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Tarkistus 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus

Komission teksti Hylkäysehdotus

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
kehottaa asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ehdottamaan komission ehdotuksen 
hylkäämistä.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama virasto olisi liian byrokraattinen ja kallis elin. Eurooppa-neuvosto 
pyysi luomaan riippumattoman elimen kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä varten.

Tarkistus 21
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston
perustamisesta

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
viraston perustamisesta
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. es
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Tarkistus 22
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppa-neuvosto kehotti 
keväällä 2007 komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä riippumattoman elimen 
luomiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyötä varten. 

(4) Eurooppa-neuvosto kehotti 
keväällä 2007 komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä sellaisen riippumattoman 
elimen luomiseksi, jonka avulla 
kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat 
tehdä keskenään yhteistyötä ja tehdä 
päätöksiä merkittävistä rajat ylittävistä 
kysymyksistä.

Or. es

Tarkistus 23
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä ja poistettava rajat ylittävän 
kaupan esteet EU:n energiapolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Perustamalla riippumaton elin 
täyttämään tällä hetkellä vallitseva tyhjiö 
tuettaisiin kahta tavoitetta –
eurooppalaisen ulottuvuuden ottamista 
huomioon kansallisten 
sääntelyviranomaisten työssä sekä 
yhdenvertaiseen kohteluun ja 
eurooppalaisten sähkön ja kaasun 
jakeluverkkojen yhtäläisiin 
käyttömahdollisuuksiin liittyvien yhteisön 
periaatteiden todellista noudattamista –
sekä sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa. Euroopan energia-alan 
sääntelyviranomaisten virasto toimii 
organisaation muodossa, jotta kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat tehostaa 
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eurooppalaista yhteistyötään ja osallistua 
yhteisten sääntöjen mukaisesti 
eurooppalaisten tehtävien hoitamiseen. 

Or. es

Tarkistus 24
Jorgo Chatzimarkakis

Asetusehdotus
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Keskuselimen resurssitarpeita koskevan 
vaikutusarvioinnin pohjalta pääteltiin, että 
muihin vaihtoehtoihin verrattuna 
riippumattomalla keskuselimellä on useita 
etuja pitkällä aikavälillä. Siksi olisi 
perustettava energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, 
jäljempänä ’virasto’.

(5) Keskuselimen resurssitarpeita koskevan 
vaikutusarvioinnin pohjalta pääteltiin, että 
muihin vaihtoehtoihin verrattuna 
riippumattomalla keskuselimellä on useita 
etuja pitkällä aikavälillä. ”Virastoa” 
pidettiin parempana mallina kuin muita 
vaihtoehtoja, erityisesti EGREG+:aa. 
Hylättyjä malleja on harkittava uudelleen, 
ellei virastolla saada aikaan toivottuja 
tuloksia.

Or. en

Perustelu

Komissio on hylännyt muut vaihtoehdot, joihin kuuluivat muun muassa ERGEG+ sekä 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän rakenteen mukainen malli. Jos valitun mallin mukainen 
virasto ei tuota toivottuja tuloksia, komission pitäisi harkita uudelleen muita vaihtoehtoja ja 
muuttaa asetusta sen mukaisesti.

Tarkistus 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Keskuselimen resurssitarpeita koskevan 
vaikutusarvioinnin pohjalta pääteltiin, että 

(5) Keskuselimen resurssitarpeita koskevan 
vaikutusarvioinnin pohjalta pääteltiin, että 
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muihin vaihtoehtoihin verrattuna 
riippumattomalla keskuselimellä on useita 
etuja pitkällä aikavälillä. Siksi olisi 
perustettava energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, 
jäljempänä ’virasto’.

muihin vaihtoehtoihin verrattuna 
riippumattomalla keskuselimellä on useita 
etuja pitkällä aikavälillä. Siksi olisi 
perustettava energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöverkosto, 
jäljempänä ’verkosto’.
(Tämä muutos koskee koko käsiteltävänä 
olevaa säädöstekstiä. Jos se hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Or. fr

Tarkistus 26
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Viraston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla. Tämän 
vuoksi olisi taattava viraston 
riippumattomuus, tekniset ja
sääntelyvalmiudet, avoimuus ja tehokkuus.

(6) Viraston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla. Tämän 
vuoksi olisi taattava viraston ja sen 
jäsenten riippumattomuus, tekniset 
valmiudet ja sääntelyvalta, avoimuus, 
demokraattinen valvonta ja tehokkuus.

Or. es

Tarkistus 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Viraston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 

(6) Verkoston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
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kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla. Tämän 
vuoksi olisi taattava viraston 
riippumattomuus, tekniset ja 
sääntelyvalmiudet, avoimuus ja 
tehokkuus.

kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla.

Or. fr

Tarkistus 28
Dragoş Florin David

Asetusehdotus
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Viraston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla. Tämän 
vuoksi olisi taattava viraston 
riippumattomuus, tekniset ja 
sääntelyvalmiudet, avoimuus ja tehokkuus.

(6) Viraston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla. Tämän 
vuoksi olisi taattava viraston 
riippumattomuus suhteessa kuluttajiin, 
tekniset valmiudet ja sääntelyvalmiudet, 
avoimuus ja tehokkuus.

Or. ro

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tarkentamaan, mitä viraston riippumattomuudella tarkoitetaan: 
riippumattomuutta suhteessa toimijoihin, joiden välimiehenä sen on toimittava, sekä 
demokraattista vastuuta EU:n lainsäädäntöä ja sen lainsäädäntöelimiä kohtaan.
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Tarkistus 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Viraston olisi seurattava
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä sähkö-
ja kaasusektoreilla sekä sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston tehtävien suorittamista.
Viraston mukanaolo on keskeinen 
edellytys sille, että siirtoverkonhaltijoiden 
välinen yhteistyö tapahtuu tehokkaalla ja 
avoimella tavalla sisämarkkinoiden 
hyödyksi.

(7) Verkoston olisi organisoitava 
kansallisten siirtoverkonhaltijoiden 
yhteistyötä sähkö- ja kaasusektoreilla.

Or. fr

Tarkistus 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarkoituksenmukaista luoda 
puitteet, joissa kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat tehdä 
yhteistyötä. Näiden puitteiden olisi 
helpotettava lainsäädännön 
yhdenmukaista soveltamista sähkön ja 
kaasun sisämarkkinoilla koko yhteisössä. 
Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 
koskevissa tilanteissa virastolla olisi 
oltava valtuudet tehdä yksittäisiä 
päätöksiä. Näiden valtuuksien olisi 
katettava sellaisen infrastruktuurin 
sääntely, joka yhdistää vähintään kahta 
jäsenvaltiota, uusiin sähkön 
rajayhdysjohtoihin sovellettavat 
poikkeukset sisämarkkinasäännöistä ja 

Poistetaan.



AM\712362FI.doc 9/67 PE402.870v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevat uudet kaasuinfrastruktuurit.

Or. fr

Tarkistus 31
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarkoituksenmukaista luoda 
puitteet, joissa kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat tehdä 
yhteistyötä. Näiden puitteiden olisi 
helpotettava lainsäädännön yhdenmukaista 
soveltamista sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoilla koko yhteisössä. 
Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 
koskevissa tilanteissa virastolla olisi oltava 
valtuudet tehdä yksittäisiä päätöksiä. 
Näiden valtuuksien olisi katettava sellaisen 
infrastruktuurin sääntely, joka yhdistää 
vähintään kahta jäsenvaltiota, uusiin 
sähkön rajayhdysjohtoihin sovellettavat 
poikkeukset sisämarkkinasäännöistä ja 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevat uudet kaasuinfrastruktuurit.

(8) On tarkoituksenmukaista luoda 
kattavat puitteet, joihin kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat osallistua ja 
joissa ne voivat tehdä yhteistyötä. Näiden 
puitteiden olisi helpotettava lainsäädännön 
yhdenmukaista soveltamista sähkön ja 
kaasun sisämarkkinoilla koko yhteisössä. 
Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 
koskevissa tilanteissa virastolla olisi oltava 
valtuudet tehdä yksittäisiä päätöksiä. 
Näiden valtuuksien olisi katettava sellaisen 
infrastruktuurin sääntely, joka yhdistää 
vähintään kahta jäsenvaltiota, uusiin 
sähkön rajayhdysjohtoihin sovellettavat 
poikkeukset sisämarkkinasäännöistä ja 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevat uudet kaasuinfrastruktuurit.

