suuntaviivoina 57 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus EU DSO -elimen luomisesta pitäisi heittää romukoppaan, jotta voidaan poistaa 
eturistiriitojen riskit. Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) on taattava, että ne ovat 
luonteeltaan täysin teknisiä;

Or. en

Tarkistus 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varmistettava tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso;

a) on varmistettava tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä 
yhdenmukaistamisen tekninen
vähimmäistaso;

Or. en
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Tarkistus 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
delegoituja säädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
delegoituja säädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti täsmällisille ja teknisesti 
yksityiskohtaisille säännöille, joilla on 
rajatylittävää merkitystä. Komission on 
ennen verkkosääntöjen vahvistamista tai 
nykyisen verkkosäännön muuttamista 
koskevan delegoidun säädöksen antamista 
esitettävä lainsäädäntöehdotus
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
poliittisen kehyksen hyväksymiseksi.

Or. en

Tarkistus 1459
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
delegoituja säädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

1. Komissiolle annetaan valtuudet 
vahvistaa verkkosääntöjä 62 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä
seuraavilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
delegoituja säädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

1. Siirretään komissiolle viiden 
vuoden ajaksi valta antaa verkkosääntöjen 
vahvistamista koskevia delegoituja 
säädöksiä 63 artiklan mukaisesti 
seuraavilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 1461
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
delegoituja säädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoinen sanamuoto on delegoituja säädöksiä koskevan huomautuksemme mukainen, 
koska on tärkeää arvioida delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa 
direktiivissä ehdotetuissa ja asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei 
käy selväksi, mikä oli perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto 
direktiivin 24 artiklassa) tai muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa 
(ACERia koskeva 61 artikla tai verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä 
”sääntöä” käytettiin määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1462
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
delegoituja säädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
verkkosääntöjen vahvistamista koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä 63 artiklan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt, mukaan lukien tuotannon 
rajoittaminen ja tuotannon ja kulutuksen 
ajojärjestyksen uudelleenmäärittely;

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt;

Or. en

Tarkistus 1464
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt, mukaan lukien tuotannon 
rajoittaminen ja tuotannon ja kulutuksen 
ajojärjestyksen uudelleenmäärittely;

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt;

Or. en

Perustelu

Tekstin poistaminen on yhdenmukaista 20 artiklassa esitetyn voimassa olevan kantamme 
kanssa.
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Tarkistus 1465
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt, mukaan lukien tuotannon 
rajoittaminen ja tuotannon ja kulutuksen 
ajojärjestyksen uudelleenmäärittely;

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt;

Or. en

Tarkistus 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt, mukaan lukien tuotannon 
rajoittaminen ja tuotannon ja kulutuksen 
ajojärjestyksen uudelleenmäärittely;

g) kapasiteetinjakoa ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt;

Or. en

Tarkistus 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja 
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 

Poistetaan.
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sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden 
välillä;

Or. de

Perustelu

Tariffimenetelmät ja verkkomaksut perustuvat kansallisiin ja alueellisiin tekijöihin. 
Verkkomaksujen yhdenmukaistaminen on toissijaisuusperiaatteen vastaista. ACERin 
tehtävänä ei sen vuoksi ole antaa suositusta tässä yhteydessä.

Tarkistus 1468
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja 
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden 
välillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden 
välillä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;

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

Or. en

Tarkistus 1471
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;

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

Or. en

Perustelu

Alueellisten erojen ja vaihtelujen vuoksi ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta sallia 
jakelutariffirakenteiden EU:n laajuista yhdenmukaistamista.

Tarkistus 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;

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

Or. en

Tarkistus 1473
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja 
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;

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

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon eri luontoon liittyvät näkökohdat ja jäsenvaltioiden väliset 
jakeluverkon ominaisuudet, EU:n tasolla ei ole mahdollista ottaa käyttöön 
yhdenmukaistettuja jakelutariffeja. Sama perustelu koskee tämän artiklan n alakohtaa.

Tarkistus 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja 
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;

k) yhdenmukaistettuja 
siirtotariffirakenteita ja liittymismaksuja 
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;
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Or. en

Perustelu

Energiajärjestelmien nopean kehittymisen vuoksi jakelutariffirakennetta koskeva 
verkkosääntö ei ole perusteltu, koska niiden rajatylittävä vaikutus on pieni ja ne ovat erittäin 
tiiviissä yhteydessä paikallisiin erityisominaisuuksiin.

Tarkistus 1475
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yhdenmukaistettuja siirto- ja 
jakelutariffirakenteita ja liittymismaksuja 
koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt 
sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä;

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

Or. en

Tarkistus 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) taajuuteen vaikuttamattomien 
lisäpalvelujen syrjimätöntä ja läpinäkyvää 
tarjoamista koskevat säännöt, mukaan 
lukien pysyvän tilan jännitteen säätö, 
inertia, nopea vikavirran syöttö ja 
pimeäkäynnistysominaisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) taajuuteen vaikuttamattomien 
lisäpalvelujen syrjimätöntä ja läpinäkyvää 
tarjoamista koskevat säännöt, mukaan 
lukien pysyvän tilan jännitteen säätö, 
inertia, nopea vikavirran syöttö ja 
pimeäkäynnistysominaisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1478
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) kysyntäjoustoa, mukaan lukien 
yhteenliittäminen, energian varastointia 
ja kulutuksen rajoittamista koskevat 
säännöt;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1479
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) kysyntäjoustoa, mukaan lukien 
yhteenliittäminen, energian varastointia 
ja kulutuksen rajoittamista koskevat 
säännöt;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tässä asetuksessa mainitaan selkeästi, että siirtoverkonhaltijoiden olisi asetettava alueellisia 
käyttökeskuksia koskevat säännöt. Tämän vuoksi ei ole selvää, miksi on tarpeen saada 
oikeudelta lisäpäätös alueellisia käyttökeskuksia varten. Katsomme myös, että kaikki tällaiset 
tärkeät säännökset olisi mainittava yksiselitteisesti tämän asetuksen tekstissä.

Tarkistus 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) kysyntäjoustoa, mukaan lukien 
yhteenliittäminen, energian varastointia 
ja kulutuksen rajoittamista koskevat 
säännöt;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) kysyntäjoustoa, mukaan lukien 
yhteenliittäminen, energian varastointia ja 
kulutuksen rajoittamista koskevat säännöt;

n) kysyntäjoustoa, mukaan lukien 
yhteenliittäminen, ja kulutuksen 
rajoittamista koskevat säännöt;

Or. en

Tarkistus 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

n a) energian varastointi;

Or. en

Tarkistus 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) kyberturvallisuutta koskevat 
säännöt, ja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monet EU:n elimet (kuten ENISA) käsittelevät jo asiaa, ja verkkosääntö todennäköisesti olisi 
päällekkäinen muiden asetusten kanssa, ja julkista tietoa pitäisi rajoittaa tarpeelliseen.

Tarkistus 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) kyberturvallisuutta koskevat 
säännöt, ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – p alakohta
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Komission teksti Tarkistus

p) alueellisia käyttökeskuksia 
koskevat säännöt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alueellisia käyttökeskuksia koskevat säännöt kuuluvat luonnollisesti verkon käyttöä koskevien 
suuntaviivojen soveltamisalaan, koska ne takaisivat vielä tarkemman tason sille, miten 
koordinointi olisi käytännössä toteutettava.

Tarkistus 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) alueellisia käyttökeskuksia 
koskevat säännöt.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1487
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) energian varastointi.

Or. en

Tarkistus 1488
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä.

Or. en

Tarkistus 1489
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn, EU DSO -elimen ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisen 
jälkeen joka kolmas vuosi vuotuisen
prioriteettiluettelon, jossa yksilöidään 
8 artiklan 6 kohdan 1 alakohdassa
säädetyt alat, joilla verkkosääntöjä on 
kehitettävä.

Or. en
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Perustelu

Tämän asetuksen 49–51 artiklassa otetaan käyttöön jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin. Tähän elimeen liittyvät tehtävät on siksi mukautettava tämän artiklan säännökseen ja 
erityisesti jakelu- ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön osalta myös 53 artiklaan.

