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Tarkistus 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Direktiivin 2003/43/EY 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat ne merkittävät hyödyt, joita 
sähkön sisämarkkinat saattavat tuottaa 
tehokkuuden parantumisena, hintojen 
laskuna, palvelun tason parantumisena 
sekä kilpailukyvyn parantumisena.
Merkittäviä puutteita esiintyy kuitenkin 
edelleen, ja näiden markkinoiden 
toimintaa on mahdollista parantaa; 
erityisesti tarvitaan konkreettisia 
säännöksiä tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
tuotannossa sisällyttämällä kaikki lyhyen 
ja pitkän aikavälin 
ympäristökustannukset hintoihin ja 
määräävää markkina-asemaa ja 
markkinoiden valtaukseen tähtäävää 
toimintaa koskevien riskien 
vähentämiseksi varmistamalla 
syrjimättömät siirto- ja jakelutariffit siten, 
että verkkoon pääsy perustuu tariffeihin, 
jotka on julkaistu ennen niiden 
voimaantuloa, sekä varmistamalla, että 
pienten ja heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden oikeuksia suojellaan ja 
sähköntuotannossa käytettyjä 
energialähteitä koskevat tiedot ilmoitetaan 
sekä mainitaan lähteitä, joissa annetaan 
tietoa niiden ympäristövaikutuksista, 
mikäli sellaisia on käytettävissä. 

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 2003/54/EY tärkeä johdanto-osan 2 kappale. Markkinavääristymistä ei päästä 
eroon, ellei sähköntuotantoon liittyviä ympäristökustannuksia sisällytetä hintoihin. Koska 
päästökauppajärjestelmässä pyritään päästölupien huutokaupan avulla sisällyttämään 
hiilidioksidipäästöjen kustannukset hintoihin, myös muut ympäristökustannukset on 
sisällytettävä energian hintoihin. Komission olisi ryhdyttävä seuraamaan tällaisia 
markkinavääristymiä.

Tarkistus 90
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sähkömarkkinoiden harmonisointi 
aiheuttaa hintojen epävakautta eri 
maissa. 

Or. en

Perustelu

Kalliin sähkön maista tuleva kysyntä vähentää sähkön viennin takia toimituskykyä halvan 
sähkön maissa, jolloin vähentynyt tarjonta nostaa kuluttajahintoja. Siksi harmonisoinnilla on 
myös kielteisiä markkinavaikutuksia, mikä olisi myös otettava huomioon.

Tarkistus 91
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Harmonisoinnin vaikutukset on 
tutkittava tarkkaan, koska siitä aiheutuu 
epävakaita seurauksia, jotka johtuvat 
tukkuhinnoittelusta ja päästöoikeuksien 
kaupasta vesi- ja ydinvoiman tuottajille 
syntyvistä voitoista.
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Or. en

Perustelu

Harmonisoiduilla energiamarkkinoilla käytettävä hinnoittelumekanismi luo windfall-voittoja 
yhtiöille, jotka tuottava vesi- ja ydinvoimaa ja jotka eivät tarvitse päästöoikeuksia. 
Sähköpörssin tukkuhinta perustuu nykyään hintaan, joka on määritelty käyttäen korkeimpia 
tuotantokustannuksia lisättynä päästöoikeuksien hinnalla, vaikka tuottaja ei edes tarvitsisi 
niitä. Hintajärjestelmää on kehitettävä niin, että sähköpörssin tukkuhinnassa otetaan 
huomioon erot tuotantokustannuksissa.

Tarkistus 92
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Oikeutta myydä sähköä kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin ja ilman 
syrjintää tai epäsuotuisampaa asemaa ei 
voida kuitenkaan tällä hetkellä taata 
yhdellekään yritykselle yhteisössä. 
Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 
eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta, koska nykyinen 
oikeudellinen kehys on riittämätön.

(3) Oikeutta myydä sähköä kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin ja ilman 
syrjintää tai epäsuotuisampaa asemaa ei 
voida kuitenkaan tällä hetkellä taata 
kaikille yrityksille kaikissa jäsenvaltioissa.
Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 
eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta, koska nykyinen 
oikeudellinen kehys on riittämätön.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamasta sanamuodosta syntyy käsitys, että sen mainitsemia kilpailuongelmia 
on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 93
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sähkön toimitusvarmuus on erittäin 
tärkeä tekijä Euroopan 
yhteiskunnallisessa kehityksessä, kestävän 
ilmastonmuutospolitiikan toteutuksessa ja 
sisämarkkinoiden kilpailukyvyn 
tehostamisessa. Siksi olisi kehitettävä 
edelleen rajat ylittävää yhteenliittämistä, 
jotta voidaan varmistaa kaikista lähteistä 
saatavan energian toimitukset 
mahdollisimman edullisin hinnoin sekä 
kuluttajille että teollisuudelle koko 
Euroopan unionissa. 

Or. en

Tarkistus 94
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sähköä tuottavien ja toimittavien 
yhtiöiden ja siirtoverkkoja omistavien 
yritysten omistajuuden eriyttäminen on 
olennainen ehto uusiutuvan energian 
uuden tuotantokapasiteetin 
rakentamiselle Euroopassa .

Or. es
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Tarkistus 95
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Toimivilla sähkön sisämarkkinoilla 
voidaan tarjota tuottajille asianmukaisia 
kannustimia uuden sukupolven 
voimaloihin investoimiseksi ja kuluttajille 
asianmukaisia keinoja käyttää sähköä 
entistä tehokkaammin, minkä 
edellytyksenä on energian 
toimitusvarmuus.

Or. en

Tarkistus 96
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kun pidetään mielessä, että 
uusiutuvat energialähteet ovat pysyviä, on 
olennaisen tärkeää kehittää sähkön 
yhteenliitäntäkapasiteettia Euroopan 
unionin tasolla, kiinnittäen erityistä 
huomiota unionin energiamarkkinoiden 
kaikkein eristyneimpiin maihin ja 
alueisiin, jotta jäsenvaltioille annetaan 
välineet, jotka ovat tarpeen uusiutuvan 
energian 20 prosentin osuutta koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 
mennessä.