Or. es

Tarkistus 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska virasto valvoo kansallisia 
sääntelyviranomaisia, sillä olisi oltava 
neuvoa-antava rooli komissioon päin 
markkinoiden sääntelyyn liittyvissä 

Poistetaan.
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kysymyksissä. Sen olisi myös ilmoitettava 
komissiolle, jos se havaitsee, että 
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö 
ei tuota tarvittavia tuloksia tai että 
kansallinen sääntelyviranomainen, joka 
on tehnyt suuntaviivojen vastaisen 
päätöksen, ei halua noudattaa viraston 
lausuntoa. 

Or. fr

Tarkistus 33
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska virasto valvoo kansallisia 
sääntelyviranomaisia, sillä olisi oltava 
neuvoa-antava rooli komissioon päin 
markkinoiden sääntelyyn liittyvissä 
kysymyksissä. Sen olisi myös ilmoitettava 
komissiolle, jos se havaitsee, että 
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö ei 
tuota tarvittavia tuloksia tai että kansallinen 
sääntelyviranomainen, joka on tehnyt 
suuntaviivojen vastaisen päätöksen, ei 
halua noudattaa viraston lausuntoa. 

(9) Koska virastolla on käytettävissään 
kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja 
muista lähteistä saatuja tietoja, sillä olisi 
oltava neuvoa-antava rooli komissiossa ja 
muissa yhteisön toimielimissä ja ainakin 
kahden jäsenvaltion kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin päin markkinoiden 
sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Sen 
olisi myös ilmoitettava komissiolle, jos se 
havaitsee, että siirtoverkonhaltijoiden 
välinen yhteistyö ei tuota tarvittavia 
tuloksia tai että kansallinen 
sääntelyviranomainen, joka on tehnyt 
suuntaviivojen vastaisen päätöksen, ei 
halua noudattaa viraston lausuntoa. 

Or. es
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Tarkistus 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Viraston pitäisi myös voida antaa 
ei-sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja 
markkinatoimijoita jakamaan hyviä 
toimintatapoja.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 35
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Viraston pitäisi myös voida antaa 
ei-sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja.

(10) Viraston pitäisi myös voida laatia 
hyvien käytäntöjen kokoelmia ja antaa 
suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia, 
siirtoverkonhaltijoita ja 
markkinatoimijoita jakamaan hyviä 
toimintatapoja ja käyttämään 
suuntaviivoja, millä niitä autetaan 
noudattamaan yhteisön periaatteita osana 
eurooppalaista energiapolitiikkaa.

Or. es
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Tarkistus 36
Jorgo Chatzimarkakis

Asetusehdotus
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Viraston pitäisi myös voida antaa 
ei-sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja.

(10) Viraston pitäisi myös voida antaa 
sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja.

Or. en

Perustelu

Virastolla on oltava riittävästi valtaa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä eli varmistaa 
sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan.

Tarkistus 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viraston rakenteen olisi vastattava 
energia-alan sääntelyn erityistarpeita. 
Erityisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten erityisrooli ja 
niiden riippumattomuus on otettava 
kaikilta osin huomioon.

Poistetaan.

Or. fr



AM\712362FI.doc 13/67 PE402.870v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Johtokunnalla olisi oltava 
tarvittava toimivalta, jotta se voi vahvistaa 
talousarvion, valvoa sen toteuttamista, 
laatia sisäiset säännöt, antaa varainhoitoa 
koskevat säännöt ja nimittää johtajan.

(12) Verkoston johtokunnalla olisi 
oltava tarvittava toimivalta, jotta se voi 
vahvistaa talousarvion, valvoa sen 
toteuttamista, laatia sisäiset säännöt, antaa 
varainhoitoa koskevat säännöt ja nimittää 
johtajan.

Or. fr

Tarkistus 39
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Virastolla olisi oltava tarvittava 
toimivalta, jotta se voi huolehtia 
sääntelytehtävistä tehokkaasti ja ennen 
kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että
sääntelyviranomaisten riippumattomuus 
on hyvän hallintotavan keskeinen periaate, 
se on myös välttämätön edellytys 
markkinoiden luottamuksen 
varmistamiselle. Sääntelyneuvoston olisi 
siksi toimittava, kuten kansallisellakin
tasolla, riippumatta kaupallisista eduista ja 
pyytämättä tai ottamatta vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta tai muulta julkisesta 
tai yksityiseltä elimeltä.

(13) Virastolla olisi oltava tarvittava 
toimivalta, jotta se voi huolehtia 
sääntelytehtävistä tehokkaasti, avoimesti, 
perustellusti ja ennen kaikkea 
riippumattomasti. Sääntelyviranomaisten
riippumattomuus on hyvän hallintotavan 
keskeinen periaate ja välttämätön edellytys 
markkinoiden luottamuksen 
varmistamiselle. Sääntelyneuvoston ja sen 
jäsenten olisi siksi toimittava, kuten myös
kansallisella ja yhteisön tasolla, 
riippumattomana kaupallisista eduista tai 
eturistiriidoista ja pyytämättä tai ottamatta 
vastaan ohjeita tai suosituksia miltään 
hallitukselta tai muulta julkisesta tai 
yksityiseltä elimeltä.

Or. es
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Tarkistus 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Virastolla olisi oltava tarvittava 
toimivalta, jotta se voi huolehtia 
sääntelytehtävistä tehokkaasti ja ennen 
kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus on 
hyvän hallintotavan keskeinen periaate, se 
on myös välttämätön edellytys 
markkinoiden luottamuksen 
varmistamiselle. Sääntelyneuvoston olisi 
siksi toimittava, kuten kansallisellakin 
tasolla, riippumatta kaupallisista eduista ja 
pyytämättä tai ottamatta vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta tai muulta julkisesta 
tai yksityiseltä elimeltä.

(13) Verkostolla olisi oltava tarvittava 
toimivalta, jotta se voi huolehtia 
sääntelytehtävistä tehokkaasti ja ennen 
kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus on 
hyvän hallintotavan keskeinen periaate, se 
on myös välttämätön edellytys 
markkinoiden luottamuksen 
varmistamiselle. Sääntelyviranomaisten 
verkoston olisi siksi toimittava, kuten 
kansallisellakin tasolla, riippumatta 
kaupallisista eduista ja pyytämättä tai 
ottamatta vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta julkisesta tai 
yksityiseltä elimeltä.

Or. fr

Tarkistus 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jos virastolla on 
päätöksentekovaltuudet, asianosaisille 
olisi menettelyn tehokkuuden vuoksi 
myönnettävä oikeus valittaa 
valituslautakuntaan, joka on osa virastoa 
mutta riippumaton sekä sen hallinto- että 
sääntelyelimestä.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 42
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jos virastolla on 
päätöksentekovaltuudet, asianosaisille olisi 
menettelyn tehokkuuden vuoksi 
myönnettävä oikeus valittaa 
valituslautakuntaan, joka on osa virastoa 
mutta riippumaton sekä sen hallinto- että 
sääntelyelimestä.

(14) Jos virastolla on 
päätöksentekovaltuudet, asianosaisille olisi 
menettelyn tehokkuuden vuoksi 
myönnettävä oikeus valittaa 
valituslautakuntaan, joka on osa virastoa 
mutta riippumaton sekä sen hallinto- että 
sääntelyelimestä. Lopullisiin päätöksiin on 
voitava hakea muutosta Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimelta.

Or. es

Tarkistus 43
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi sovellettava yleisiä 
sääntöjä, jotka koskevat yhteisön 
toimielinten asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi. Johtokunnan olisi 
vahvistettava käytännön toimenpiteet 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja 
henkilötietojen suojaamiseksi.

(17) Viraston olisi sovellettava yleisiä 
sääntöjä, jotka koskevat yhteisön 
toimielinten asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi. Johtokunnan olisi 
hyväksyttävä pöytäkirjat ja vahvistettava 
käytännön toimenpiteet kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen ja henkilötietojen 
suojaamiseksi.