Tarkistus 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle. EU DSO -elimen on 
varmistettava, että kootussa 
valmistelukomiteassa on maantieteellisesti 
tasapainoinen edustus, muun muassa 
pieniä tai riippumattomia 
jakeluverkonhaltijoita, ja että siihen 
sovelletaan riippumattomuuteen ja 
eturistiriitojen ehkäisyyn liittyviä 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn, sähköalan EU DSO -elimen 
sekä muiden asiaankuuluvien sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen joka kolmas vuosi
prioriteettiluettelon, jossa yksilöidään 
1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä, 
perusteellisen kustannus-hyötyanalyysin 
perusteella. Jos verkkosäännön aihe liittyy 
suoraan jakeluverkon käyttöön ja on 
vähemmän merkityksellinen siirtoverkon 
kannalta, komissio voi edellyttää, että 
sähköalan EU DSO -elin kokoaa 
valmistelukomitean Sähkö-ENTSOn sijaan 
ja esittää verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen virastolle.

Or. en

Perustelu

Sähkö-ENTSOn ja EU DSO -elimen olisi oltava yhdenvertaisia. Kustannus-hyötyanalyysi on 
tärkeä, jotta kuluttajat saavat tietoa päätöksen perusteluista.

Tarkistus 1492
Fulvio Martusciello

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn, jakeluverkonhaltijoiden ja
muiden asiaankuuluvien sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen joka kolmas 
vuosi vuotuisen prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
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virastolle. verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

Or. en

Tarkistus 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että virasto kokoaa 
sidosryhmäkomitean Sähkö-ENTSOn 
sijaan ja esittää verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Kun EU DSO -elintä ei ole, ACERin olisi valmisteltava ja valvottava jakeluverkkoihin 
liittyvien verkkosääntöjen täytäntöönpanoa. ACERilla olisi oltava myös valtuudet koota 
verkkosääntöjen ”valmistelukomiteoita”. Nämä ”valmistelukomiteat” olisi nimettävä 
uudelleen ”sidosryhmäkomiteoiksi”, jotta voidaan välttää kaikki väärintulkinnat niiden 
tehtävästä: komiteoilla olisi oltava neuvoa-antava tukitehtävä, mutta niiden ei pitäisi ohjata 
verkkosääntöjen laatimista.

Tarkistus 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn, EU DSO -elimen ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisen 
jälkeen joka kolmas 
vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komission on edellytettävä, että sähköalan 
EU DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

Or. en

Tarkistus 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään 1 kohdassa säädetyt alat, joilla 
verkkosääntöjä on kehitettävä. Jos 
verkkosäännön aihe liittyy suoraan 
jakeluverkon käyttöön ja on vähemmän 
merkityksellinen siirtoverkon kannalta, 
komissio voi edellyttää, että sähköalan EU 
DSO -elin kokoaa valmistelukomitean 
Sähkö-ENTSOn sijaan ja esittää 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
virastolle.

2. Komissio laatii viraston, Sähkö-
ENTSOn ja muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen joka 
kolmas vuosi prioriteettiluettelon, jossa 
yksilöidään lainsäädännön suunnitteluun 
sisällytettävät alat, joilla verkkosääntöjä on 
kehitettävä. Jos verkkosäännön aihe liittyy 
suoraan jakeluverkon käyttöön ja on 
vähemmän merkityksellinen siirtoverkon 
kannalta, komissio voi edellyttää, että 
sähköalan EU DSO -elin kokoaa 
valmistelukomitean Sähkö-ENTSOn sijaan 
ja esittää verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen virastolle.

Or. en
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Tarkistus 1496
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio pyytää virastoa 
toimittamaan sille kohtuullisessa ajassa, 
joka ei ylitä kuutta kuukautta, ei-sitovan 
puiteohjeen (jäljempänä ”puiteohje”), jossa 
esitetään selkeät ja objektiiviset periaatteet 
prioriteettiluettelossa mainittuja aloja 
koskevan verkkosäännön kehittämiseksi. 
Komission pyyntöön voi sisältyä ehtoja, 
joita puiteohjeessa on käsiteltävä. Kunkin 
puiteohjeen on edistettävä markkinoiden 
yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa viraston esittämästä 
perustellusta pyynnöstä.

3. Komissio pyytää virastoa 
toimittamaan sille kohtuullisessa ajassa, 
joka ei ylitä kuutta kuukautta, ei-sitovan 
puiteohjeen (jäljempänä ”puiteohje”), jossa 
esitetään selkeät ja objektiiviset periaatteet 
prioriteettiluettelossa mainittuja aloja 
koskevan verkkosäännön kehittämiseksi. 
Komission pyyntöön voi sisältyä ehtoja, 
joita puiteohjeessa on käsiteltävä. Kunkin 
puiteohjeen on edistettävä markkinoiden 
yhdentymistä paremmin siten, että 
monipuolisista uusiutuvan energian 
lähteistä peräisin olevan sähkön taso on 
korkea, syrjimättömyyttä, toimivaa 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa viraston esittämästä 
perustellusta pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Virasto kuulee virallisesti Sähkö-
ENTSOa, EU DSO -elintä ja muita 
asiaankuuluvia sidosryhmiä puiteohjeesta 
vähintään kahden kuukauden ajan 
julkisella ja avoimella tavalla.

4. Virasto kuulee virallisesti Sähkö-
ENTSOa ja muita asiaankuuluvia 
sidosryhmiä puiteohjeesta vähintään 
kahden kuukauden ajan julkisella ja 
avoimella tavalla.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten kanssa. Lisäksi 
verkkosääntöjen laadintaa koskevien erillisten tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseksi 
jakeluverkkoon liittyviä verkkosääntöjä koskevia säännöksiä olisi käsiteltävä toisessa 
alakohdassa. Tämän kohdan sisältö rajoitetaan siksi Sähkö-ENTSOn toimivaltaan kuuluviin 
verkkosääntöihin.

Tarkistus 1498
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Virasto kuulee virallisesti Sähkö-
ENTSOa, EU DSO -elintä ja muita 
asiaankuuluvia sidosryhmiä puiteohjeesta 
vähintään kahden kuukauden ajan 
julkisella ja avoimella tavalla.

4. Virasto kuulee virallisesti Sähkö-
ENTSOa ja muita asiaankuuluvia 
sidosryhmiä puiteohjeesta vähintään 
kahden kuukauden ajan julkisella ja 
avoimella tavalla.

Or. en

Tarkistus 1499
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos komissio katsoo, että puiteohje 
ei edistä sellaisten markkinoiden 
yhdentymistä paremmin, joilla 
monipuolisista uusiutuvista 
energialähteistä saatavan sähkön taso on 
korkea, syrjimättömyyttä, toimivaa 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa, se voi pyytää virastoa 
tarkistamaan puiteohjetta kohtuullisessa 
ajassa ja toimittamaan sen takaisin 
komissiolle.
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Or. en

Tarkistus 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio pyytää Sähkö-ENTSOa
tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elintä esittämään virastolle 
asianomaisen puiteohjeen mukaisen 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
kohtuullisessa ajassa, joka ei ylitä 12:ta 
kuukautta.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten kanssa. Lisäksi 
verkkosääntöjen laadintaa koskevien erillisten tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseksi 
jakeluverkkoon liittyviä verkkosääntöjä koskevia säännöksiä olisi käsiteltävä toisessa 
alakohdassa. Tämän kohdan sisältö rajoitetaan siksi Sähkö-ENTSOn toimivaltaan kuuluviin 
verkkosääntöihin.

Tarkistus 1501
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio pyytää Sähkö-ENTSOa
tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elintä esittämään virastolle 
asianomaisen puiteohjeen mukaisen 
verkkosääntöä koskevan ehdotuksen 
kohtuullisessa ajassa, joka ei ylitä 12:ta 
kuukautta.

8. Komissio pyytää Sähkö-ENTSOa 
esittämään virastolle asianomaisen 
puiteohjeen mukaisen verkkosäännön 
kohtuullisessa ajassa, joka ei ylitä 12:ta 
kuukautta.
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Or. en

Tarkistus 1502
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio pyytää Sähkö-ENTSOa 
tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elintä esittämään virastolle 
asianomaisen puiteohjeen 
mukaisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen kohtuullisessa ajassa, joka ei 
ylitä 12:ta kuukautta.