Or. es
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Perustelu

Yhteenliittymien prosenttiosuuden ja uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin välinen yhteys 
on keskeisessä asemassa uusiutuvan energian 20 prosentin tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 97
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Sisämarkkinoilla halutaan lisätä 
sähkön kauppaa ja virtaamista yli rajojen, 
jotta varmistetaan käytettävissä olevan 
tuotannon paras mahdollinen 
hyödyntäminen ja mahdollisimman 
alhaiset hinnat. Samalla on varmistettava, 
että jäsenvaltiot ja sähköntuottajat eivät 
käytä tätä tekosyynä ja lakkaa 
investoimasta uuteen ja uudenaikaiseen 
sähköntuotantoteknologiaan. 
Jäsenvaltioiden, jotka lainsäädännön tai 
poliittisten päätösten nojalla päätyvät 
vähentämään hiilidioksidipäästötöntä 
voimantuotantoaan, olisi edistettävä 
samassa määrin uusiutuvista 
energianlähteistä saatavaa energiaa ja 
selvitettävä, miten ne aikovat saavuttaa 
tavoitteen. 

Or. en

Perustelu

Energiansaannin varmistamiseksi on erittäin tärkeää kannustaa investoimaan 
hiilidioksidipäästöttömään voimantuotantoon.
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Tarkistus 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission 10 päivänä tammikuuta 
2007 antamassa tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi sähkön 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille yhteisöön 
sijoittautuneille sähköyrityksille. Energian 
sisämarkkinoita koskeva tiedonanto ja 
kilpailuasiain alakohtaisen selvityksen 
loppuraportti ovat osoittaneet, että 
nykyiset säännöt ja toimenpiteet eivät 
tarjoa riittäviä puitteita tavoitteena olevien 
moitteettomasti toimivien 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

(4) Komission 10 päivänä tammikuuta 
2007 antamassa tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi sähkön 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille yhteisöön 
sijoittautuneille sähköyrityksille. Energian 
sisämarkkinoita koskeva tiedonanto on 
osoittanut, että nykyiset säännöt ja 
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita 
tavoitteena olevien moitteettomasti 
toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi. Kilpailuasiain 
alakohtaisen selvityksen loppuraportti sen 
enempää kuin energian sisämarkkinoita 
koskevan kolmannen lainsäädäntöpaketin 
tukemiseksi tehty vaikutusten 
arviointikaan eivät tuottaneet sellaista 
vakuuttavaa todistusaineistoa, joka tekisi 
mahdolliseksi määrittää, mikä on paras 
tai ainoa keino parantaa 
sisämarkkinoiden toimivuutta.

Or. fr

Perustelu

Kilpailuasiain alakohtaisen selvityksen loppuraporttia arvosteltiin voimakkaasti, kun se 
esiteltiin ITRE-valiokunnassa, erityisesti sen hyvin kiistanalaisten tilastollisten 
vastaavuuksien ja sen puutteellisten ja irrallisten tietojen johdosta. Raportissa esitetty kuva 
Euroopan sähköverkkojen toiminnasta käytännön tasolla oli puutteellinen ja siksi sen 
perusteella ei ollut mahdollista määrittää yhtä ainoaa tapaa parantaa sähkön 
sisämarkkinoiden toimivuutta.
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Tarkistus 99
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kilpailun ja mahdollisimman 
edullisten sähköntoimitusten 
varmistamiseksi ja samalla suurten 
toimijoiden määräävän markkina-aseman 
estämiseksi jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi helpotettava 
eri energianlähteitä hyödyntävien uusien 
sähköntoimittajien rajat ylittävää pääsyä 
verkkoihin sekä uudenlaista 
voimantuotantoa.

Or. en

Perustelu

Tällä avattaisiin markkinoita uusissa jäsenvaltioissa ja varsinkin niissä, joissa on 
määräävässä markkina-asemassa olevia toimijoita, sekä varmistettaisiin muiden toimijoiden 
pääsy markkinoille tasapuolisin ehdoin.

Tarkistus 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jos verkkotoimintoja ei tosiasiallisesti 
eriytetä toimitus- ja tuotantotoiminnoista 
on olemassa vaara, että syrjintää esiintyy 
sekä verkon toiminnassa että myös sen 
suhteen, minkälaisia kannustimia 
vertikaalisesti integroituneilla yrityksillä 
on tehdä riittäviä investointeja 
verkkoihinsa.

(5) Jos verkkotoimintoja ei tosiasiallisesti 
eriytetä toimitus- ja tuotantotoiminnoista 
on olemassa vaara, että syrjintää esiintyy 
sekä verkon toiminnassa että myös sen 
suhteen, minkälaisia kannustimia 
yrityksillä on tehdä riittäviä investointeja 
verkkoihinsa. Tärkein peruste kyseisten 
investointien tekemiseen on toimijan 
saama korvaus. Mikäli kansallisen 
sääntelyviranomaisen määrittämä 
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korvaustaso on alhainen, seurauksena on 
investointien väheneminen. Jos taas 
viranomainen asettaa korvaukset 
kohtuulliselle ja oikeasuhteiselle tasolle, 
jolla varmistetaan, että tulot kattavat 
kulut ja tehdyt investoinnit, investointien 
määrä lisääntyy automaattisesti, 
riippumatta siitä, kuuluuko 
siirtoverkonhaltija integroituun ryhmään 
vai ei. Investointeja ensisijaisesti 
määräävä tekijä on näin ollen 
hintasäännöstely sekä kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema ja 
toimivaltuudet, joita olisi vahvistettava 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 
kuluttajien eduksi.

Or. fr

Perustelu

Yrityksen omistussuhteet eivät ole määräävä tekijä investointien kannalta, vaan sijoitukset 
tehdään niiden kuolettamisen ja voiton tuottamisen todennäköisyyden perusteella. Omistuksen 
eriyttäminen ei ratkaise kaikkiin monopoleihin liittyvää ongelmaa, eli riskiä, että tilannetta 
voidaan käyttää hyväksi monopolin voittojen maksimoimiseksi. Tämä riski on olemassa 
riippumatta omistusrakenteista, oli sitten kyse vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä tai 
ei.