Or. es
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Tarkistus 44
Dragoş Florin David

Asetusehdotus
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kolmansien maiden olisi yhteisön 
kanssa tehtävien asianmukaisten 
sopimusten mukaisesti voitava osallistua 
viraston työhön. 

(18) Kolmansien maiden olisi yhteisön 
kanssa tehtävien asianmukaisten 
sopimusten mukaisesti voitava osallistua 
viraston työhön perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti.

Or. ro

Perustelu

Euroopan parlamentin on hyväksyttävä kolmansien maiden kanssa tehtävät sopimukset 
perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

Tarkistus 45
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska suunnitellun toiminnan 
tavoitetta eli kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyötä yhteisön 
tasolla ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(19) Koska suunnitellun toiminnan 
tavoitetta eli kansallisten 
sääntelyviranomaisten osallistumista ja
yhteistyötä yhteisön tasolla ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

Or. es
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Tarkistus 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
1 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perustaminen Energia-alan sääntelyviranomaisten 
verkoston perustaminen

Or. fr

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tavoin toimiva energia-alan 
sääntelyviranomaisten verkosto voisi hoitaa paremmin tehtävät, jotka komissio haluaa antaa 
virastolle.

Tarkistus 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, 
jäljempänä ’virasto’, jonka tarkoituksena 
on täydentää yhteisön tasolla 
direktiivin 2003/54/EY 22 a artiklassa ja 
direktiivin 2003/55/EY 24 a artiklassa 
mainittujen sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla suorittamia 
sääntelytehtäviä ja tarvittaessa 
koordinoida näiden 
sääntelyviranomaisten toimintaa.

Komissio perustaa energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöverkoston, 
jäljempänä ’verkosto’, saatuaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston puoltavan 
lausunnon.

Or. fr

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tavoin toimiva energia-alan 
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sääntelyviranomaisten verkosto voisi hoitaa paremmin tehtävät, jotka komissio haluaa antaa 
virastolle.

Tarkistus 48
Christian Ehler

Asetusehdotus
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, 
jäljempänä ’virasto’, jonka tarkoituksena 
on täydentää yhteisön tasolla 
direktiivin 2003/54/EY 22 a artiklassa ja 
direktiivin 2003/55/EY 24 a artiklassa 
mainittujen sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla suorittamia 
sääntelytehtäviä ja tarvittaessa koordinoida 
näiden sääntelyviranomaisten toimintaa.

Perustetaan energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, 
jäljempänä ’virasto’, jonka tarkoituksena 
on täydentää yhteisön tasolla – kun asia 
koskee vähintään kahta jäsenvaltiota –
direktiivin 2003/54/EY 22 a artiklassa ja 
direktiivin 2003/55/EY 24 a artiklassa 
mainittujen sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla suorittamia 
sääntelytehtäviä ja tarvittaessa koordinoida 
näiden sääntelyviranomaisten toimintaa.

Or. de

Perustelu

On syytä tarkentaa, että viraston on määrä toimia silloin, kun sääntely saattaa olla 
riittämätöntä toiminnan rajat ylittävän luonteen vuoksi.

Tarkistus 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Oikeudellinen asema ja toimipaikka

1. Virasto on yhteisön elin, jolla on 
oikeushenkilön asema.
2. Virastolla on jokaisessa jäsenvaltiossa 
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laajin kansallisen lainsäädännön 
mukainen oikeushenkilöllä oleva 
oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti 
hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää 
omaisuutta ja esiintyä kantajana ja 
vastaajana oikeudenkäynneissä.
3. Virastoa edustaa sen johtaja.
4. Viraston toimipaikka on [...]. Kunnes 
sen tilat käytettävissä, se toimii komission 
tiloissa. 

Or. fr

Tarkistus 50
Christian Ehler

Asetusehdotus
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virastolla on jokaisessa 
jäsenvaltiossa laajin kansallisen 
lainsäädännön mukainen oikeushenkilöllä 
oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti 
hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää 
omaisuutta ja esiintyä kantajana ja 
vastaajana oikeudenkäynneissä.

2. Virastolla on jokaisessa 
jäsenvaltiossa laajin kansallisen 
lainsäädännön mukainen oikeushenkilöllä 
oleva oikeuskelpoisuus. Se voi esiintyä 
kantajana ja vastaajana 
oikeudenkäynneissä.

Or. de

Perustelu

Viraston ei pidä hankkia omaisuutta.

Tarkistus 51
Christian Ehler

Asetusehdotus
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston toimipaikka on [...]. 4. Viraston toimipaikka on 
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Kunnes sen tilat käytettävissä, se toimii 
komission tiloissa.

Potsdamissa. Kunnes sen tilat 
käytettävissä, se toimii komission tiloissa. 

Or. de

Perustelu

Saksan Brandenburgin osavaltiossa sijaitseva Potsdam on merkittävä energiantuotantoalue, 
ja viraston jäsenten olisi helppo matkustaa sinne. Siksi se on ihanteellinen kaupunki viraston 
toimipaikaksi.

Tarkistus 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Kokoonpano

Virastoon kuuluu:
(a) johtokunta, jonka velvollisuudet 
määritellään 10 artiklassa;
(b) sääntelyneuvosto, jonka 
velvollisuudet määritellään 12 artiklassa;
(c) johtaja, jonka velvollisuudet 
määritellään 14 artiklassa;
(d) valituslautakunta, jonka 
velvollisuudet määritellään 16 artiklassa.

Or. fr
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Tarkistus 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Asetusehdotus
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Viraston päätösten tyypit Viraston tehtävät
Virasto voi: Virasto:

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille 
osoitettuja lausuntoja;

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille 
osoitettuja lausuntoja ja suosituksia 
sisämarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan liittyvistä asioista;

(b) antaa sääntelyviranomaisille 
osoitettuja lausuntoja;

(b) antaa sääntelyviranomaisille 
osoitettuja lausuntoja ja suosituksia 
sisämarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan liittyvistä asioista;

(c) antaa komissiolle osoitettuja 
lausuntoja ja suosituksia;

(c) antaa komissiolle osoitettuja 
lausuntoja ja suosituksia;

(d) tehdä yksittäisiä päätöksiä 7 ja 
8 artiklassa mainituissa tapauksissa.

(d) tehdä yksittäisiä päätöksiä 6, 7 ja 
8 artiklassa mainituissa tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta virastolle riittävästi valtaa, jotta se voisi hoitaa tehtävänsä 
eli mahdollistaa yhteistyön kansallisten sääntelyviranomaisten välillä, käsitellä rajat ylittäviä 
kysymyksiä ja edistää yleisesti sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa.

Tarkistus 54
Christian Ehler

Asetusehdotus
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille 
osoitettuja lausuntoja;

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 55
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
4 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) laatia hyvien käytäntöjen 
kokoelmia ja antaa suuntaviivoja 6 ja 
7 artiklan säännösten mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 56
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehdä yksittäisiä päätöksiä 7 ja 
8 artiklassa mainituissa tapauksissa.

(d) tehdä yksittäisiä päätöksiä 6, 7 ja 
8 artiklassa mainituissa tapauksissa.

Or. es

Tarkistus 57
Christian Ehler

Asetusehdotus
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa komissiolle 
lausunnon kaikista kysymyksistä, jotka 
liittyvät tarkoitukseen, jota varten virasto 

Virasto voi Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
lausunnon kaikista kysymyksistä, jotka 
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on perustettu. liittyvät tarkoitukseen, jota varten virasto 
on perustettu.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston ja Euroopan parlamentin välistä yhteistyötä.

Tarkistus 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi komission pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa komissiolle 
lausunnon kaikista kysymyksistä, jotka 
liittyvät tarkoitukseen, jota varten virasto
on perustettu. 

Verkosto voi antaa komissiolle lausunnon 
kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät 
tarkoitukseen, jota varten verkosto on 
perustettu. 

Or. fr

Tarkistus 59
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Virasto käy säännöllisesti avointa 
vuoropuhelua alan toimijoita edustavien 
edunvalvontajärjestöjen kanssa ja kuulee 
asianosaisia ennen niitä koskevien 
säädösten hyväksymistä.