8. Komissio pyytää Sähkö-ENTSOa 
tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elintä esittämään virastolle 
asianomaisen puiteohjeen 
mukaisen verkkosääntöä koskevan 
lausunnon kohtuullisessa ajassa, joka ei 
ylitä 12:ta kuukautta.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen 49–51 artiklassa otetaan käyttöön jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin. Tähän elimeen liittyvät tehtävät on siksi mukautettava tämän artiklan säännökseen ja 
erityisesti jakelu- ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön osalta myös 53 artiklaan.

Tarkistus 1503
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sähkö-ENTSOn tai, jos 2 kohdan 
mukaisessa prioriteettiluettelossa niin 
päätetään, EU DSO -elimen on koottava 
valmistelukomitea tukemaan sitä 
verkkosäännön laatimisprosessissa. 
Valmistelukomitean on koostuttava Sähkö-
ENTSOn, viraston ja EU DSO -elimen 
edustajista ja tarvittaessa nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden ja 

9. Viraston on koottava 
valmistelukomitea tukemaan sitä 
verkkosäännön laatimisprosessissa. 
Valmistelukomitean on koostuttava Sähkö-
ENTSOn, viraston ja EU DSO -elimen 
edustajista ja tarvittaessa nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden ja 
asianosaisten keskeisten sidosryhmien 
edustajista, muun muassa kolmannen 
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asianosaisten keskeisten sidosryhmien 
rajallisen määrän edustajista. Sähkö-
ENTSO tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elin laatii verkkosääntöjä 
koskevat ehdotukset 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla pyynnöstä, jonka 
komissio esittää sille 8 kohdan mukaisesti.

osapuolen markkinatoimijoista ja muista 
ulkopuolisista yliopistojen tai 
kansalaisjärjestöjen 
asiantuntijoista. Virasto laatii 
verkkosääntöjä koskevat 
ehdotukset 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla pyynnöstä, jonka 
komissio esittää sille 8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen 49–51 artiklassa otetaan käyttöön jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin. Tähän elimeen liittyvät tehtävät on siksi mukautettava tämän artiklan säännökseen ja 
erityisesti jakelu- ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön osalta myös 53 artiklaan.

Tarkistus 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sähkö-ENTSOn tai, jos 2 kohdan 
mukaisessa prioriteettiluettelossa niin 
päätetään, EU DSO -elimen on koottava 
valmistelukomitea tukemaan sitä 
verkkosäännön laatimisprosessissa. 
Valmistelukomitean on koostuttava Sähkö-
ENTSOn, viraston ja EU DSO -elimen
edustajista ja tarvittaessa nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden ja 
asianosaisten keskeisten sidosryhmien 
rajallisen määrän edustajista. Sähkö-
ENTSO tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elin laatii verkkosääntöjä 
koskevat ehdotukset 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla pyynnöstä, jonka 
komissio esittää sille 8 kohdan mukaisesti.

9. Sähkö-ENTSOn on koottava 
sidosryhmäkomitea tukemaan sitä 
verkkosäännön laatimisprosessissa. 
Sidosryhmäkomitean on koostuttava 
Sähkö-ENTSOn, viraston ja kaikkien 
muiden sellaisten asianosaisten 
sidosryhmien edustajista, jotka 
todennäköisesti saavat etua 
verkkosäännöstä, muun muassa 
jakeluverkonhaltijoiden, nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden, verkon 
käyttäjien, asiaankuuluvien alan 
järjestöjen, teknisten elinten ja 
kuluttajayhdistysten edustajista. Sähkö-
ENTSO laatii verkkosääntöjä koskevat 
ehdotukset 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
pyynnöstä, jonka komissio esittää sille 
8 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Tarkistus 1505
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sähkö-ENTSOn tai, jos 2 kohdan 
mukaisessa prioriteettiluettelossa niin 
päätetään, EU DSO -elimen on koottava 
valmistelukomitea tukemaan sitä 
verkkosäännön laatimisprosessissa. 
Valmistelukomitean on koostuttava Sähkö-
ENTSOn, viraston ja EU DSO -elimen 
edustajista ja tarvittaessa nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden ja 
asianosaisten keskeisten sidosryhmien 
rajallisen määrän edustajista. Sähkö-
ENTSO tai, jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
EU DSO -elin laatii verkkosääntöjä 
koskevat ehdotukset 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla pyynnöstä, jonka 
komissio esittää sille 8 kohdan mukaisesti.

9. Sähkö-ENTSOn on koottava 
sidosryhmäkomitea tukemaan sitä 
verkkosäännön laatimisprosessissa. 
Sidosryhmäkomitean on koostuttava 
Sähkö-ENTSOn, viraston ja kaikkien 
muiden sellaisten asianosaisten 
sidosryhmien edustajista, jotka 
todennäköisesti saavat etua 
verkkosäännöstä, muun muassa 
jakeluverkonhaltijoiden, nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden, verkon 
käyttäjien, asiaankuuluvien alan 
järjestöjen, teknisten elinten ja 
kuluttajayhdistysten edustajista. Sähkö-
ENTSO laatii verkkosääntöjä koskevat 
ehdotukset 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla 
pyynnöstä, jonka komissio esittää sille 
8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1506
Zdzisław Krasnodębski
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että 
verkkosääntö on asianomaisten 
puiteohjeiden mukainen ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja
toimitettava tarkistettu verkkosääntö 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
ehdotuksen vastaanottamisesta. Viraston 
on otettava komissiolle toimitettavassa 
ehdotuksessa huomioon näkökohdat, joita 
kaikki asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet 
Sähkö-ENTSOn tai EU DSO -elimen 
johdolla tapahtuneen ehdotuksen 
laatimisen yhteydessä, ja sen on kuultava 
virallisesti asianosaisia sidosryhmiä 
komissiolle toimitettavasta versiosta.

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että 
verkkosääntö on asianomaisten 
puiteohjeiden mukainen ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa. 
Viraston on neljän kuukauden kuluessa 
vastaanottamisesta toimitettava tarkistettu 
verkkosääntö Sähkö-ENTSOlle tai EU 
DSO -elimelle. Jos Sähkö-ENTSO tai EU 
DSO -elin on eri mieltä tarkistetusta 
verkkosäännöstä, se kokoaa 9 kohdassa 
tarkoitetun valmistelukomitean tukemaan 
sitä tarkistetun verkkosäännön 
laadintaprosessissa. Sähkö-ENTSO tai 
EU DSO -elin toimittaa näkemyksensä 
tarkistetusta verkkosäännöstä ja toimittaa 
sen uudelleen virastolle kahden 
kuukauden kuluessa tarkistetun 
verkkosäännön vastaanottamisesta. 
Viraston on toimitettava tarkistettu 
verkkosääntö komissiolle kuukauden 
kuluessa tarkistetun ehdotuksen 
vastaanottamisesta Viraston on otettava 
komissiolle toimitettavassa ehdotuksessa 
huomioon näkökohdat, joita kaikki 
asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet Sähkö-
ENTSOn tai EU DSO -elimen johdolla 
tapahtuneen ehdotuksen laatimisen 
yhteydessä, ja sen on kuultava virallisesti 
asianosaisia sidosryhmiä komissiolle 
toimitettavasta versiosta.

Or. en

Tarkistus 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että 
verkkosääntö on asianomaisten 
puiteohjeiden mukainen ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja 
toimitettava tarkistettu verkkosääntö 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
ehdotuksen vastaanottamisesta. Viraston 
on otettava komissiolle toimitettavassa 
ehdotuksessa huomioon näkökohdat, joita 
kaikki asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet 
Sähkö-ENTSOn tai EU DSO -elimen
johdolla tapahtuneen ehdotuksen 
laatimisen yhteydessä, ja sen on kuultava 
virallisesti asianosaisia sidosryhmiä 
komissiolle toimitettavasta versiosta.

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että Sähkö-
ENTSOn laatima verkkosääntö on 
asianomaisten puiteohjeiden mukainen ja 
edistää markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja 
toimitettava tarkistettu verkkosääntö 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
ehdotuksen vastaanottamisesta. Viraston
on otettava komissiolle toimitettavassa 
ehdotuksessa huomioon näkökohdat, joita 
kaikki asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet 
Sähkö-ENTSOn johdolla tapahtuneen 
ehdotuksen laatimisen yhteydessä, ja sen 
on kuultava virallisesti asianosaisia 
sidosryhmiä komissiolle toimitettavasta 
versiosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten kanssa. Lisäksi 
verkkosääntöjen laadintaa koskevien erillisten tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseksi 
jakeluverkkoon liittyviä verkkosääntöjä koskevia säännöksiä olisi käsiteltävä toisessa 
alakohdassa. Tämän kohdan sisältö rajoitetaan siksi Sähkö-ENTSOn toimivaltaan kuuluviin 
verkkosääntöihin.