Tarkistus 101
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt eivät ole 
johtaneet siirtoverkonhaltijoiden 
tosiasialliseen eriyttämiseen. Eurooppa-
neuvosto pyysi Brysselissä 8 ja 9päivänä
maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden tavoitteena 
on toimitus- ja tuotantotoimien tehokas 

(6) Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt eivät ole 
vielä johtaneet siirtoverkonhaltijoiden 
tosiasialliseen eriyttämiseen kaikissa 
jäsenvaltioissa, mikä johtuu osittain siitä, 
että yhteisön nykyisen lainsäädännön 
täytäntöönpano on ollut puutteellista. 
Eurooppa-neuvosto pyysi Brysselissä 8 ja 
9 päivänä maaliskuuta 2007 pitämässään 
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erottaminen verkkotoiminnoista. kokouksessa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden tavoitteena 
on toimitus- ja tuotantotoimien tehokas 
erottaminen verkkotoiminnoista.

Or. en

Perustelu

On syytä mainita, että yhtenä syynä Euroopan energiamarkkinoiden toimivuusongelmiin on 
nykyisten säännösten puutteellinen täytäntöönpano, mitä korostettiin myös 10. tammikuuta 
2007 julkaistun tutkintaraportin kohdissa 151–153 ja 478.

Tarkistus 102
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt eivät ole 
johtaneet siirtoverkonhaltijoiden 
tosiasialliseen eriyttämiseen. Eurooppa-
neuvosto pyysi Brysselissä 8 ja 9 päivänä 
maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden tavoitteena 
on toimitus- ja tuotantotoimien tehokas 
erottaminen verkkotoiminnoista. 

(6) Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt eivät ole 
vielä johtaneet siirtoverkonhaltijoiden 
tosiasialliseen eriyttämiseen kaikissa 
jäsenvaltioissa, mikä johtuu osittain siitä, 
että yhteisön nykyisen lainsäädännön 
täytäntöönpano on ollut puutteellista. 
Eurooppa-neuvosto pyysi Brysselissä 8 ja 
9 päivänä maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden tavoitteena 
on toimitus- ja tuotantotoimien tehokas 
erottaminen verkkotoiminnoista.

Or. en

Perustelu

On syytä mainita, että yhtenä syynä Euroopan energiamarkkinoiden toimivuusongelmiin on 
nykyisten säännösten puutteellinen täytäntöönpano, mitä korostettiin myös 10. tammikuuta 
2007 julkaistun tutkintaraportin kohdissa 151–153 ja 478.
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Tarkistus 103
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Esitetyssä vaikutusten arvioinnissa 
ei ole osoitettu aukottomasti, että energia-
alalla on syrjivän pääsyn ja 
omistusrakenteen, investointivolyymin ja 
omistusrakenteen tai hintatason ja 
omistusrakenteen välinen syy-yhteys. 
Kokemusperäinen tieto viittaa 
pikemminkin siihen, että on olemassa 
kaikkien näiden tekijöiden ja tehokkaan 
sääntelyn välinen syy-yhteys.

Or. de

Perustelu

Esitetty vaikutusten arviointi toimii ehdotusten kokemusperäisenä tietopohjana. Arvioinnin 
sisällön ja taustan tarkastelun jälkeenkin jää epäilys, ovatko ehdotetut toimenpiteet 
asianmukaisia toimenpidepaketin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 104
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on selvästi tehokkain ja 
vakain tapa ratkaista luontainen eturistiriita 

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on komission mielestä tehokas
ja vakaa tapa ratkaista luontainen 
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ja turvata toimitusvarmuus. Tästä syystä
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä heinäkuuta 
2007 antamassaan päätöslauselmassa, että 
se pitää siirtotasolla tapahtuvaa omistuksen 
eriyttämistä tehokkaimpana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
markkinoiden avoimuutta. Jäsenvaltioita 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, ettei 
henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
käyttää määräysvaltaa, mukaan luettuna 
strategisesti tärkeitä päätöksiä kuten 
investointeja koskevaa 
määrävähemmistöoikeutta, sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä, jos sillä tai niillä on samaan 
aikaan minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden. Samalla tavoin määräysvallan 
siirtoverkonhaltijassa olisi suljettava pois 
mahdollisuus, että samalla henkilöllä 
voisi olla minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia toimitusyritykseen nähden. 

eturistiriita ja turvata toimitusvarmuus. 
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä heinäkuuta 
2007 antamassaan päätöslauselmassa, että 
se pitää siirtotasolla tapahtuvaa omistuksen 
eriyttämistä tehokkaana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
markkinoiden avoimuutta. Yhteisö ei ole 
toimivaltainen määräämään yritysten ja 
tuotantovälineiden pakkolunastuksesta, 
vaan on sidottu kunnioittamaan 
omistamisen perusoikeutta, mutta 
jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus soveltaa 
lievempiä ja kevyempiä mekanismeja 
eturistiriitojen ratkaisemiseksi ja 
investointien turvaamiseksi. Vain 
tällaisilla vaihtoehdoilla voidaan 
varmistaa julkisten ja yksityisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu, joka on yksi 
yhteisön oikeuden perusperiaatteista.