Or. es
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Tarkistus 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyöhön 

liittyvät tehtävät
1. Virasto antaa komissiolle 
lausunnon sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 b artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja 
työjärjestysluonnoksesta asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 b artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
2. Virasto seuraa sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle asetettujen tehtävien 
suorittamista siten kuin asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 d artiklassa säädetään ja 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle asetettujen 
tehtävien suorittamista siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 d 
artiklassa säädetään.
3. Virasto voi antaa teknisistä tai 
markkinoita koskevista säännöistä sekä 
vuotuisen työohjelman ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksista 
lausunnon sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d 
artiklan 2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.
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4. Jos virasto katsoo, että sille 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d 
artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimitettu vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.
5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e 
artiklan 2 kohdan mukaisesti annettava 
komissiolle asianmukaisesti perusteltu 
lausunto, jos se katsoo, että tekninen tai 
markkinoita koskeva sääntö ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, että 
teknistä tai markkinoita koskevaa sääntöä 
ei ole hyväksytty kohtuullisen ajan 
kuluessa tai että siirtoverkonhaltijat eivät 
ole panneet täytäntöön teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä.
6. Virasto seuraa asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 h artiklassa ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 h artiklassa 
tarkoitettua siirtoverkonhaltijoiden 
alueellista yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 61
Christian Ehler

Asetusehdotus
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi antaa teknisistä tai 
markkinoita koskevista säännöistä sekä 
vuotuisen työohjelman ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksista 
lausunnon sähkön siirtoverkonhaltijoiden 

3. Virasto hyväksyy säännöt (myös 
10-vuotisen investointisuunnitelman, jossa 
otetaan huomioon erilaisista 
lupamenettelyistä tai käytännöistä 
johtuvat rajat ylittävän verkoston 
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eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d 
artiklan 2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

toteuttamisen esteet) varmistaakseen 
syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen, 
todellisen kilpailun sekä markkinoiden 
tehokkaan ja turvatun toiminnan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tarkentamaan ja täydentämään kyseistä kohtaa 
kaasumarkkinoita koskevaan asetukseen tehtyjen muutosten mukaisella tavalla.

Tarkistus 62
Ján Hudacký

Asetusehdotus
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi antaa teknisistä tai 
markkinoita koskevista säännöistä sekä 
vuotuisen työohjelman ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksista 
lausunnon sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d 
artiklan 2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

3. Virasto hyväksyy säännöt (myös 
10-vuotisen investointisuunnitelman) 
varmistaakseen syrjimättömyysperiaatteen 
noudattamisen, todellisen kilpailun sekä 
markkinoiden tehokkaan ja turvatun 
toiminnan.

Or. en
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Tarkistus 63
Jorgo Chatzimarkakis

Asetusehdotus
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi antaa teknisistä tai
markkinoita koskevista säännöistä sekä 
vuotuisen työohjelman ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksista 
lausunnon sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 
2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

3. Kuultuaan asianosaisia virasto 
laatii teknisistä ja markkinoita koskevista 
säännöistä sekä vuotuisen työohjelman ja 
10-vuotisen investointisuunnitelman 
luonnoksista strategiset suuntaviivat 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 
2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään varmistaakseen 
syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen, 
todellisen kilpailun sekä markkinoiden 
tehokkaan ja turvatun toiminnan.

Or. en

Perustelu

Koska sääntöjen ja 10-vuotisen investointisuunnitelman laatiminen on siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSO) tehtävä, viraston pitäisi voida antaa ohjeita 
sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Tarkistus 64
Christian Ehler

Asetusehdotus
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto antaa komissiolle omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
neuvoja siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle (ENTSO) 
tarkoitettujen strategisten suuntaviivojen 
laatimista varten, ja näiden 
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suuntaviivojen pohjalta laaditaan 
sääntöjä (muun muassa tekniset säännöt, 
yhteiset verkonhallintavälineet ja yhteiset 
tutkimussuunnitelmat, joka kolmas vuosi 
10-vuotinen investointisuunnitelma, joka 
sisältää tuotantokapasiteetin riittävyyttä 
koskevat näkymät, sekä vuotuinen 
työohjelma) asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 c artiklan 1 kohdan a ja 
c alakohtien sekä asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 c artiklan 1 kohdan a ja 
c alakohtien säännösten mukaisesti, ja 
tarvittaessa myös pakollisten 
suuntaviivojen hyväksymistä varten. 
Virasto antaa komissiolle omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
neuvoja markkinoita koskevien sääntöjen 
laatimista varten, myös pakollisten 
suuntaviivojen hyväksymistä varten.

Or. en

Perustelu

Täydennys.

Tarkistus 65
Ján Hudacký

Asetusehdotus
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto antaa komissiolle omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
neuvoja siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle (ENTSO) 
tarkoitettujen strategisten suuntaviivojen 
laatimista varten, ja näiden 
suuntaviivojen pohjalta laaditaan 
sääntöjä (muun muassa tekniset säännöt, 
yhteiset verkonhallintavälineet ja yhteiset 
tutkimussuunnitelmat, joka toinen vuosi 
10-vuotinen investointisuunnitelma, joka 
sisältää tuotantokapasiteetin riittävyyttä 
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koskevat näkymät, sekä vuotuinen 
työohjelma) asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 c artiklan 1 kohdan a ja 
c alakohtien sekä asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 c artiklan 1 kohdan a ja 
c alakohtien säännösten mukaisesti, ja 
tarvittaessa myös pakollisten 
suuntaviivojen hyväksymistä varten. 
Virasto antaa komissiolle omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
neuvoja markkinoita koskevien sääntöjen 
laatimista varten, myös pakollisten 
suuntaviivojen hyväksymistä varten.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen sääntöjen soveltamisala ja tarkkuusaste on syytä määritellä etukäteen 
säätämällä, sovelletaanko niitä kaikkeen siirtoinfrastruktuuriin vai olemassa olevien 
kansallisten siirtoverkkojen väliseen toimintaan. Viraston pitäisi antaa komissiolle omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä neuvoja sääntöjen tarkasta soveltamisalasta ja 
tarkkuusasteesta kaikista kaasua ja sähköä koskevan asetuksen 2 c artiklan 3 kohdassa 
mainituista näkökulmista. Samoin 10-vuotisen investointisuunnitelman ensisijaiset tavoitteet 
ja soveltamisala on määriteltävä etukäteen.

.

Tarkistus 66
Jorgo Chatzimarkakis

Asetusehdotus
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto hyväksyy säännöt ja 10-
vuotisen investointisuunnitelman, jotka 
sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto on laatinut 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 d artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 d artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Säännöt ovat välttämättömät sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. 
Siksi viraston pitäisi hyväksyä ne. Lisäksi kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät 
siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmat. Siispä viraston pitäisi hyväksyä EU:n tasolla 
ENTSOn investointisuunnitelmat.

Tarkistus 67
Christian Ehler

Asetusehdotus
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Virasto seuraa asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 h artiklassa ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 h artiklassa 
tarkoitettua siirtoverkonhaltijoiden 
alueellista yhteistyötä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alueellinen seuranta ei kuulu viraston toimialaan.

Tarkistus 68
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Virasto laatii työohjelmansa 
mukaisesti tai komission pyynnöstä 
hyvien käytäntöjen kokoelmia ja antaa 
ohjeita niiden suuntaviivojen mukaisesti, 
joilla pyritään varmistamaan 
syrjimättömyysperiaatteen 
noudattaminen, todellinen kilpailu sekä 
markkinoiden tehokas toiminta, 
laatiessaan teknisiä ja markkinoita 
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koskevia sääntöjä tai luonnostellessaan 
vuotuista työohjelmaa tai 10-vuotista 
investointisuunnitelmaa; nämä ohjeet 
ovat sitovia vain, jos ne hyväksytään 
asianmukaista sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Tarkistus 69
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
6 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Virasto seuraa edellisen kohdan 
säännösten mukaisesti antamiensa 
ohjeiden noudattamista ja voi omasta 
aloitteestaan, komission tai toimivaltaisen 
viranomaisen ehdotuksesta tai 
asiaankuuluvan toimijan pyynnöstä 
päättää varmistaa, että tahot, joille ne on 
osoitettu, todella noudattavat niitä. 