Tarkistus 1508
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että 
verkkosääntö on asianomaisten 
puiteohjeiden mukainen ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja 
toimitettava tarkistettu verkkosääntö 

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että Sähkö-
ENTSOn laatima verkkosääntö on 
asianomaisten puiteohjeiden mukainen ja 
edistää markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja 
toimitettava tarkistettu verkkosääntö 
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komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
ehdotuksen vastaanottamisesta. Viraston 
on otettava komissiolle toimitettavassa 
ehdotuksessa huomioon näkökohdat, joita 
kaikki asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet 
Sähkö-ENTSOn tai EU DSO -elimen
johdolla tapahtuneen ehdotuksen 
laatimisen yhteydessä, ja sen on kuultava 
virallisesti asianosaisia sidosryhmiä 
komissiolle toimitettavasta versiosta.

komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
ehdotuksen vastaanottamisesta. Viraston
on otettava komissiolle toimitettavassa 
ehdotuksessa huomioon näkökohdat, joita 
kaikki asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet 
Sähkö-ENTSOn johdolla tapahtuneen 
ehdotuksen laatimisen yhteydessä, ja sen 
on kuultava virallisesti asianosaisia 
sidosryhmiä komissiolle toimitettavasta 
versiosta.

Or. en

Tarkistus 1509
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Viraston on tarkistettava 
verkkosääntö ja varmistettava, että 
verkkosääntö on asianomaisten 
puiteohjeiden mukainen ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja 
toimitettava tarkistettu verkkosääntö
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
ehdotuksen vastaanottamisesta. Viraston 
on otettava komissiolle toimitettavassa 
ehdotuksessa huomioon näkökohdat, joita 
kaikki asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet 
Sähkö-ENTSOn tai EU DSO -elimen 
johdolla tapahtuneen ehdotuksen 
laatimisen yhteydessä, ja sen on kuultava 
virallisesti asianosaisia sidosryhmiä 
komissiolle toimitettavasta versiosta.

10. Viraston on varmistettava, että 
verkkosääntö on asianomaisten 
puiteohjeiden mukainen ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä paremmin 
siten, että monipuolisista uusiutuvan 
energian lähteistä peräisin olevan sähkön 
taso on korkea, syrjimättömyyttä, toimivaa 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa, ja toimitettava luonnos 
verkkosäännöksi komissiolle kuuden 
kuukauden kuluessa lausunnon
vastaanottamisesta. Viraston on otettava 
komissiolle toimitettavassa ehdotuksessa 
huomioon näkökohdat, joita kaikki 
asiaosaiset osapuolet ovat esittäneet.

Or. en

Tarkistus 1510
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos Sähkö-ENTSO tai EU DSO
-elin ei ole laatinut verkkosääntöä
komission 8 kohdan nojalla asettamassa 
määräajassa, komissio voi kehottaa 
virastoa laatimaan luonnoksen 
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen 
pohjalta. Virasto voi aloittaa uuden 
kuulemisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan 
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle 
luonnoksen tämän kohdan nojalla 
laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella 
sen hyväksymistä.

11. Jos Sähkö-ENTSO ei ole laatinut 
lausuntoa komission 8 kohdan nojalla 
asettamassa määräajassa, komissio voi 
kehottaa virastoa laatimaan luonnoksen 
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen 
pohjalta ilman Sähkö-ENTSOn 
lausuntoa. Virasto voi aloittaa uuden 
kuulemisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan 
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle
luonnoksen tämän kohdan nojalla 
laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella 
sen hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 1511
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos Sähkö-ENTSO tai EU DSO 
-elin ei ole laatinut verkkosääntöä 
komission 8 kohdan nojalla asettamassa 
määräajassa, komissio voi kehottaa 
virastoa laatimaan luonnoksen 
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen 
pohjalta. Virasto voi aloittaa uuden 
kuulemisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan 
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle 
luonnoksen tämän kohdan nojalla 
laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella 
sen hyväksymistä.

11. Jos Sähkö-ENTSO ei ole laatinut 
verkkosääntöä komission 8 kohdan nojalla 
asettamassa määräajassa, komissio voi 
kehottaa virastoa laatimaan luonnoksen 
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen 
pohjalta. Virasto voi aloittaa uuden 
kuulemisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan 
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle 
luonnoksen tämän kohdan nojalla 
laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella 
sen hyväksymistä.

Or. en
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Tarkistus 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos Sähkö-ENTSO tai EU DSO 
-elin ei ole laatinut verkkosääntöä 
komission 8 kohdan nojalla asettamassa 
määräajassa, komissio voi kehottaa 
virastoa laatimaan luonnoksen 
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen 
pohjalta. Virasto voi aloittaa uuden 
kuulemisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan 
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle 
luonnoksen tämän kohdan nojalla 
laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella 
sen hyväksymistä.

11. Jos Sähkö-ENTSO ei ole laatinut 
verkkosääntöä komission 8 kohdan nojalla 
asettamassa määräajassa, komissio voi 
kehottaa virastoa laatimaan luonnoksen 
verkkosäännöksi asianomaisen puiteohjeen 
pohjalta. Virasto voi aloittaa uuden 
kuulemisen verkkosääntöä koskevan 
ehdotuksen laadinnan aikana tämän kohdan 
mukaisesti. Virasto toimittaa komissiolle 
luonnoksen tämän kohdan nojalla 
laadituksi verkkosäännöksi ja voi suositella 
sen hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten kanssa. Lisäksi 
verkkosääntöjen laadintaa koskevien erillisten tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseksi 
jakeluverkkoon liittyviä verkkosääntöjä koskevia säännöksiä olisi käsiteltävä toisessa 
alakohdassa. Tämän kohdan sisältö rajoitetaan siksi Sähkö-ENTSOn toimivaltaan kuuluviin 
verkkosääntöihin.

Tarkistus 1513
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jos Sähkö-ENTSO tai EU DSO 
-elin ei ole laatinut verkkosääntöä tai jos
virasto ei ole laatinut 
verkkosääntöluonnosta tämän artiklan 
11 kohdan mukaisesti, komissio voi antaa 

12. Jos virasto ei ole laatinut 
verkkosääntöluonnosta tämän artiklan 
11 kohdan mukaisesti, komissio voi antaa 
omasta aloitteestaan tai viraston tämän 
artiklan 10 kohdan nojalla antamasta 
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omasta aloitteestaan tai viraston tämän 
artiklan 10 kohdan nojalla antamasta 
suosituksesta yhden tai useamman 
verkkosäännön 1 kohdassa luetelluilla 
aloilla.

suosituksesta yhden tai useamman 
verkkosäännön 1 kohdassa luetelluilla 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 1514
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jos Sähkö-ENTSO tai EU DSO 
-elin ei ole laatinut verkkosääntöä tai jos 
virasto ei ole laatinut 
verkkosääntöluonnosta tämän artiklan 
11 kohdan mukaisesti, komissio voi antaa 
omasta aloitteestaan tai viraston tämän 
artiklan 10 kohdan nojalla antamasta 
suosituksesta yhden tai useamman 
verkkosäännön 1 kohdassa luetelluilla 
aloilla.

12. Jos Sähkö-ENTSO ei ole laatinut 
verkkosääntöä tai jos virasto ei ole laatinut 
verkkosääntöluonnosta tämän artiklan 
11 kohdan mukaisesti, komissio voi antaa 
omasta aloitteestaan tai viraston tämän 
artiklan 10 kohdan nojalla antamasta 
suosituksesta yhden tai useamman 
verkkosäännön 1 kohdassa luetelluilla 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jos Sähkö-ENTSO tai EU DSO 
-elin ei ole laatinut verkkosääntöä tai jos 
virasto ei ole laatinut 
verkkosääntöluonnosta tämän artiklan 
11 kohdan mukaisesti, komissio voi antaa 
omasta aloitteestaan tai viraston tämän 
artiklan 10 kohdan nojalla antamasta 
suosituksesta yhden tai useamman 

12. Jos Sähkö-ENTSO tai virasto ei ole 
laatinut verkkosääntöä tai jos virasto ei ole 
laatinut verkkosääntöluonnosta tämän 
artiklan 11 kohdan mukaisesti, komissio 
voi antaa omasta aloitteestaan tai viraston 
tämän artiklan 10 kohdan nojalla antamasta 
suosituksesta yhden tai useamman 
verkkosäännön 1 kohdassa luetelluilla 
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verkkosäännön 1 kohdassa luetelluilla 
aloilla.

aloilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten kanssa.