Or. en

Perustelu

Vaikka omistuksen eriyttämistä voidaan pitää tehokkaana tapana ratkaista integroituneiden 
yritysten eturistiriidat, yksikään omistuksen eriyttämisen kannattaja ei ole tähän mennessä 
kyennyt osoittamaan, että Euroopan energiamarkkinoiden nykyiset kilpailuongelmat voitaisiin 
ratkaista vain siirtoverkonhaltijoiden omistuksen eriyttämisen avulla. Lisäksi omistuksen 
eriyttämiseen liittyy yhteisön toimivaltaan liittyviä huolenaiheita.
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Tarkistus 105
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on selvästi tehokkain ja 
vakain tapa ratkaista luontainen eturistiriita
ja turvata toimitusvarmuus. Tästä syystä
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä heinäkuuta 
2007 antamassaan päätöslauselmassa, että 
se pitää siirtotasolla tapahtuvaa omistuksen 
eriyttämistä tehokkaimpana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
markkinoiden avoimuutta. Jäsenvaltioita 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, ettei 
henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
käyttää määräysvaltaa, mukaan luettuna 
strategisesti tärkeitä päätöksiä kuten 
investointeja koskevaa 
määrävähemmistöoikeutta, sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä, jos sillä tai niillä on samaan 
aikaan minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden. Samalla tavoin määräysvallan 
siirtoverkonhaltijassa olisi suljettava pois 
mahdollisuus, että samalla henkilöllä 
voisi olla minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia toimitusyritykseen nähden.

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on komission mielestä tehokas
ja vakaa tapa ratkaista luontainen 
eturistiriita ja turvata toimitusvarmuus. 
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä heinäkuuta 
2007 antamassaan päätöslauselmassa, että 
se pitää siirtotasolla tapahtuvaa omistuksen 
eriyttämistä tehokkaimpana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
markkinoiden avoimuutta, mutta myös 
jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus soveltaa 
tietyin ehdoin lievempiä mekanismeja 
eturistiriitojen ratkaisemiseksi ja 
investointien turvaamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Vaikka omistuksen eriyttämistä voidaan pitää tehokkaana tapana ratkaista integroituneiden 
yritysten eturistiriidat, yksikään omistuksen eriyttämisen kannattaja ei ole tähän mennessä 
kyennyt osoittamaan, että Euroopan energiamarkkinoiden nykyiset kilpailuongelmat voitaisiin 
ratkaista vain siirtoverkonhaltijoiden omistuksen eriyttämisen avulla. 

Tarkistus 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on selvästi tehokkain ja 
vakain tapa ratkaista luontainen eturistiriita 
ja turvata toimitusvarmuus. Tästä syystä
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä heinäkuuta 
2007 antamassaan päätöslauselmassa, että 
se pitää siirtotasolla tapahtuvaa omistuksen 
eriyttämistä tehokkaimpana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
markkinoiden avoimuutta. Jäsenvaltioita 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, ettei 
henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
käyttää määräysvaltaa, mukaan luettuna 
strategisesti tärkeitä päätöksiä kuten 
investointeja koskevaa 
määrävähemmistöoikeutta, sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä, jos sillä tai niillä on samaan 

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa poistamalla vertikaalisesti 
integroitujen yritysten luontainen kannustin 
syrjiä kilpailijoitaan verkkoon pääsyssä ja 
investoinneissa. Omistuksen eriyttäminen, 
mikä merkitsee sitä, että verkon omistaja 
nimetään verkonhaltijaksi ja on 
riippumaton toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä, on yksi tapa ratkaista 
luontainen eturistiriita. Euroopan 
parlamentti toteaa kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden mahdollisuuksista 
10 päivänä heinäkuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa, että se pitää siirtotasolla 
tapahtuvaa omistuksen eriyttämistä 
tehokkaimpana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
markkinoiden avoimuutta.
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aikaan minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden. Samalla tavoin määräysvallan 
siirtoverkonhaltijassa olisi suljettava pois 
mahdollisuus, että samalla henkilöllä 
voisi olla minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia toimitusyritykseen nähden.

Or. fr

Perustelu

Omistajuuden eriyttäminen on yksi komission ehdottamista keinoista ratkaista vertikaalisesti 
integroituneihin yrityksiin liittyvä luontainen eturistiriita. Se ei ole ainoa keino ja sen olisi 
säilyttävä yhtenä muiden direktiivissä esitettyjen keinojen joukossa. Ei ole olemassa 
luotettavaa näyttöä siitä, että omistajuuden eriyttäminen mahdollistaa toimitusvarmuudesta 
huolehtimisen. Tätä ei ole osoitettu missään vakavasti otettavassa vaikutusten arvioinnissa.

Tarkistus 107
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Toteutettavalla järjestelmällä olisi 
voitava ratkaista tehokkaasti energian 
tuottajien ja siirtoverkonhaltijoiden 
mahdolliset eturistiriidat, jotta voidaan 
toteuttaa tarvittavat investoinnit ja 
varmistaa uusien tulokkaiden pääsy 
verkkoon avointa ja tehokasta 
sääntelyjärjestelmää soveltaen.

Or. en

Perustelu

Käyttöön otettavan järjestelmän on oltava toimiva ja avoin, ja toisaalta sillä on varmistettava 
tarvittavien investointien tekeminen.
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Tarkistus 108
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten jäsenvaltioille olisi annettava 
lisäaikaa asiaa koskevien säännösten 
soveltamiseen. Sähkö- ja kaasualojen 
väliset vertikaaliset yhteydet huomioon 
ottaen näitä eriyttämissäännöksiä olisi 
sovellettava molemmilla aloilla.

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten omistuksen eriyttämiseen päätyneille
jäsenvaltioille olisi annettava lisäaikaa 
asiaa koskevien säännösten soveltamiseen. 
Sähkö- ja kaasualojen väliset vertikaaliset 
yhteydet huomioon ottaen näitä 
eriyttämissäännöksiä olisi sovellettava 
molemmilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon, että omistuksen eriyttäminen on vain yksi vaihtoehto.

Tarkistus 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltiot voivat halutessaan 
soveltaa tässä direktiivissä annettuja 
siirtojärjestelmien ja 
siirtoverkonhaltijoiden 
tarkoituksenmukaista ja tehokasta 
eriyttämistä koskevia säännöksiä. 
Kyseinen eriyttäminen on 
tarkoituksenmukaista, koska siten 
voidaan varmistaa siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuus. Se on tehokasta, koska 
se tarjoaa asianmukaisemman 
sääntelykehyksen oikeudenmukaisen 
kilpailun, riittävien investointien, uusien 



AM\713546FI.doc 19/113 PE404.393v01-00

FI

tulokkaiden mukaanpääsyn ja 
sähkömarkkinoiden yhdentymisen 
varmistamiseksi. Eriyttäminen perustuu 
yhtäällä organisaatiota ja 
siirtoverkonhaltijoiden hallintoa 
koskevien toimien pilariin ja toisaalla 
investointeja, uuden tuotantokapasiteetin 
liittämistä verkkoon ja alueellisen 
yhteistyön avulla tapahtuvaa 
markkinoiden yhdentymistä koskevien 
toimien pilariin. Eriyttäminen on 
Eurooppa-neuvoston Brysselissä 8. ja 
9. maaliskuuta 2007 pidetyssä 
kokouksessa vahvistettujen vaatimusten 
mukaista.