Or. es

Tarkistus 70
Ján Hudacký

Asetusehdotus
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Virasto kuulee laajalti, varhaisessa 
vaiheessa ja avoimella tavalla talouden 
toimijoita, kuluttajia ja loppukäyttäjiä 
erityisesti asioista, jotka koskevat sen 
tehtäviä suhteessa siirtoverkonhaltijoihin.

Or. en
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Perustelu

ERGEG järjestää nykyisin julkisia kuulemisia Euroopan unionin tasolla. Siksi myös 
Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston pitäisi ottaa tämä 
tehtäväkseen, koska sillä on jo kokemusta ja vakiintuneet säännöt julkisten kuulemisten alalta. 
Lisäksi virasto on – toisin kuin siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (ENTSO) –
elin, joka on perustettu toimimaan kaikkien markkinatoimijoiden edun mukaisella tavalla.

Tarkistus 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Kansallisiin sääntelyviranomaisiin 

liittyvät tehtävät
1. Virasto tekee teknisiä kysymyksiä 
koskevat yksittäiset päätökset, jos näin 
määrätään direktiivin 2003/54/EY, 
direktiivin 2003/55/EY, asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 tai asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 nojalla annetuissa 
suuntaviivoissa.
2. Virasto voi työohjelmansa 
mukaisesti tai komission pyynnöstä antaa 
ei-sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja 
markkinatoimijoita jakamaan hyviä 
toimintatapoja.
3. Virasto edistää yhteistyötä 
kansallisten sääntelyviranomaisten välillä 
sekä sääntelyviranomaisten välillä 
alueellisella tasolla. Jos virasto katsoo, 
että kyseistä yhteistyötä varten tarvitaan 
sitovia sääntöjä, se antaa tarvittavat 
suositukset komissiolle.
4. Viraston on annettava minkä 
tahansa sääntelyviranomaisen tai 
komission pyynnöstä lausunto siitä, onko 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
direktiivissä 2003/54/EY, direktiivissä 
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2003/55/EY, asetuksessa (EY) N:o 
1228/2003 tai asetuksessa (EY) 
N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen mukainen. 
5. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei noudata 4 
kohdassa tarkoitettua viraston lausuntoa 
neljän kuukauden kuluessa sen 
saamisesta, viraston on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.
6. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen kohtaa 
yksittäisessä tapauksessa vaikeuksia 
direktiivissä 2003/54/EY, direktiivissä 
2003/55/EY, asetuksessa (EY) N:o 
1228/2003 tai asetuksessa (EY) N:o 
1775/2005 tarkoitettujen suuntaviivojen 
soveltamisessa, se voi pyytää virastolta 
lausuntoa. Viraston on annettava 
lausuntonsa neljän kuukauden kuluessa 
ja komissiota kuultuaan.
7. Viraston on päätettävä vähintään 
kahta jäsenvaltiota yhdistävän 
infrastruktuurin sääntelyjärjestelmästä 
direktiivin 2003/54/EY 22 d artiklan 3 
kohdan ja direktiivin 2003/55/EY 24 d 
artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 72
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto voi työohjelmansa 
mukaisesti tai komission pyynnöstä antaa 
ei-sitovia suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja.

2. Virasto voi työohjelmansa 
mukaisesti tai komission pyynnöstä laatia 
hyvien käytäntöjen kokoelmia, joilla 
autetaan sääntelyviranomaisia ja 
markkinatoimijoita osana eurooppalaista 
energiapolitiikkaa. Se voi myös antaa 
ohjeita niiden suuntaviivojen mukaisesti, 
joilla pyritään varmistamaan 
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syrjimättömyyttä, todellista kilpailua ja 
sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa 
koskevien yhteisön periaatteiden 
noudattaminen; nämä ohjeet ovat sitovia 
vain, jos ne hyväksytään asianmukaista 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 73
Christian Ehler

Asetusehdotus
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston on annettava minkä 
tahansa sääntelyviranomaisen tai 
komission pyynnöstä lausunto siitä, onko 
sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
direktiivissä 2003/54/EY, direktiivissä 
2003/55/EY, asetuksessa (EY) N:o 
1228/2003 tai asetuksessa (EY) 
N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen mukainen. 

4. Viraston on annettava minkä 
tahansa sääntelyviranomaisen pyynnöstä 
lausunto siitä, onko sääntelyviranomaisen 
tekemä päätös direktiivissä 2003/54/EY, 
direktiivissä 2003/55/EY, asetuksessa (EY) 
N:o 1228/2003 tai asetuksessa (EY) 
N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen mukainen. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston työskentelyn riippumattomuutta. 

Tarkistus 74
Christian Ehler

Asetusehdotus
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei noudata 
4 kohdassa tarkoitettua viraston lausuntoa 

5. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei noudata 
4 kohdassa tarkoitettua viraston lausuntoa 
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neljän kuukauden kuluessa sen saamisesta, 
viraston on ilmoitettava asiasta 
komissiolle.

neljän kuukauden kuluessa sen saamisesta, 
viraston on ilmoitettava asiasta kyseisen 
jäsenvaltion hallitukselle.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston työskentelyn riippumattomuutta. 

Tarkistus 75
Christian Ehler

Asetusehdotus
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen kohtaa yksittäisessä 
tapauksessa vaikeuksia 
direktiivissä 2003/54/EY, 
direktiivissä 2003/55/EY, asetuksessa (EY) 
N:o 1228/2003 tai asetuksessa (EY) 
N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen soveltamisessa, se voi 
pyytää virastolta lausuntoa. Viraston on 
annettava lausuntonsa neljän kuukauden 
kuluessa ja komissiota kuultuaan.

6. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen kohtaa yksittäisessä 
tapauksessa vaikeuksia 
direktiivissä 2003/54/EY, 
direktiivissä 2003/55/EY, asetuksessa (EY) 
N:o 1228/2003 tai asetuksessa (EY) 
N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen soveltamisessa, se voi 
pyytää virastolta lausuntoa. Viraston on 
annettava lausuntonsa kahden kuukauden 
kuluessa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston työskentelyn riippumattomuutta ja lyhentämään 
määräaikoja. 
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Tarkistus 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Muut tehtävät

1. Virasto voi myöntää asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 7 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia. 
Virasto voi myös myöntää direktiivin 
2003/55/EY 22 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia, jos 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella. 
2. Viraston on ehdotettava 
riippumatonta verkonhaltijaa direktiivin 
2003/54/EY 10 artiklan 4 kohdan ja 
direktiivin 2003/55/EY 9 artiklan 4 
kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 77
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto voi hoitaa muita tehtäviä 
komission tai kansallisten 
sääntelyviranomaisten lukuun sillä 
ehdolla, että näillä on valta siirtää 
tehtäviä, sekä asiaan sovellettavan 
valtakirjan määräysten mukaisesti.

Or. es
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Tarkistus 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Johtokunta

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on 
viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.
2. Johtokunta valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
ja puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa 
silloin, kun heidän jäsenyytensä 
johtokunnassa päättyy.
3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. Viraston 
johtaja osallistuu asian käsittelyyn, jollei 
johtokunta toisin päätä. Johtokunta 
kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa 
säännönmukaiseen istuntoon. Muulloin 
se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta 
tai jos komissio tai vähintään kolmasosa 
johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 
Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, 
jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Johtokunnan jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei 
sen työjärjestyksestä muuta johdu. Virasto 
huolehtii johtokunnan 
sihteeristötehtävistä.
4. Johtokunta tekee päätöksensä 
läsnä olevien jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä.
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5. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan 
yksityiskohtaisemmat äänestyssäännöt ja 
erityisesti ehdot, joiden mukaisesti jäsen 
voi toimia toisen jäsenen nimissä, sekä 
tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat 
säännöt.

Or. fr

Tarkistus 79
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on 
viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

1. Johtokunta koostuu kahdeksasta
jäsenestä. Komissio nimittää kaksi jäsentä 
ja neuvosto kuusi. Toimikausi on viisi 
vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Puolet 
johtokunnan jäsenistä vaihtuu 2,5 vuoden 
välein, millä varmistetaan sukupuolten 
tasapuolinen edustus sekä eri 
jäsenvaltioiden kansalaisten edustus 
johtokunnassa toimikausien aikana. 
Ensimmäisen kerran vaihtuvat jäsenet 
arvotaan neuvoston ja komission 
nimittämien jäsenten joukosta samassa 
suhteessa. 