Tarkistus 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jos komissio ehdottaa omasta 
aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, 
se kuulee virastoa, Sähkö-ENTSOa ja 
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä 
verkkosääntöluonnoksesta vähintään 
kahden kuukauden ajan.

13. Jos komissio ehdottaa omasta 
aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, 
se kuulee virastoa, Sähkö-ENTSOa, EU 
DSO -elintä ja kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta 
vähintään kahden kuukauden ajan.

Or. en

Tarkistus 1517
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jos komissio ehdottaa omasta 
aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, 
se kuulee virastoa, Sähkö-ENTSOa ja 
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä 
verkkosääntöluonnoksesta vähintään 
kahden kuukauden ajan.

13. Jos komissio ehdottaa omasta 
aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, 
se kuulee virastoa, Sähkö-ENTSOa, EU 
DSO -elintä ja kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta 
vähintään kahden kuukauden ajan.

Or. en
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Tarkistus 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Jos verkkosäännön aihe liittyy 
suoraan jakeluverkon käyttöön ja on 
vähemmän merkityksellinen siirtoverkon 
kannalta ja jos 2 kohdan mukaisessa 
prioriteettiluettelossa niin päätetään, 
viraston on toimitettava komissiolle 
ehdotus verkkosäännöksi kohtuullisessa 
ajassa, joka ei ylitä 12:ta kuukautta. 
Viraston on koottava sidosryhmäkomitea 
tukemaan sitä verkkosäännön 
laatimisprosessissa. Sidosryhmäkomitean 
on koostuttava viraston, Sähkö-ENTSOn 
ja kaikkien muiden sellaisten 
asianosaisten sidosryhmien edustajista, 
jotka todennäköisesti saavat etua 
verkkosäännöstä, muun muassa 
jakeluverkonhaltijoiden, nimitettyjen 
sähkömarkkinaoperaattoreiden, verkon 
käyttäjien, asiaankuuluvien alan 
järjestöjen, teknisten elinten ja 
kuluttajafoorumien edustajista. Viraston 
on varmistettava, että verkkosääntö on 
asianomaisten puiteohjeiden mukainen ja 
edistää markkinoiden yhdentymistä, 
syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa, ja 
toimitettava verkkosääntö komissiolle. 
Viraston on otettava komissiolle 
toimitettavassa ehdotuksessa huomioon 
näkökohdat, joita kaikki asiaosaiset 
osapuolet ovat esittäneet ehdotuksen 
laatimisen yhteydessä, ja sen on kuultava 
virallisesti asianosaisia sidosryhmiä 
komissiolle toimitettavasta versiosta.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa tarkistuksessa esitetään prosessi jakeluverkkoon liittyvien verkkosääntöjen 
laatimiselle. Kun EU DSO -elintä ei ole, ACERin olisi valmisteltava ja valvottava 
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jakeluverkkoihin liittyvien verkkosääntöjen täytäntöönpanoa. ACERilla olisi myös oltava 
valtuudet koota ”valmistelukomiteoita” (nimetään uudelleen ”sidosryhmäkomiteoiksi”) 
tukemaan sitä verkkosäännön laadintaprosessissa.

Tarkistus 1519
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Tämä artikla ei rajoita komission 
oikeutta antaa ja muuttaa 57 artiklan 
mukaisia suuntaviivoja. Se ei rajoita 
Sähkö-ENTSOn mahdollisuutta laatia 
ei-sitovia ohjeita 1 kohdassa luetelluilla 
aloilla, kun ne eivät liity komission sille 
osoittaman pyynnön kattamiin aloihin. 
Näistä ohjeista on pyydettävä lausuntoa 
virastolta. Sähkö-ENTSOn on otettava 
lausunto asianmukaisesti huomioon.

14. Tämä artikla ei rajoita komission 
oikeutta antaa ja muuttaa 57 artiklan 
mukaisia suuntaviivoja. Se ei rajoita 
Sähkö-ENTSOn ja EU DSO -elimen
mahdollisuutta laatia ei-sitovia ohjeita 
1 kohdassa luetelluilla aloilla, kun ne eivät 
liity komission sille osoittaman pyynnön 
kattamiin aloihin. Näistä ohjeista on 
pyydettävä lausuntoa virastolta. Sähkö-
ENTSOn ja EU DSO -elimen on otettava 
lausunto asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen 49–51 artiklassa otetaan käyttöön jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin. Tähän elimeen liittyvät tehtävät on siksi mukautettava tämän artiklan säännökseen ja 
erityisesti jakelu- ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön osalta myös 53 artiklaan.

Tarkistus 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 

1. Komissio antaa säädösehdotuksen 
yleisestä poliittisesta kehyksestä ennen 
delegoitujen säädösten hyväksymistä
verkkosääntöjen muuttamisesta 
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menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

55 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Myös virasto voi ehdottaa 
muutoksia tämän artiklan 2–4 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1521
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 62 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1522
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää arvioida delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä 
ehdotetuissa ja asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, 
mikä oli perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 24 
artiklassa) tai muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia 
koskeva 61 artikla tai verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” 
käytettiin määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1523
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

1. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä verkkosääntöjen 
muuttamisesta 55 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. Myös virasto voi 
ehdottaa muutoksia tämän artiklan 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1524
Fulvio Martusciello

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin, 
siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
aloitteestaan.

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin, 
siirtoverkonhaltijat, jakeluverkonhaltijat,
verkon käyttäjät ja kuluttajat. Virasto voi 
tehdä muutosehdotuksia myös omasta 
aloitteestaan.
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Or. en

Tarkistus 1525
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin, 
siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
aloitteestaan.

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin, 
siirto- ja jakeluverkonhaltijat, verkon 
käyttäjät ja kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
aloitteestaan.

Or. en

Perustelu

Uuden DSO-elimen lisäämisen mukaisesti myös jakeluverkonhaltijat olisi mainittava tässä.

Tarkistus 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin, 
siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin, 
siirto- ja jakeluverkonhaltijat, verkon 
käyttäjät ja kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
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aloitteestaan. aloitteestaan.

Or. en

Perustelu

Jakeluverkonhaltijoiden on osallistuttava laadintaan.

Tarkistus 1527
Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin,
siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
aloitteestaan.

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, siirtoverkonhaltijat, 
jakeluverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
aloitteestaan.

Or. en

Tarkistus 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin,
siirtoverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 

2. Edellä olevan 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen verkkosääntöjen 
muuttamista koskevia ehdotuksia voivat 
tehdä henkilöt, joiden etua kyseinen 
verkkosääntö todennäköisesti koskee, 
kuten Sähkö-ENTSO, siirtoverkonhaltijat, 
jakeluverkonhaltijat, verkon käyttäjät ja 
kuluttajat. Virasto voi tehdä 
muutosehdotuksia myös omasta 
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aloitteestaan. aloitteestaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella edistetään johdonmukaisuutta muiden tarkistusten kanssa.