Or. fr

Perustelu

Siirtojärjestelmien ja siirtoverkonhaltijoiden tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla 
eriyttämisellä turvataan osaltaan siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus toteuttamalla 
toimia, jotka ovat kansallisten perustuslakien mukaisia ja noudattavat 
suhteellisuusperiaatetta ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevaa periaatetta. Kun siihen 
yhdistetään investointeja ja markkinoiden yhdentymistä edistäviä toimia on tuloksena 
kokonaisvaltainen vastaus, jonka on oltava direktiivin johtotähtenä.

Tarkistus 110
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, 

Poistetaan.
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minkä lisäksi on varmistettava 
yksityiskohtainen sääntely ja otettava 
käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtoverkkojen omistuksen eriyttäminen on ainut tapa varmistaa kyseisten 
verkkojen haltijoiden riippumattomuus ja lisätä avoimuutta. Näin verkonhaltijoista voi tulla 
myös tehokkaampia markkinatoimijoita. Riippumattomien verkonhaltijoiden järjestelmässä 
kansallisten siirtoverkkojen omistus ja kaupallinen toiminta pysyvät samoissa käsissä. Vaikka 
kansallinen siirtoverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä, tuloksena on paljon sääntöjä. 

Tarkistus 111
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, minkä 
lisäksi on varmistettava yksityiskohtainen 
sääntely ja otettava käyttöön kattavat 
mekanismit viranomaisvalvontaa varten.

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista tai että 
toteutetaan tosiasiallinen ja tuloksellinen 
eriyttäminen, minkä lisäksi on 
varmistettava yksityiskohtainen sääntely ja 
otettava käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en
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Perustelu

Tässä on syytä korostaa, että omistukseltaan eriyttämättömien siirtoverkkojen haltijoiden olisi 
voitava tehdä valinta riippumattoman verkonhaltijan ja tosiasiallisen ja tuloksellisen 
eriyttämisen mallin välillä.

Tarkistus 112
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, minkä 
lisäksi on varmistettava yksityiskohtainen 
sääntely ja otettava käyttöön kattavat 
mekanismit viranomaisvalvontaa varten.

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista tai että 
toteutetaan tosiasiallinen ja tuloksellinen 
eriyttäminen, minkä lisäksi on 
varmistettava yksityiskohtainen sääntely ja 
otettava käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Tässä on syytä korostaa, että omistukseltaan eriyttämättömien siirtoverkkojen haltijoiden olisi 
voitava tehdä valinta riippumattoman verkonhaltijan ja tosiasiallisen ja tuloksellisen 
eriyttämisen mallin välillä.



PE404.393v01-00 22/113 AM\713546FI.doc

FI

Tarkistus 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Vertikaalisesti integroituneet 
yritykset voivat säilyttää verkon 
omistuksen ja varmistaa samalla 
intressien tosiasiallisen eriyttämisen 
edellyttäen, että noudatetaan 
tosiasiallisesta ja tuloksellisesta 
eriyttämisestä annettuja säännöksiä ja 
että verkonhaltija huolehtii kaikista 
verkonhaltijan toiminnoista ja että 
varmistetaan yksityiskohtainen sääntely ja 
otetaan käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 8 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 114
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 

Poistetaan.
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varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroitujen yritysten osakkeenomistajien 
etujen säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtoverkkojen omistuksen eriyttäminen on ainut tapa varmistaa kyseisten 
verkkojen haltijoiden riippumattomuus ja lisätä avoimuutta. Näin verkonhaltijoista voi tulla 
myös tehokkaampia markkinatoimijoita. Riippumattomien verkonhaltijoiden järjestelmässä 
kansallisten siirtoverkkojen omistus ja kaupallinen toiminta pysyvät samoissa käsissä. Vaikka 
kansallinen siirtoverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä, tuloksena on paljon sääntöjä. 

Tarkistus 115
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroitujen yritysten osakkeenomistajien 

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista 
sopivin.
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etujen säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 116
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroitujen yritysten osakkeenomistajien 
etujen säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista 
sopivin.

Or. de
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Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta noudattaen jäsenvaltioiden kuuluu saada päättää siitä, miten 
ehdotuksessa esitetyt tavoitteet ovat saavutettavissa.