Or. es

Tarkistus 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Asetusehdotus
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on 

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä, jotka valitaan ammatillista 
pätevyyttä koskevien kriteerien perusteella 
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viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. ja jotka ovat kotoisin kahdestatoista eri 
jäsenvaltiosta. Komissio nimittää kuusi 
jäsentä ja neuvosto toiset kuusi. 
Toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan 
uusia kerran.

Or. ro

Perustelu

Viraston jäsenten moninaisuus, kokemus ja pätevyys ovat keskeisiä seikkoja. 

Tarkistus 81
Christian Ehler

Asetusehdotus
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on 
viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on 
viisi vuotta.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta. 

Tarkistus 82
Daniel Dăianu

Asetusehdotus
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Komissio nimittää kuusi jäsentä 
ja neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on 
viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä, jotka edustavat kahtatoista eri 
kansallisuutta ja jotka valitaan heidän 
asiantuntemuksensa perusteella. 
Komissio nimittää kuusi jäsentä ja 
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neuvosto toiset kuusi kuultuaan Euroopan 
parlamenttia. Toimikausi on viisi vuotta, 
ja se voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan johtokunnan edustavuutta ja lisätään sen demokraattista 
vastuuta. 

Tarkistus 83
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Johtokunnan jäsenet ovat 
riippumattomia ja pidättäytyvät kaikesta 
toiminnasta, joka olisi ristiriidassa heidän 
tehtäviensä luonteen kanssa. He 
toimittavat joka vuosi allekirjoitetun 
ilmoituksen siitä, ettei heillä ole 
minkäänlaista eturistiriitaa viraston 
toimintaan liittyvissä asioissa.

Or. es

Tarkistus 84
Christian Ehler

Asetusehdotus
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. Viraston johtaja 
osallistuu asian käsittelyyn, jollei 
johtokunta toisin päätä. Johtokunta 
kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa 

3. Johtokunta kokoontuu 
puheenjohtajansa kutsusta. Viraston johtaja 
osallistuu asian käsittelyyn. Johtokunta 
kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa 
säännönmukaiseen istuntoon. Muulloin se 
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säännönmukaiseen istuntoon. Muulloin se 
kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai 
jos komissio tai vähintään kolmasosa
johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 
Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, 
jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Johtokunnan jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksestä muuta johdu. Virasto 
huolehtii johtokunnan sihteeristötehtävistä.

kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai 
jos Euroopan parlamentti, neuvosto, 
komissio tai vähintään neljäsosa
johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 
Johtokunta voi päättää yksimielisesti 
kutsua ulkopuolisia kokouksiinsa 
tarkkailijoiksi. Johtokunnan jäsenten 
apuna voi olla neuvonantajia tai 
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä 
muuta johdu. Virasto huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta. 

Tarkistus 85
Christian Ehler

Asetusehdotus
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

4. Johtokunta tekee päätöksensä, ei 
kuitenkaan tämän asetuksen tai 
perussäännön vastaisia määräyksiä, läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta. 
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Tarkistus 86
Christian Ehler

Asetusehdotus
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan 
yksityiskohtaisemmat äänestyssäännöt ja 
erityisesti ehdot, joiden mukaisesti jäsen 
voi toimia toisen jäsenen nimissä, sekä 
tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat 
säännöt.

5. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan 
yksityiskohtaisemmat äänestyssäännöt ja 
erityisesti päätösvaltaisuutta koskevat 
säännöt.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta. 

Tarkistus 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Johtokunnan tehtävät 

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvostoa 
kuultuaan johtajan 13 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. 
2. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
jäsenet 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
3. Johtokunta nimittää 
valituslautakunnan jäsenet 15 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.
4. Johtokunta vahvistaa ennen kunkin 
vuoden syyskuun 30 päivää sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota ja saanut 
sääntelyneuvoston hyväksynnän 12 
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artiklan 3 kohdan mukaisesti, viraston 
seuraavan vuoden työohjelman ja 
toimittaa sen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle. Työohjelman 
vahvistaminen ei vaikuta vuosittaiseen 
talousarviomenettelyyn.
5. Johtokunta käyttää 
talousarviovaltaansa 18–21 artiklan 
mukaisesti.
6. Johtokunta päättää komission 
suostumuksen saatuaan kaikkien muista 
lähteistä yhteisössä tulevien 
testamenttilahjoitusten, lahjoitusten ja 
tukien hyväksymisestä.
7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.
8. Johtokunta vahvistaa tarvittaessa 
viraston henkilöstöpolitiikan 25 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.
9. Johtokunta vahvistaa 27 artiklan 
mukaisesti erityiset säännökset, jotka 
koskevat yleisön oikeutta tutustua 
viraston asiakirjoihin.
10. Johtokunta vahvistaa 14 artiklan 8 
kohdassa tarkoitetun viraston toimintaa 
koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa 
sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee viraston sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna.
11. Johtokunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. fr
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Tarkistus 88
Christian Ehler

Asetusehdotus
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvostoa 
kuultuaan johtajan 13 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. 

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
suostumuksella johtajan 13 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan johtokunnan tehtävien määritelmää. 

Tarkistus 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyneuvosto Sääntelyviranomaisten verkosto

Or. fr

Tarkistus 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu 
direktiivin 2003/54/EY 22 a artiklassa ja 
direktiivin 2003/55/EY 24 a artiklassa 
mainittujen sääntelyviranomaisten 
edustajista, joita on yksi jäsenvaltiota 
kohden, ja komission edustajasta, jolla ei 
ole äänivaltaa. Kansallisten 

1. Sääntelyviranomaisten verkosto
koostuu direktiivin 2003/54/EY 
22 a artiklassa ja direktiivin 2003/55/EY 
24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. He 
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sääntelyviranomaisten on nimettävä yksi 
varajäsen jäsenvaltiota kohden. 

muodostavat verkoston johtokunnan.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden. Varajäsenet osallistuvat 
kokouksiin vain toimiessaan varsinaisen 
jäsenen sijaisina.

Or. fr

Tarkistus 91
Dragoş Florin David

Asetusehdotus
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu 
direktiivin 2003/54/EY 22 a artiklassa ja 
direktiivin 2003/55/EY 24 a artiklassa 
mainittujen sääntelyviranomaisten 
edustajista, joita on yksi jäsenvaltiota 
kohden, ja komission edustajasta, jolla ei 
ole äänivaltaa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on nimettävä yksi 
varajäsen jäsenvaltiota kohden.

1. Sääntelyneuvosto koostuu 
direktiivin 2003/54/EY 22 a artiklassa ja 
direktiivin 2003/55/EY 24 a artiklassa 
mainittujen sääntelyviranomaisten 
edustajista, joita on yksi jäsenvaltiota 
kohden, sekä komission edustajasta, 
neuvoston edustajasta ja Euroopan 
parlamentin edustajasta, joilla ei ole 
äänivaltaa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on nimettävä yksi 
varajäsen jäsenvaltiota kohden.

Or. ro

Perustelu

Tällä tarkistuksella laajennetaan viraston sääntelyneuvoston tehtäviä suhteessa EU:n 
lainsäädäntöelimiin. Sitä vastoin virasto on velvollinen varoittamaan vain toimeenpanovallan 
käyttäjää (komissiota).
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Tarkistus 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa silloin, 
kun heidän jäsenyytensä 
sääntelyneuvostossa päättyy. 

2. Sääntelyviranomaisten verkosto 
valitsee jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan 
sijaisena tämän ollessa estyneenä. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Sama 
henkilö voidaan nimittää uudeksi
toimikaudeksi. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi päättyy joka 
tapauksessa silloin, kun heidän 
jäsenyytensä sääntelyviranomaisten 
verkostossa päättyy. 

Or. fr

Tarkistus 93
Christian Ehler

Asetusehdotus
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee 
päätöksensä jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä. Kullakin 
jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee 
päätöksensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Ääniä painotetaan samalla 
tavalla kuin neuvostossa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään tukea virastolle. 
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Tarkistus 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee 
päätöksensä jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyviranomaisten verkosto 
tekee päätöksensä jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä. Kullakin 
jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni.