Tarkistus 1529
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoidun 
säädöksen suuntaviivoina aloilla, joilla 
tällaisia säädöksiä voitaisiin laatia myös 
55 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
verkkosääntöjä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

2. Komissio voi hyväksyä delegoidun 
säädöksen suuntaviivoina aloilla, joilla 
tällaisia säädöksiä voitaisiin laatia myös 
55 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
verkkosääntöjä koskevan menettelyn 
mukaisesti. Kyseiset suuntaviivat 
hyväksytään täytäntöönpanosäädöksinä 
62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1530
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoidun 
säädöksen suuntaviivoina aloilla, joilla 
tällaisia säädöksiä voitaisiin laatia myös 
55 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
verkkosääntöjä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen suuntaviivoina 
aloilla, joilla tällaisia säädöksiä voitaisiin 
laatia myös 55 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn verkkosääntöjä koskevan 
menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää arvioida delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä 
ehdotetuissa ja asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, 
mikä oli perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 
24 artiklassa) tai muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia 
koskeva 61 artikla tai verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” 
käytettiin määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1531
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoidun 
säädöksen suuntaviivoina aloilla, joilla 
tällaisia säädöksiä voitaisiin laatia myös 
55 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
verkkosääntöjä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen suuntaviivoina 
aloilla, joilla tällaisia säädöksiä voitaisiin 
laatia myös 55 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn verkkosääntöjä koskevan 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1532
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa jakelu- ja 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa jakelu- ja 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa, 
sellaisten maksujen välttäminen, joissa ei 
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asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

oteta huomioon aktiivisten kuluttajien 
kustannuksia ja hyötyjä, sekä sijaintia 
koskevien signaalien antaminen 
asianmukaisesti ja tehokkaasti, lukuun 
ottamatta aktiivisia kuluttajia,
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy erottamattomasti 16 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa jakelu- ja 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 
asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 
asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Energiajärjestelmien nopean kehittymisen vuoksi jakelutariffirakennetta koskeva 
verkkosääntö ei ole perusteltu, koska niiden rajatylittävä vaikutus on pieni ja ne ovat erittäin 
tiiviissä yhteydessä paikallisiin erityisominaisuuksiin.

Tarkistus 1534
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Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa jakelu- ja 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 
asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 
asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaihtoehtoinen sanamuoto vastaa jakelutariffien yhdenmukaistamista koskevaa 
kantaamme asetuksen 55 artiklassa esitetyn mukaisesti.

Tarkistus 1535
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa jakelu- ja 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 

Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös 
aiheelliset säännöt, jotka koskevat 
tuottajiin, energian varastointiin ja 
asiakkaisiin (kuormitus) sovellettavia 
maksuja kansallisissa 
siirtotariffijärjestelmissä ja 
liittämisjärjestelyissä, mukaan lukien 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin huomioon ottaminen 
kansallisten verkkojen maksuissa sekä 
sijaintia koskevien signaalien antaminen 
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asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

asianmukaisesti ja tehokkaasti, 
16 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1536
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rajayhdysjohtojen kapasiteettiin 
liittyviä investointikannustimia, sijaintia 
koskevat signaalit mukaan lukien, 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat.

b) rajayhdysjohtojen kapasiteettiin, 
myös energian varastointikapasiteettiin,
liittyviä investointikannustimia, sijaintia 
koskevat signaalit mukaan lukien, 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat.

Or. en

Tarkistus 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio kuulee virastoa, 
Sähkö-ENTSOa ja tarvittaessa muita 
sidosryhmiä.

7. Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio kuulee virastoa, 
Sähkö-ENTSOa, EU DSO -elintä ja 
tarvittaessa muita sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 1538
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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57 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio kuulee virastoa, 
Sähkö-ENTSOa ja tarvittaessa muita 
sidosryhmiä.

7. Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio kuulee virastoa, 
Sähkö-ENTSOa, EU DSO -elintä ja 
tarvittaessa muita sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen 49–51 artiklassa otetaan käyttöön jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen 
elin. Tähän elimeen liittyvät tehtävät on siksi mukautettava tämän artiklan säännökseen ja 
erityisesti jakelu- ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyön osalta myös 53 artiklaan.

Tarkistus 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio kuulee virastoa, 
Sähkö-ENTSOa ja tarvittaessa muita 
sidosryhmiä.

7. Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio kuulee virastoa, 
Sähkö-ENTSOa, EU DSO -elintä ja 
tarvittaessa muita sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 1540
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden oikeus säätää 
yksityiskohtaisempia toimenpiteitä

Jäsenvaltioiden oikeus säätää 
yksityiskohtaisempia toimenpiteitä tai 
tehokkaampia markkinaratkaisuja

Or. en
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Tarkistus 1541
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeuksia pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka 
sisältävät yksityiskohtaisempia säännöksiä 
kuin tämä asetus, 55 artiklassa tarkoitetut 
verkkosäännöt tai 57 artiklassa tarkoitetut 
suuntaviivat, sillä edellytyksellä, etteivät 
kyseiset toimenpiteet vaaranna unionin 
lainsäädännön toimivuutta.

Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeuksia pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka 
sisältävät yksityiskohtaisempia säännöksiä
ja/tai toimenpiteitä, jotka sisältävät 
1 artiklassa määritettyjen tämän 
asetuksen yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehokkaampia 
markkinaratkaisuja kuin tämä asetus, 
55 artiklassa tarkoitetut verkkosäännöt tai 
57 artiklassa tarkoitetut suuntaviivat, sillä 
edellytyksellä, etteivät kyseiset 
toimenpiteet vaaranna unionin 
lainsäädännön toimivuutta.

Or. en

Tarkistus 1542
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) investoinnin on lisättävä kilpailua 
sähköntoimitusten alalla;

a) investoinnin on lisättävä kilpailua 
sähköntoimitusten alalla, ja 1 päivän
tammikuuta 2019 jälkeen tilatuissa 
hankkeissa on erityisesti pitänyt olla 
energian varastointi yhdessä tai 
kummassakin rajayhdysjohdon päässä, 
jos energian varastointi tarjoaa 
edullisemman vaihtoehdon 
rajayhdysjohtojen kapasiteettiin tehtäville 
investoinneille;

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission 
muuttamiin säännöksiin.

Tarkistus 1543
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 1, 2 ja 
3 kohdan mukainen päätös vapautuksen 
myöntämisestä tapauskohtaisesti. Vapautus 
voi koskea uuden rajayhdysjohdon tai 
olemassa olevan rajayhdysjohdon, jonka 
kapasiteettia on huomattavasti lisätty, koko 
kapasiteettia tai osaa siitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 1, 2 ja 
3 kohdan mukainen päätös vapautuksen 
myöntämisestä tapauskohtaisesti. Vapautus 
voi koskea uuden rajayhdysjohdon tai 
sellaisen olemassa olevan rajayhdysjohdon 
sopimuksen kohteena olevan 
energianvarastointikapasiteetin, jonka 
kapasiteettia on huomattavasti lisätty, koko 
kapasiteettia tai osaa siitä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission 
muuttamiin säännöksiin.

Tarkistus 1544
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vapautuksen myöntämisestä päätettäessä 
on tapauskohtaisesti harkittava, onko 
tarpeen asettaa vapautuksen kestoa ja 
rajayhdysjohtojen syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia ehtoja. Näistä 
ehdoista päätettäessä on erityisesti otettava 
huomioon rakennettava lisäkapasiteetti tai 

Vapautuksen myöntämisestä päätettäessä 
on tapauskohtaisesti harkittava, onko 
tarpeen asettaa vapautuksen kestoa ja 
rajayhdysjohtojen syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia ehtoja. Näistä 
ehdoista päätettäessä on erityisesti otettava 
huomioon rakennettava sopimuksen 
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olemassa olevan kapasiteetin muutos, 
hankkeen aikakehys ja kansalliset 
olosuhteet.

kohteena oleva 
energianvarastointikapasiteetti tai
lisäkapasiteetti tai olemassa olevan 
kapasiteetin muutos, hankkeen aikakehys 
ja kansalliset olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission 
muuttamiin säännöksiin.

Tarkistus 1545
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä 63 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
suuntaviivojen vahvistamista tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten soveltamisesta ja menettelyn 
vahvistamista tämän artiklan 4, 7, 8, 9 ja 
10 kohdan soveltamiseksi.

11. Komissio voi antaa suuntaviivoja
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten soveltamisesta ja menettelyn 
vahvistamista tämän artiklan 4, 7, 8, 9 ja 
10 kohdan soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
60 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a artikla

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Komissio laatii yhdessä tämän asetuksen 
kanssa mekanismeja, joilla edistetään 
yhteistyötä ja markkinoiden integrointia 
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sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
jotka on liitetty fyysisesti EU:n 
sähkömarkkinoihin.

Or. en

Perustelu

Energiaunionin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi olisi pyrittävä yhteistyöhön 
sellaisten asianmukaisten kolmansien maiden kanssa, jotka on liitetty fyysisesti EU:n 
sähkömarkkinoihin. Tämä hyödyttää kaikkia osapuolia ja voi auttaa unionin 
toimitusvarmuudessa, energiatehokkuudessa ja siirtymisessä vähähiilisen energian 
tulevaisuuteen.