Tarkistus 117
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroitujen yritysten osakkeenomistajien 
etujen säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita kolmesta 
vaihtoehdosta: omistuksen eriyttäminen, 
riippumattoman verkonhaltijan 
perustaminen tai tosiasiallinen ja 
tuloksellinen eriyttäminen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida valita kolmesta siirtoverkon eriyttämisvaihtoehdosta: omistuksen 
eriyttäminen, riippumattoman verkonhaltijan perustaminen tai tosiasiallinen ja tuloksellinen 
eriyttäminen. Kaikki kolme vaihtoehtoa ovat yhtä käyttökelpoisia keinoja varmistaa 
syrjimätön verkkoon pääsy, ratkaista integroitujen yritysten eturistiriidat ja kannustaa 
verkkoinvestointeihin.
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Tarkistus 118
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen tai kun jäsenvaltio haluaa 
varmistaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston moitteettoman 
toiminnan ehtojen täyttymisen tai 
ylikansallisen siirtoverkonhaltijan 
perustamisen, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus valita joko 
omistuksen eriyttäminen tai poikkeuksena 
tästä toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen, jolloin
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi lisäksi
voitava valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Sekä omistuksen eriyttäminen että riippumattoman verkonhaltijan perustaminen olisi 
asetettava samanarvoisiksi vaihtoehdoiksi. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus valita direktiivin 
voimaantulohetkellä näistä kahdesta vaihtoehdosta riippumatta siitä, millainen 
markkinarakenne niiden alueella tuolloin vallitsee.
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Tarkistus 119
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen tai 
tosiasiallinen ja tuloksellinen 
eriyttäminen, jolla varmistetaan 
siirtoverkonhaltijan tosiasiallinen 
eriyttäminen ilman että loukataan verkon 
omistusta ja että seurauksena on joko 
siirtoverkon tai energiantuotannon 
myynti. Tällöin riippumattomiin 
verkonhaltijoihin perustuvan ratkaisun 
toimivuus on varmistettava asiaa 
koskevilla lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroitujen yritysten osakkeenomistajien 
etujen säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään kolmas vaihtoehto eli tosiasiallinen ja tuloksellinen eriyttäminen.
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Tarkistus 120
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita kolmesta 
vaihtoehdosta: omistuksen eriyttäminen, 
riippumattoman verkonhaltijan 
perustaminen tai tosiasiallinen ja 
tuloksellinen eriyttäminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun ja tosiasiallisen ja 
tuloksellisen eriyttämisen toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä on syytä korostaa, että omistukseltaan eriyttämättömien siirtoverkkojen haltijoiden olisi 
voitava tehdä valinta riippumattoman verkonhaltijan ja tosiasiallisen ja tuloksellisen 
eriyttämisen mallin välillä.
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Tarkistus 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen, siirtojärjestelmien ja 
siirtoverkonhaltijoiden 
tarkoituksenmukainen ja tehokas 
eriyttäminen tai toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus on jäsenvaltioiden pidettävä 
huoli siitä, että vertikaalisesti integroituneita yrityksiä vaaditaan noudattamaan omistajuuden 
eriyttämistä, tarkoituksenmukaista ja tehokasta eriyttämistä tai riippumattomia verkon 
käyttäjiä koskevia säännöksiä. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat keskenään samanarvoisia ja ne 
esitetään samanarvoisina tässä ehdotuksessa direktiiviksi.
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Tarkistus 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen tai 
siirtoverkonhaltijoiden tosiasiallinen ja 
tuloksellinen oikeudellinen eriyttäminen. 
Tällöin riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti integroitujen 
yritysten osakkeenomistajien etujen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
valita omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi tai 
integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Riippumattomien verkonhaltijoiden perustamisen olisi oltava samanarvoinen vaihtoehto. 
Tarkistus liittyy 8 artiklan 1 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 123
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Sähkön sisämarkkinoiden kilpailun 
kehittämiseksi asiakkaiden olisi voitava 
valita sähköntoimittajansa ja hankkia 
sähkönsä eri toimittajilta. 

Or. en

Perustelu

Varmistamalla asiakkaiden mahdollisuus käyttää eri toimittajia voidaan edistää sähkön 
vapaata liikkuvuutta ja kilpailua sisämarkkinoilla.

Tarkistus 124
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava myös
julkisen ja yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. de
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Perustelu

Julkisten ja yksityisten siirtoverkonhaltijoiden eriarvoinen kohtelu on syrjivää, sillä 
ratkaisematta jää ongelma, joka liittyy yksittäisten jäsenvaltioiden poliittiseen 
vaikutusmahdollisuuteen. Valtiollisten ja yksityisten yritysten eriyttämiseen sovellettavat 
erilaiset määräykset ovat vastoin alkuperäistä vapauttamistavoitetta, ja niillä rikotaan 
samanarvoisuuden periaatetta. Yhtiöoikeudellisen eriyttämisen yhteydessä voidaan varmistaa 
myös yksityisten yritysten syrjimätön pääsy verkkoihin.

Tarkistus 125
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. de

Perustelu

Julkisten ja yksityisten siirtoverkonhaltijoiden eriarvoinen kohtelu on syrjivää, eikä sitä voida 
perustella mitenkään.
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Tarkistus 126
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Julkisten ja yksityisten siirtoverkonhaltijoiden eriarvoinen kohtelu on syrjivää. Komission 
ehdotuksen johdanto-osan kappaleissa tehdään ero valtion omistuksen ja yksityisen 
omistuksen välille. Ratkaisematta jää ongelma, joka liittyy siihen, että jäsenvaltiot voivat 
käyttää poliittista vaikutusvaltaa sekä energia-alan kilpailtuun että säädeltyyn osaan.

Tarkistus 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
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sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. de

Perustelu

Perustamissopimuksen 295 artiklan nojalla ei puututa jäsenvaltioiden 
omistusoikeusjärjestelmiin. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tämä 
säännös ilmentää EY:n perustamissopimuksen neutraliteettiperiaatetta suhteessa 
jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin. Sitä on tarkasteltava siinä valossa, että 
valtiollistaminen ja julkiset yritykset ovat kaksi eri asiaa. Säännöksellä haluttiin ETY:n 
perustamisen yhteydessä estää se, että yhteisö rajoittaisi jäsenvaltioiden valtiontalouden 
liikkumavaraa.

Tarkistus 128
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, toimitus-
ja tuotantotoimintojen hallinta voidaan 
antaa yhdelle ja siirtotoimintojen hallinta 
toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
sähköntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, toimitus-
ja tuotantotoimintojen hallinta voidaan 
antaa yhdelle ja siirtotoimintojen hallinta 
toiselle julkiselle elimelle. Jos jäsenvaltio, 
jolla on valta sekä siirtoverkonhaltijoihin 
että toimitus- ja tuotantotoimintaa 
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harjoittaviin yrityksiin, säilyttää 
vertikaalisen integroitumisen, tällaisiin 
elimiin olisi sovellettava tosiasiallisen 
oikeudellisen eriyttämisen vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Valtion omistamia yrityksiä ja yksityisiä yrityksiä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Tarkistus 129
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla 
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, 
sertifiointia koskevia päätöksiä.