Or. fr

Tarkistus 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä. 

4. Sääntelyviranomaisten verkosto 
vahvistaa työjärjestyksensä. 

Or. fr

Tarkistus 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

5. Sääntelyviranomaisten verkoston 
on sille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

Or. fr
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Tarkistus 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Virasto huolehtii 
sääntelyneuvoston sihteeristötehtävistä.

6. Sääntelyviranomaisten verkosto 
nimittää itselleen johtajan, perustaa 
sihteeristön, laatii talousarvion ja päättää 
toimipaikastaan.

Or. fr

Tarkistus 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Sääntelyneuvoston tehtävät

1. Sääntelyneuvosto antaa 
lausunnon johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 
artiklassa tarkoitettujen lausuntojen, 
suositusten ja päätösten vahvistamista. 
Lisäksi sääntelyneuvosto antaa 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ohjeita 
johtajalle johtajan tehtävien 
suorittamisessa.
2. Sääntelyneuvosto antaa 
lausunnon henkilöstä, joka esitetään 
nimitettäväksi johtajaksi 10 artiklan 1 
kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Sääntelyneuvosto tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.
3. Sääntelyneuvosto hyväksyy 10 
artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti sekä 20 artiklan 1 kohtaan 
perustuvan talousarvioesityksen puitteissa 
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viraston seuraavan vuoden työohjelman 
ja esittää sen ennen syyskuun 1 päivää 
johtokunnan vahvistettavaksi.
4. Sääntelyneuvosto hyväksyy 
vuosikertomuksessa olevan 
sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan, 
josta säädetään 10 artiklan 10 kohdassa 
ja 14 artiklan 8 kohdassa. 

Or. fr

Tarkistus 99
Christian Ehler

Asetusehdotus
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa
suostumuksensa johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 
8 artiklassa tarkoitettujen lausuntojen, 
suositusten ja päätösten vahvistamista. 
Lisäksi sääntelyneuvosto antaa 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ohjeita 
johtajalle johtajan tehtävien 
suorittamisessa. Johtajan on noudatettava 
sääntelyneuvoston päätöksiä hoitaessaan 
tehtäviään, ja sääntelyneuvoston on 
oltava viraston ainut päätöksentekoelin 
sääntelyyn liittyvissä asioissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään rajaamaan toimivaltuuksia.
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Tarkistus 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Johtaja

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka 
hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti. 
Johtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan 
ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään 
elimeltä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.
2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema 
ehdokas voidaan ennen nimittämistä 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.
3. Johtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Toimikauden päättymistä 
edeltävien yhdeksän kuukauden aikana 
komissio suorittaa arvioinnin. 
Arvioinnissa komissio tarkastelee 
erityisesti
(a) johtajan tehtävänhoitoa;
(b) viraston tehtäviä ja velvoitteita 
lähivuosina.
4. Johtokunta voi komission 
ehdotuksesta ja ottaen huomioon 
arviointikertomuksen jatkaa johtajan 
toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ja ainoastaan niissä tapauksissa, 
joissa tämä on viraston tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.
5. Johtokunnan on ilmoitettava 
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Euroopan parlamentille aikeestaan jatkaa 
johtajan toimikautta. Johtaja voidaan 
toimikauden jatkamista edeltävän 
kuukauden aikana kutsua antamaan 
lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. 
6. Jos toimikautta ei jatketa, johtaja 
jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.
7. Johtaja voidaan erottaa 
ainoastaan johtokunnan 
sääntelyneuvostoa kuultuaan tekemällä 
päätöksellä. Johtokunta tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.
8. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää johtajaa raportoimaan 
tehtäviensä suorittamisesta.

Or. fr

Tarkistus 101
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka 
hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti. 
Johtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan 
ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään 
elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka 
hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti ja 
toimii sääntelyneuvoston päätösten 
mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää eikä ottaa 
vastaan ohjeita tai suosituksia miltään 
hallitukselta eikä miltään julkiselta tai 
yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

Or. es
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Tarkistus 102
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema 
ehdokas voidaan ennen nimittämistä 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella vähintään kahden sellaisen 
ehdokkaan joukosta, jotka Euroopan 
parlamentin toimivaltainen valiokunta on 
todennut päteviksi vähintään kolmen 
sellaisen ehdokkaan joukosta, joita 
komissio on ehdottanut 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.
Tätä varten ehdotetut ehdokkaat 
kutsutaan antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. es

Tarkistus 103
Daniel Dăianu

Asetusehdotus
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema 
ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. 

2. Sääntelyneuvosto nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Sääntelyneuvoston valitsema 
ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Euroopan parlamentti voi 
vastustaa nimitystä, elleivät vastaukset ole 
Euroopan unionin periaatteiden 
mukaisia.
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Or. en

Perustelu

Muutetun kohdan johdonmukaisuus.

Tarkistus 104
Christian Ehler

Asetusehdotus
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään viidestä henkilöstä. 
Johtokunnan valitsema ehdokas antaa 
ennen nimittämistä lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaa sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Euroopan parlamentilla on 
veto-oikeus. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan Euroopan parlamentin roolia ja lisäämään viraston 
riippumattomuutta.

Tarkistus 105
Christian Ehler

Asetusehdotus
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission 
ehdotuksesta ja ottaen huomioon 
arviointikertomuksen jatkaa johtajan 

Poistetaan.
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toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ja ainoastaan niissä tapauksissa, 
joissa tämä on viraston tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 106
Christian Ehler

Asetusehdotus
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan on ilmoitettava 
Euroopan parlamentille aikeestaan jatkaa 
johtajan toimikautta. Johtaja voidaan 
toimikauden jatkamista edeltävän 
kuukauden aikana kutsua antamaan 
lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. 

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 107
Christian Ehler

Asetusehdotus
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimikautta ei jatketa, johtaja 6. Johtaja jatkaa tehtävässään 
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jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

seuraajan nimittämiseen asti.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään tukea virastolle. 

Tarkistus 108
Christian Ehler

Asetusehdotus
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen kolmen neljäsosan 
äänienemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan kyseistä kohtaa vastaamaan edellistä tarkistusta. 

Tarkistus 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Johtajan tehtävät

1. Johtaja vastaa viraston 
edustamisesta ja johtamisesta.
2. Johtaja valmistelee johtokunnat 
työt. Hän osallistuu johtokunnan 
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kokouksiin ilman äänioikeutta.
3. Johtaja vahvistaa 
sääntelyneuvoston suostumuksella 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa tarkoitetut lausunnot, 
suositukset ja päätökset.
4. Johtaja huolehtii viraston 
vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta 
sääntelyneuvoston ohjaamana ja 
johtokunnan valvonnassa.
5. Johtaja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, mukaan luettuina sisäisten 
hallinnollisten ohjeiden antaminen ja 
tiedonantojen julkaiseminen, 
varmistaakseen viraston tämän asetuksen 
säännösten mukaisen toiminnan.
6. Johtaja laatii joka vuosi viraston 
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle ja komissiolle ennen 
kyseisen vuoden kesäkuun 30 päivää.
7. Johtaja laatii ennakkoarvion 
viraston tuloista ja menoista 20 artiklan 
mukaisesti ja huolehtii viraston 
talousarvion toteuttamisesta 21 artiklan 
mukaisesti.
8. Johtaja laatii joka vuosi 
vuosikertomusluonnoksen, jossa on 
viraston sääntelytoimintaa koskeva osa 
sekä talous- ja hallintokysymyksiä 
koskeva osa.
9. Johtajalla on viraston 
henkilöstöön nähden 25 artiklan 3 
kohdan mukaiset valtuudet.

Or. fr
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Tarkistus 110
Christian Ehler

Asetusehdotus
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa 
sääntelyneuvoston suostumuksella 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa tarkoitetut lausunnot, 
suositukset ja päätökset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Asetusehdotus
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valituslautakunta koostuu kuudesta 
jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka 
on valittu kansallisten 
sääntelyviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten tai muiden 
kansallisten tai yhteisön elinten nykyisistä 
tai entisistä korkeassa asemassa olevista 
työntekijöistä, joilla on asiaankuuluva 
energia-alan kokemus. Valituslautakunta 
nimeää puheenjohtajansa. 
Valituslautakunta tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. 
Valituslautakunta kutsutaan koolle tarpeen 
mukaan.