Tarkistus 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla

Kolmannen maan osallistuminen

1. Kolmannet maat voivat osallistua 
sähkön sisämarkkinoille vain, jos ne ovat 
tehneet unionin kanssa sopimuksia, joissa 
ne ovat hyväksyneet vähintään seuraavat 
ja soveltavat niitä:

a) [sähkön sisämarkkinoista annetussa 
asetuksessa ja sen mukaisesti annetuissa 
delegoiduissa säädöksissä ja 
täytäntöönpanosäädöksissä] esitetyt 
tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet;

b) [sähkön sisämarkkinoista annetussa 
direktiivissä] esitetyt tärkeimmät oikeudet 
ja velvollisuudet;

c) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
mukaiset säännöt energian valtiontuen 
valvonnasta;

d) energian tukkumarkkinoiden eheydestä 
ja tarkasteltavuudesta 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
1227/2011 esitetyt markkinoiden eheyden 
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ja avoimuuden koordinoitua valvontaa 
koskevat säännöt, mukaan lukien sen 
nojalla annetut markkinoiden 
täytäntöönpanosäädökset;

e) ydinlaitosten ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen 
perustamisesta 25 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom vaatimukset (mukaan 
lukien direktiivin 2009/71/Euratom 
muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 
2014 annettu neuvoston direktiivi 
2014/87/Euratom); yhteisön kehyksen 
perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten 19 päivänä 
heinäkuuta 2011 annettu neuvoston 
direktiivi 2011/70/Euratom;

f) energia-alalla merkitykselliset 
ympäristönsuojelusäännöt; ja

g) EU:n kanssa tehtävän 
sisämarkkinayhteistyön hallinnollista 
täytäntöönpanoa ja oikeudellista 
valvontaa koskevat säännöt, joilla 
siirretään tämän asetuksen ja sen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten sääntöjen 
täytäntöönpano ja oikeudellinen valvonta 
joko komissiolle ja Euroopan unionin 
tuomioistuimelle tai tietylle ulkomaiselle 
valvontaelimelle ja neutraalille 
ulkomaiselle tuomioistuimelle tai 
välityselimelle, joka on riippumaton 
kyseisestä kolmannesta maasta.

2. Jos unionin ja kolmannen maan välillä 
ei ole tehty 1 kohdan mukaista sopimusta 
ja jos verkon toiminta on vaarassa, 
jäsenvaltiot voivat ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin, muun muassa 
asiaankuuluvasta kolmannesta maasta 
peräisin olevien sähkövirtojen 
rajoittamiseen.

Or. en
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Perustelu

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Tarkistus 1548
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 1549
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 



PE610.751v01-00 110/125 AM\1134764FI.docx

FI

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

täytäntöönpanosäädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaihtoehtoinen sanamuoto on yhdenmukainen delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevien perustelujemme kanssa. On tärkeää arvioida 
delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä ehdotetuissa ja 
asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, mikä oli 
perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 24 artiklassa) tai 
muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia koskeva 61 artikla tai 
verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” käytettiin 
määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1550
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta …[tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 31 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
4 kohdassa, 55 artiklan 1 kohdassa, 
56 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 
59 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta …[tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 31 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
4 kohdassa sekä 59 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä. 

Or. en

Tarkistus 1551
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta …[tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta …[tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
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ajaksi 31 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
4 kohdassa, 55 artiklan 1 kohdassa, 
56 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 59 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. 

ajaksi 31 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
4 kohdassa, 55 artiklan 1 kohdassa, 
56 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 59 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä. 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaihtoehtoinen sanamuoto on yhdenmukainen delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevien perustelujemme kanssa. On tärkeää arvioida 
delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä ehdotetuissa ja 
asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, mikä oli 
perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 24 artiklassa) tai 
muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia koskeva 61 artikla tai 
verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” käytettiin 
määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1552
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta …[tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 31 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
4 kohdassa, 55 artiklan 1 kohdassa, 
56 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 59 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta …[tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 31 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
4 kohdassa, 55 artiklan 1 kohdassa, 
56 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 59 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä. 

Or. en

Tarkistus 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 31 artiklan 
3 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 
55 artiklan 1 kohdassa, 56 artiklan 1 ja 
4 kohdassa sekä 59 artiklan 11 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Siirretään komissiolle viiden 
vuoden ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta 31 artiklan 3 kohdassa, 
46 artiklan 4 kohdassa, 55 artiklan 
1 kohdassa, 56 artiklan 1 ja 4 kohdassa 
sekä 59 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 1554
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 31 artiklan 
3 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 
55 artiklan 1 kohdassa, 56 artiklan 1 ja 
4 kohdassa sekä 59 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 31 artiklan 
2 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa sekä 
59 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en
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Tarkistus 1555
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksen, se kuulee 
kunkin jäsenvaltion nimeämiä 
asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaihtoehtoinen sanamuoto on yhdenmukainen delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevien perustelujemme kanssa. On tärkeää arvioida 
delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä ehdotetuissa ja 
asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, mikä oli 
perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 24 artiklassa) tai 
muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia koskeva 61 artikla tai 
verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” käytettiin 
määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1556
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksen, se kuulee 
kunkin jäsenvaltion nimeämiä 
asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
unionin viralliseen lehteen.

Or. en

Tarkistus 1558
Jaromír Kohlíček

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Heti kun komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen, komissio antaa 
sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaihtoehtoinen sanamuoto on yhdenmukainen delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevien perustelujemme kanssa. On tärkeää arvioida 
delegoitujen säädösten käytön laajuus ja muoto kaikissa direktiivissä ehdotetuissa ja 
asetuksessa käsitellyissä tapauksissa. Direktiivin ehdotuksesta ei käy selväksi, mikä oli 
perustelu täytäntöönpanosäädösten käytölle (esim. tietomuoto direktiivin 24 artiklassa) tai 
muissa delegoitujen säädösten käyttöä koskevissa tapauksissa (ACERia koskeva 61 artikla tai 
verkkosääntöjä koskeva 63 artikla). Siksi ei ole selvää, mitä ”sääntöä” käytettiin 
määrittämään, mitä säädösmuotoa käytetään tietyistä aiheista.

Tarkistus 1559
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Heti kun komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen, komissio antaa 
sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 1560
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 31 artiklan 3 kohdan, 
46 artiklan 4 kohdan, 55 artiklan 1 
kohdan, 56 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 
59 artiklan 11 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä 31 artiklan 3 kohdan, 
46 artiklan 4 kohdan sekä 59 artiklan 
11 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 1561
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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63 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

63 a artikla

Kolmannen maan osallistuminen

Kolmannet maat voivat osallistua sähkön 
sisämarkkinoille vain, jos ne ovat tehneet 
unionin kanssa sopimuksia, joissa ne ovat 
hyväksyneet vähintään seuraavat ja 
soveltavat niitä:

a) [sähkön sisämarkkinoista annetussa 
asetuksessa ja sen mukaisesti annetuissa 
delegoiduissa säädöksissä ja 
täytäntöönpanosäädöksissä] esitetyt 
tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet;

b) [sähkön sisämarkkinoista annetussa 
direktiivissä] esitetyt tärkeimmät oikeudet 
ja velvollisuudet;

c) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
mukaiset säännöt energian valtiontuen 
valvonnasta;

d) energian tukkumarkkinoiden eheydestä 
ja tarkasteltavuudesta 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
1227/2011 esitetyt markkinoiden eheyden 
ja avoimuuden koordinoitua valvontaa 
koskevat säännöt, mukaan lukien sen 
nojalla annetut markkinoiden 
täytäntöönpanosäädökset;

e) ydinlaitosten ydinturvallisuutta 
koskevan yhteisön kehyksen 
perustamisesta 25 päivänä kesäkuuta 
2009 annetun neuvoston direktiivin 
2009/71/Euratom vaatimukset (mukaan 
lukien direktiivin 2009/71/Euratom 
muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 
2014 annettu neuvoston direktiivi 
2014/87/Euratom); yhteisön kehyksen 
perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen 
ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja 
turvallista huoltoa varten 19 päivänä 
heinäkuuta 2011 annettu neuvoston 
direktiivi 2011/70/Euratom;



AM\1134764FI.docx 117/125 PE610.751v01-00

FI

f) energia-alalla merkitykselliset 
ympäristönsuojelusäännöt; sekä

g) EU:n kanssa tehtävän 
sisämarkkinayhteistyön hallinnollista 
täytäntöönpanoa ja oikeudellista 
valvontaa koskevat säännöt, joilla 
siirretään tämän asetuksen ja sen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten sääntöjen 
täytäntöönpano ja oikeudellinen valvonta 
joko komissiolle ja Euroopan unionin 
tuomioistuimelle tai tietyille 
ulkomaalaiselle valvontaelimelle ja 
neutraalille ulkomaalaiselle 
tuomioistuimelle tai välityselimelle, joka 
on riippumaton kyseisestä kolmannesta 
maasta. 2. Jos unionin ja kolmannen 
maan välillä ei ole tehty 1 kohdan 
mukaista sopimusta ja jos verkon toiminta 
on vaarassa, jäsenvaltiot voivat ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin, muun muassa 
asiaankuuluvasta kolmannesta maasta 
peräisin olevien sähkövirtojen 
rajoittamiseen.