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
eriyttämistä olisi sovellettava kaikkialla 
yhteisössä siten, ettei yhteisössä toimivalla 
verkonhaltijalla tai sen sidosyrityksillä 
saisi olla toimitus- tai tuotantotoimintaa 
missään jäsenvaltiossa. Tätä periaatetta 
olisi sovellettava samalla tavoin sekä 
EU:sta että EU:n ulkopuolelta tuleviin 
yrityksiin.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottama omistukseltaan eriytettyjen siirtoverkonhaltijoiden ja riippumattomien 
verkonhaltijoiden sertifiointimenettely on liian raskas ja byrokraattinen. Eriyttämissääntöjen 
asianmukainen täytäntöönpano voidaan varmistaa myös siten, että sääntelyviranomaiset 
seuraavat ja valvovat siirtoverkonhaltijoita jatkuvasti. 

Tarkistus 130
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla 
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
eriyttämistä olisi sovellettava kaikkialla 
yhteisössä siten, ettei yhteisössä toimivalla 
verkonhaltijalla tai sen sidosyrityksillä 
saisi olla toimitus- tai tuotantotoimintaa 
missään jäsenvaltiossa. Tätä periaatetta 
olisi sovellettava samalla tavoin sekä 
EU:sta että EU:n ulkopuolelta tuleviin 
yrityksiin. Jotta voitaisiin varmistaa 
vaatimusten yhdenmukainen soveltaminen 
kaikkialla yhteisössä ja yhteisön 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattaminen, komissiolla olisi oltava 
oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tässä on syytä korostaa, että omistukseltaan eriyttämättömien siirtoverkkojen haltijoiden olisi 
voitava tehdä valinta riippumattoman verkonhaltijan ja tosiasiallisen ja tuloksellisen 
eriyttämisen mallin välillä.
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Tarkistus 131
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä. 

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
eriyttämistä olisi sovellettava kaikkialla 
yhteisössä. Tätä periaatetta olisi 
sovellettava samalla tavoin sekä EU:sta 
että EU:n ulkopuolelta tuleviin yrityksiin. 
Sen varmistamiseksi, että verkko- ja 
toimitustoiminnot pidetään erillään 
kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, virastolla
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

Or. lt

Tarkistus 132
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
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sähkömarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. EU:n kansalaiset voivat saada 
sähköä ainoastaan verkon kautta. Toimivat 
sähkömarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
sähköntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Yhteisö katsoo, että sähkönsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 
tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia 
varotoimenpiteitä, jotta voidaan välttää 
yhteisön yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen ja sen kansalaisten 
hyvinvointiin kohdistuvat mahdolliset 
uhat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista. Tällaiset toimenpiteet ovat 
tarpeellisia myös tosiasiallista eriyttämistä 
koskevien sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi.

sähkömarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. EU:n kansalaiset voivat saada 
sähköä ainoastaan verkon kautta. Toimivat 
sähkömarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
sähköntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Virheiden seuraukset näkyvät vasta 
huomattavalla viiveellä. Yhteisö katsoo, 
että sähkönsiirtoverkkojen ala on sille 
erityisen tärkeä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista.

Or. de

Tarkistus 133
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
sähkömarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. EU:n kansalaiset voivat saada 
sähköä ainoastaan verkon kautta. Toimivat 
sähkömarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
sähköntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Yhteisö katsoo, että sähkönsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
sähkömarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan ja niiden maantieteellisen 
eristyneisyyden poistamiseen. EU:n 
kansalaiset voivat saada sähköä ainoastaan 
verkon kautta. Toimivat sähkömarkkinat ja 
erityisesti verkot ja muu 
sähköntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
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tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää yhteisön yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvat 
mahdolliset uhat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista. Tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeellisia myös 
tosiasiallista eriyttämistä koskevien 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

Yhteisö katsoo, että sähkönsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 
tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää yhteisön yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvat 
mahdolliset uhat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista. Tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeellisia myös 
tosiasiallista eriyttämistä koskevien 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 134
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Syrjimätön pääsy jakeluverkkoon on 
edellytys toimitusyhteyksien luomiselle 
asiakkaisiin vähittäismarkkinatasolla. 
Mahdollisuudet kolmannen osapuolen 
verkkoonpääsyyn ja investointeihin 
liittyvään syrjintään ovat kuitenkin 
jakelutasolla rajallisemmat kuin 
siirtotasolla, koska ylikuormitus ja 
tuotantoon liittyvät intressit eivät ole 
jakelutasolla yhtä merkittäviä tekijöitä kuin 
siirtotasolla. Lisäksi 
jakeluverkonhaltijoiden toimintojen 
eriyttämisestä tuli direktiivin 2003/54/EY 
mukaisesti pakollista vasta 1 päivästä 
heinäkuuta 2007, ja sen vaikutukset 
sisämarkkinoihin on vielä analysoitava. 
Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt voivat johtaa 
tosiasialliseen eriyttämiseen sillä 
edellytyksellä, että ne määritellään 
selkeämmin, pannan asianmukaisesti 
täytäntöön ja täytäntöönpanoa valvotaan 

(15) Syrjimätön pääsy jakeluverkkoon on 
edellytys toimitusyhteyksien luomiselle 
asiakkaisiin vähittäismarkkinatasolla. 
Mahdollisuudet kolmannen osapuolen 
verkkoonpääsyyn ja investointeihin 
liittyvään syrjintään ovat kuitenkin 
jakelutasolla rajallisemmat kuin 
siirtotasolla, koska ylikuormitus ja 
tuotantoon liittyvät intressit eivät ole 
jakelutasolla yhtä merkittäviä tekijöitä kuin 
siirtotasolla. Siksi tämän direktiivin 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa 
jakeluverkkoihin. Lisäksi 
jakeluverkonhaltijoiden toimintojen 
eriyttämisestä tuli direktiivin 2003/54/EY 
mukaisesti pakollista vasta 1 päivästä 
heinäkuuta 2007, ja sen vaikutukset 
sisämarkkinoihin on vielä analysoitava. 
Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt voivat johtaa 
tosiasialliseen eriyttämiseen sillä 
edellytyksellä, että ne määritellään 
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tarkasti. Yhtäläisten toimintaedellytysten 
luomiseksi vähittäismarkkinatasolla 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaa olisi siis 
valvottava, jotta niitä estettäisiin 
hyödyntämästä vertikaalista 
integroitumistaan parantaakseen 
kilpailuasemaansa markkinoilla erityisesti 
suhteessa kotitalousasiakkaisiin ja muihin 
pieniin asiakkaisiin. 