1. Valituslautakunta koostuu kuudesta 
jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka 
on valittu kansallisten 
sääntelyviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten tai muiden 
kansallisten tai yhteisön elinten nykyisistä 
tai entisistä korkeassa asemassa olevista 
työntekijöistä, joilla on asiaankuuluva 
energia-alan kokemus; heidät valitaan 
ammatillista pätevyyttä koskevien 
kriteerien perusteella, ja he ovat kotoisin 
kahdestatoista eri jäsenvaltiosta. 
Valituslautakunta nimeää 
puheenjohtajansa. Valituslautakunta tekee 
päätöksensä määräenemmistöllä, jonka 
muodostavat vähintään neljä sen kuudesta 
jäsenestä. Valituslautakunta kutsutaan 
koolle tarpeen mukaan.
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Or. ro

Perustelu

Viraston jäsenten moninaisuus, kokemus ja pätevyys ovat keskeisiä seikkoja. 

Tarkistus 112
Christian Ehler

Asetusehdotus
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa.

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella neuvoston ja komission 
yhteisestä esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyneuvostoa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa. 

2. Euroopan parlamentti nimeää 
valituslautakunnan jäsenet 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
komission esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyviranomaisten verkostoa.

Or. fr
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Tarkistus 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan 
valita tehtäväänsä uudelleen. 
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia eivätkä 
heitä sido mitkään ohjeet. He eivät saa 
hoitaa muita tehtäviä virastossa, sen 
johtokunnassa tai sen 
sääntelyneuvostossa. Valituslautakunnan 
jäsen voidaan vapauttaa tehtävistään 
hänen toimikautensa aikana ainoastaan, 
jos hänen on todettu syyllistyneen 
vakavaan rikkomukseen, ja asiassa tekee 
päätöksen johtokunta sääntelyneuvostoa 
kuultuaan.

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan 
valita tehtäväänsä uudelleen. 
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia eivätkä 
heitä sido mitkään ohjeet.

Or. fr

Tarkistus 115
Christian Ehler

Asetusehdotus
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan 
valita tehtäväänsä uudelleen.
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia eivätkä 
heitä sido mitkään ohjeet. He eivät saa 
hoitaa muita tehtäviä virastossa, sen 
johtokunnassa tai sen sääntelyneuvostossa. 
Valituslautakunnan jäsen voidaan 
vapauttaa tehtävistään hänen toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on kuusi vuotta. Valituslautakunnan 
jäsenet ovat päätöksenteossaan 
riippumattomia eivätkä heitä sido mitkään 
ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä 
virastossa, sen johtokunnassa tai sen 
sääntelyneuvostossa. Valituslautakunnan 
jäsen voidaan vapauttaa tehtävistään hänen 
toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen 
on todettu syyllistyneen vakavaan 
rikkomukseen, ja asiassa tekee päätöksen 
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syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
asiassa tekee päätöksen johtokunta 
sääntelyneuvostoa kuultuaan.

johtokunta sääntelyneuvostoa kuultuaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos virasto laiminlyö päätöksen 
tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne 
voidaan panna vireille yhteisöjen 
ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen 
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 
232 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viraston on toteutettava toimenpiteet, 
joita yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen tai yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano 
edellyttää.

3. Verkoston on toteutettava toimenpiteet, 
joita yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen tai yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano 
edellyttää.

Or. fr
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Tarkistus 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
tämän alustavan esityksen sekä alustavan 
henkilöstötaulukon johtokunnalle. 
Johtokunta laatii vuosittain johtajan 
laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion viraston tuloista ja 
menoista seuraavaa varainhoitovuotta 
varten. Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta. 
Johtajan laatima luonnos on ennen 
ennakkoarvion vahvistamista toimitettava 
sääntelyneuvostolle, joka voi antaa siitä 
lausunnon.

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
tämän alustavan esityksen sekä alustavan 
henkilöstötaulukon verkoston 
johtokunnalle. Johtokunta laatii vuosittain 
johtajan laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Or. fr

Tarkistus 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa 
viraston henkilöstötaulukon.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Henkilöstö

1. Viraston henkilöstöön sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä, 
Euroopan yhteisöjen muuhun 
henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.
2. Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä 
komission kanssa tarvittavat 
soveltamissäännöt Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
säännösten mukaisesti.
3. Virasto käyttää henkilöstönsä suhteen 
niitä valtuuksia, jotka kuuluvat 
nimittävälle viranomaiselle Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen mukaan ja 
työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle 
viranomaiselle Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaan.
4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan kansallisten asiantuntijoiden 
siirto jäsenvaltioista viraston 
määräaikaiseen palvelukseen.

Or. fr
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Tarkistus 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston työntekijöiden 
henkilökohtaista taloudellista ja 
kurinpidollista vastuuta virastoa kohtaan 
säännellään viraston henkilöstöön 
sovellettavissa asiaa koskevissa 
määräyksissä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 122
Christian Ehler

Asetusehdotus
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Kolmansien maiden osallistuminen

Maat, jotka eivät ole Euroopan unionin 
jäseniä, voivat osallistua viraston 
toimintaan, jos ne tekevät tästä etukäteen 
sopimuksen yhteisön kanssa. Mainittujen 
sopimusten määräysten mukaisesti 
laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään 
muun muassa viraston toimintaan 
osallistumisen luonne ja laajuus kyseisten 
maiden osalta sekä niiden osallistumista 
koskevat säännöt, mukaan lukien 
rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat 
säännöt.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella rajataan tehtävät koskemaan EU:n sisämarkkinoita.
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Tarkistus 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Asetusehdotus
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Arviointi

1. Komissio tekee arvioinnin viraston 
toiminnasta. Arviointi kattaa viraston 
saavuttamat tulokset ja sen työmenetelmät 
suhteessa sen tavoitteeseen, 
toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka 
määritellään tässä asetuksessa ja viraston 
vuotuisissa työohjelmissa.
2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka viides vuosi.

Or. fr

Tarkistus 124
Christian Ehler

Asetusehdotus
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka viides vuosi.

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
kahden vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka kolmas vuosi.
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Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan viraston työskentelyn kehittämistä.

Tarkistus 125
Jorgo Chatzimarkakis

Asetusehdotus
30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viraston toimintaa ja tuloksia 
koskevan ensimmäisen 
arviointikertomuksen jälkeen Euroopan 
parlamentti ja neuvosto päättävät 
komission ehdotuksesta joko jatkaa 
viraston toimikautta tai korvata sen 
sopivammalla rakenteella.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukainen virasto, joka perustettaisiin komission valvonnan 
alaisuuteen ja jolla olisi lähinnä neuvoa-antavat valtuudet, ei voi olla eurooppalaisten sähkön 
ja kaasun yhtenäismarkkinoiden luomiseen parhaiten soveltuva rakenne. Siksi komission 
pitäisi tutkia viraston saavuttamia tuloksia ja ehdottaa tarvittaessa uutta rakennetta.

Tarkistus 126
Antolín Sánchez Presedo

Asetusehdotus
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkistaminen
Sääntelyneuvosto voi antaa virastosta 
tehtävien arviointien yhteydessä 
ehdotuksia virastoa koskevista 
tarkistuksista. Ensimmäinen näistä 
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tarkistusehdotuksista koskee erityisesti 
viraston lakkauttamista ja sen 
korvaamista muulla riippumattomalla 
rakenteella.

Or. es

Tarkistus 127
Christian Ehler

Asetusehdotus
31 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Voimaantulo, siirtymäsäännökset ja 
kumoaminen

Or. de

Perustelu

Määräaika on asetettu siten, että voidaan varmistaa, että energian sisämarkkinoiden 
kehittyminen otetaan huomioon.

Tarkistus 128
Christian Ehler

Asetusehdotus
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämä asetus kumotaan 1 päivänä 
tammikuuta 2015.

Or. de

Perustelu

Määräaika on asetettu siten, että voidaan varmistaa, että energian sisämarkkinoiden 
kehittyminen otetaan huomioon.
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