Or. en

Perustelu

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Tarkistus 1562
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
64 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

64 a artikla

Uudelleentarkastelu

Viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2025 
komissio tarkastelee tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja toimittaa 
täytäntöönpanokertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja liittää 
siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen asiaankuuluvissa artikloissa käyttöön otettujen uusien säännösten, 
kynnysarvojen ja täytäntöönpanon määräaikojen sekä eri toimijoille siirrettyjen 
valvontatehtävien osalta on annettava asetuksen tarkastelupäivämäärä, jonka nojalla voidaan 
tehdä mukautuksia ja ottaa tuleva kehitys asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
64 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

64 a artikla

Tarkistus

Asetus on tarkistettava yleisesti 
viimeistään vuoden 2024 loppuun 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 1564
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Liite I
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1565
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2.4. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4 a. Koordinoidun turvallisuuden 
analyysin on perustuttava 2 kohdan 
mukaiseen yhteiseen verkkomalliin ja 
siinä on käytettävä kyseessä olevan 
käyttöalueen siirtoverkonhaltijoiden 
kehittämää koordinoitujen korjaustoimien 
suunnittelumenetelmää.

Or. en

Tarkistus 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – 5.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

5.1. Alueelliset käyttökeskukset on 
oltava varustettu lähes reaaliaikaisilla 
käytönvalvonta- ja 
tiedonkeruujärjestelmillä, joiden 
tarkkailualue on määritelty 4.1 kohdan 
mukaisesti määriteltyä kynnysarvoa 
käyttäen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

8. 8. Alueellisen 
tasehallintakapasiteetin laskeminen

Or. en

Tarkistus 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta – 8.1. alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) siinä on otettava huomioon 
erityyppisten reservikapasiteettien 
mahdollinen korvaaminen 
toisentyyppisillä reservikapasiteeteilla 
hankintakustannusten minimoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 kohta – 8.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

8.2. Alueellisten käyttökeskusten on 
tuettava käyttöalueen 
siirtoverkonhaltijoita 8.1 kohdan 
mukaisesti määritetyn vaaditun 
tasehallintakapasiteetin määrän 
hankinnassa. Tasehallintakapasiteetin 
hankinnassa on noudatettava seuraavia 
vaatimuksia:

Poistetaan.
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a) se on suoritettava vuorokautisella ja/tai 
päivänsisäisellä aikavälillä;

b) siinä on otettava huomioon 
erityyppisten reservikapasiteettien 
mahdollinen korvaaminen 
toisentyyppisillä reservikapasiteeteilla 
hankintakustannusten minimoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 1570
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 13.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

13.1. Alueellisten käyttökeskusten on 
määriteltävä alueelliset riskiskenaariot 
[riskeihin varautumista koskevan 
asetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan 
asiakirjalla COM(2016) 862] 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti, jos Sähkö-ENTSO siirtää 
niille tämän tehtävän.

13.1. Alueellisten käyttökeskusten on 
määriteltävä alueelliset kriisiskenaariot 
omille alueilleen [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen] 6 artiklan 1 kohdassa 
esitettyjen kriteerien mukaisesti. 
Skenaariot on laadittava kunkin alueen 
riskien perusteella, kuten äärimmäisten 
sääolosuhteiden, luonnonkatastrofien, 
polttoainepulien tai vihamielisten 
hyökkäysten perusteella. Skenaariot ovat 
perusta kansallisten riskeihin 
varautumista koskevien suunnitelmien 
alueellisille osille.

Or. en

Tarkistus 1571
Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 13.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

13.1. Alueellisten käyttökeskusten on 
määriteltävä alueelliset riskiskenaariot 

13.1. Alueellisten käyttökeskusten on 
määriteltävä alueelliset riskiskenaariot 
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[riskeihin varautumista koskevan 
asetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan 
asiakirjalla COM(2016) 862] 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti, jos Sähkö-ENTSO siirtää niille 
tämän tehtävän.

[riskeihin varautumista koskevan 
asetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan 
asiakirjalla COM(2016) 862] 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti, jos ENTSO-E siirtää niille 
tämän tehtävän.

Or. en

Tarkistus 1572
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 13.1. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13.1 a. Alueellisten käyttökeskusten on 
edistettävä jäsenvaltioiden kansallisiin 
riskeihin varautumista koskeviin 
suunnitelmiin sisällytettävien alueellisten 
toimenpiteiden yhdenmukaistamista

a) antamalla suosituksia kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden kansallisten riskeihin 
varautumista koskevien suunnitelmien 
luonnoksista [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen] 10 artiklan 
mukaisesti;

b) toimimalla koordinointielimenä 
sopimuksenteon helpottamiseksi kyseessä 
olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä niiden kansallisiin 
suunnitelmiin sisällytettävistä alueellisista 
toimenpiteistä [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen] 12 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1573
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 13.1. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13.1 a. Alueellisten käyttökeskustelun on 
tehtävä lyhyen aikavälin 
riittävyysarviointeja eli kausittaisia 
riittävyysnäkymiä sekä seuraavaan 
viikkoon saakka ulottuvia ja 
päivänsisäisiä riittävyysarviointeja omilta 
alueiltaan [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen] 9 artiklan 
mukaisesti. Lyhyen aikavälin 
riittävyysarvioinnilla täydennetään pitkän 
aikavälin resurssien riittävyysarviointia, 
millä varmistetaan koordinoitu 
eurooppalainen riittävyysarviointi 
kapasiteettimekanismien tarpeen 
arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 1574
Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 13.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

13.2. Alueellisten käyttökeskusten on 
valmisteltava ja toteutettava vuosittaisia 
kriisisimulaatioita [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 862] 
12 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa.

13.2. Alueellisten käyttökeskusten on 
valmisteltava ja toteutettava vuosittaisia 
kriisisimulaatioita [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen, sellaisena kuin sitä 
ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 862] 
12 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa, jos ENTSO-E siirtää tämän 
tehtävän.

Or. en

Tarkistus 1575
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 kohta – 13.2. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13.2 a. Alueellisia käyttökeskuksia on 
kuultava laadittaessa menetelmää lyhyen 
aikavälin riittävyysarviointeja varten sekä 
menetelmää asiaankuuluvimpien 
sähkökriisiskenaarioiden määrittämiseksi 
alueellisesti [riskeihin varautumista 
koskevan asetuksen] 8 artiklan 2 kohdan 
ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1576
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Siirtokapasiteetin tarpeiden 
määrittäminen

13 a (uusi) 1. Alueellisten käyttökeskusten 
on annettava tukea verkon käyttöalueen 
siirtoverkonhaltijoille siirtokapasiteetin 
tarpeiden määrittämisessä.

13 a (uusi) 2. Alueellisten käyttökeskusten 
on ehdotettava verkkoinvestointien 
ensisijaisia tavoitteita verkon käyttöalueen 
siirtoverkonhaltijoille vähintään 
seuraavien kriteerien perusteella:

a) pitkän aikavälin verkon 
riittävyysarvioinnit;

b) yhteenliitetyn verkon tilanne;

c) määritetyt rakenteelliset 
ylikuormitukset.

Or. en
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