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Tarkistus 16
Mariela Velichkova Baeva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 c artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

d) vuotuinen työohjelma; d) laadittava vuotuinen työohjelma;

Or. en

Tarkistus 17
Mariela Velichkova Baeva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 c artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

e) vuosikertomus; e) laadittava vuosikertomus;

Or. en

Tarkistus 18
Mariela Velichkova Baeva

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 c artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

f) laadittava vuotuiset talvi- ja 
kesätuotannon riittävyysnäkymät.

Or. en
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Tarkistus 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 e artikla – 1 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää
sähkön siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaista verkostoa laatimaan 
kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan 
tarpeen markkinoiden tehokkaan 
toiminnan turvaamiseksi.

1. Komissio laatii viraston neuvosta, sen 
jälkeen kun virasto on kuullut 
asianomaisia sidosryhmiä, sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa ja 2 c artiklan 3 kohdassa
lueteltuja aiheita käsittelevät strategiset 
suuntaviivat, joiden perusteella sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto laatii sääntöjä 2 c artiklan 
1 kohdan c alakohdassa ja 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Virastolle olisi kilpailun edistämiseksi annettava enemmän valtaa (syrjimättömyyden, 
tehokkaan kilpailun ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi) 
säännellä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi viraston olisi annettava komissiolle sääntelyprosessin alussa virallinen 
suositus strategisina suuntaviivoina, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto voi laatia tekniset säännöt. Tämän prosessin avulla voidaan välttää
tilanne, jossa sähkön siirtoverkonhaltijat sääntelevät itse itseään. Samaa prosessia olisi
sovellettava myös 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan (2 c artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 e artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission ehdotus Tarkistus

1 a. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto laatii 
yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan 
mukaisesti ja lähettää ne viraston 
hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

Virastolle olisi kilpailun edistämiseksi annettava enemmän valtaa (syrjimättömyyden, 
tehokkaan kilpailun ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi) 
säännellä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi viraston olisi annettava komissiolle sääntelyprosessin alussa virallinen 
suositus strategisina suuntaviivoina, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto voi laatia tekniset säännöt. Tämän prosessin avulla voidaan välttää 
tilanne, jossa sähkön siirtoverkonhaltijat sääntelevät itse itseään. Samaa prosessia olisi 
sovellettava myös 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan (2 c artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 e artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

1 b. Virasto varmistaa, että sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston toimittamat säännöt ovat 1 
kohdassa esiteltyjen strategisten 
suuntaviivojen mukaisia.

Or. en

Perustelu

Virastolle olisi kilpailun edistämiseksi annettava enemmän valtaa (syrjimättömyyden, 
tehokkaan kilpailun ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi) 
säännellä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. Tämän tavoitteen 
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saavuttamiseksi viraston olisi annettava komissiolle sääntelyprosessin alussa virallinen 
suositus strategisina suuntaviivoina, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto voi laatia tekniset säännöt. Tämän prosessin avulla voidaan välttää 
tilanne, jossa sähkön siirtoverkonhaltijat sääntelevät itse itseään. Samaa prosessia olisi 
sovellettava myös 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan (2 c artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 e artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

3 a. Virasto valvoo sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston kyseisten sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja ilmoittaa kaikista 
rikkomuksista komissiolle, joka ryhtyy 
tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu direktiivi antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle verkostolle liikaa 
toimivaltaa. Edellä mainittujen sääntöjen valvonnan täytyy olla oikeudenmukaista ja 
objektiivista syrjimättömyyden, tehokkaan kilpailun ja markkinoiden tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi. Siksi valvontaa ei voida antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden vastuulle, vaan 
se pitäisi olla viraston tehtävä.

Tarkistus 23
Daniel Dăianu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 h artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
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sähkön siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
annettava tietoa kehityssuunnitelmistaan 
ja julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä 
saatuaan siihen ensin luvan energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden olisi voitava tehdä investointipäätöksiä kunnollisen eriyttämisen 
mahdollistamiseksi. Koordinointi olisi taattava Euroopan tasolla toimivien 
energiamarkkinoiden varmistamiseksi.

Tarkistus 24
Daniel Dăianu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
5 artikla – 4 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

4. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava 
tiedot ennakoidusta ja todellisesta
kysynnästä, käytettävissä olevasta 
tuotantokapasiteetista, toteutuneesta 
tuotannosta ja kulutuksesta, verkon ja 
rajayhdysjohtojen saatavuudesta ja
käytöstä sekä tasesähköstä ja 
varavoimakapasiteetista.

4. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava 
tiedot ennakoidusta ja todellisesta
kysynnästä, käytettävissä olevasta verkosta 
ja rajayhdysjohdoista ja niiden 
toteutuneesta käytöstä sekä tasesähköstä ja 
varavoimakapasiteetista. Tuotantoa ja 
kuormitusta koskevat yksittäiset tiedot 
sekä siirtoverkkoa koskevat tiedot ovat
luottamuksellisia, jos kriittisen 
infrastruktuurin suojelu sitä edellyttää. 
Tällainen luottamuksellisuus ei 
kuitenkaan koske Euroopan parlamenttia, 
neuvostoa, komissiota ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.

Or. en
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Perustelu

Luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet ovat oikeutettuja turvallisuuteen ja kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvistä syistä. Koska kansalliset verkostot ovat kuitenkin erittäin 
riippuvaisia toisistaan ja niiden turvallisuutta on parannettava, on tärkeää saada 
asianmukaista tietoa Euroopan tasolla. On kehitettävä asianmukaisia strategioita Euroopan
tasolla tehokkaamman kriisien ehkäisyn mahdollistamiseksi.
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