selkeämmin, pannan asianmukaisesti 
täytäntöön ja täytäntöönpanoa valvotaan 
tarkasti. Yhtäläisten toimintaedellytysten 
luomiseksi vähittäismarkkinatasolla 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaa olisi siis 
valvottava, jotta niitä estettäisiin 
hyödyntämästä vertikaalista
integroitumistaan parantaakseen 
kilpailuasemaansa markkinoilla erityisesti 
suhteessa kotitalousasiakkaisiin ja muihin 
pieniin asiakkaisiin. 

Or. de

Perustelu

On syytä selventää, että kolmannen energiasisämarkkinapaketin säännöksiä ei sovelleta 
jakeluverkkojen tasolla.

Tarkistus 135
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Energia-alan sääntelyviranomaisten 
olisi voitava tehdä päätöksiä kaikista 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta merkityksellisistä 
sääntelykysymyksistä, ja niiden tulisi olla 
täysin riippumattomia kaikista muista
julkisista tai yksityisistä eduista.

(17) Energia-alan sääntelyviranomaisten 
olisi voitava tehdä päätöksiä kaikista 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta merkityksellisistä 
sääntelykysymyksistä, ja niiden tulisi olla 
täysin riippumattomia kaikista julkisista tai 
yksityisistä elimistä tai yrityksistä.

Or. en

Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten olisi oltava sidottuja julkiseen etuun.
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Tarkistus 136
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Energia-alan sääntelyviranomaisilla 
olisi oltava valtuudet tehdä sähköalan 
yrityksiä koskevia sitovia päätöksiä ja 
määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan. Niille olisi myös 
annettava valtuudet päättää, 
kilpailusääntöjen soveltamisesta 
riippumatta, kaikista asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla edistetään 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
edellyttämää tosiasiallista kilpailua. Niiden 
olisi myös voitava varmistaa yleispalvelun 
ja julkisten palvelujen korkea taso 
markkinoiden avaamisen yhteydessä, 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
suojelu sekä se, että 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita. Nämä säännökset eivät saisi 
rajoittaa komission toimivaltaa, joka 
koskee kilpailusääntöjen soveltamista, 
mukaan luettuna sellaisten 
yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on 
vaikutuksia yhteisön tasolla, eivätkä 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista, kuten 
pääoman vapaa liikkuvuus.

(18) Energia-alan sääntelyviranomaisilla 
olisi oltava valtuudet tehdä sähköalan 
yrityksiä koskevia sitovia päätöksiä ja 
määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan. Niille olisi myös 
annettava valtuudet päättää, 
kilpailusääntöjen soveltamisesta 
riippumatta, kaikista asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
asiakkaille koituva hyöty sillä, että
edistetään markkinoiden moitteettoman 
toiminnan edellyttämää tosiasiallista 
kilpailua. Niiden olisi myös voitava 
varmistaa yleispalvelun ja julkisten 
palvelujen korkea taso markkinoiden 
avaamisen yhteydessä, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu sekä se, että 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita. Nämä säännökset eivät saisi 
rajoittaa komission toimivaltaa, joka 
koskee kilpailusääntöjen soveltamista, 
mukaan luettuna sellaisten 
yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on 
vaikutuksia yhteisön tasolla, eivätkä 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista, kuten 
pääoman vapaa liikkuvuus.

Or. en

Perustelu

Tosiasiallisen kilpailun edistäminen ei saa olla tavoite sinänsä, vaan olisi huolehdittava 
asiakkaiden eduista, joita ovat laajempi valikoima, alhaisemmat hinnat ja parempi palvelu.
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Tarkistus 137
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähkön sisämarkkinoita vaivaa 
likviditeetin ja avoimuuden puute, joka 
haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, 
riskeiltä suojautumista ja uusien 
toimijoiden markkinoille tuloa. 
Luottamusta markkinoihin, niiden 
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden 
lukumäärää on kasvatettava, mistä syystä 
sähköntoimituksia harjoittavien yritysten 
viranomaisvalvontaa on lisättävä.
Tällaiset vaatimukset eivät saisi rajoittaa 
voimassa olevan rahoitusmarkkinoita 
koskevan yhteisön lainsäädännön 
soveltamista ja niiden tulisi olla 
yhteensopivia tämän lainsäädännön 
kanssa. Energia-alan ja 
rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyviranomaisten olisi toimittava 
yhteistyössä, jotta molemmilla olisi 
yleiskuva kyseessä olevista markkinoista.

(19) Sähkön sisämarkkinoita vaivaa 
likviditeetin ja avoimuuden puute, joka 
haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, 
riskeiltä suojautumista ja uusien 
toimijoiden markkinoille tuloa. 
Luottamusta markkinoihin, niiden 
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden 
lukumäärää on kasvatettava.

Or. de

Tarkistus 138
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähkön sisämarkkinoita vaivaa 
likviditeetin ja avoimuuden puute, joka 
haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, 
riskeiltä suojautumista ja uusien 
toimijoiden markkinoille tuloa. 
Luottamusta markkinoihin, niiden 
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden 

(19) Sähkön sisämarkkinoita vaivaa 
likviditeetin ja avoimuuden puute, joka 
haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, 
riskeiltä suojautumista ja uusien 
toimijoiden markkinoille tuloa. 
Luottamusta markkinoihin, niiden 
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden 



AM\713546FI.doc 43/113 PE404.393v01-00

FI

lukumäärää on kasvatettava, mistä syystä 
sähköntoimituksia harjoittavien yritysten 
viranomaisvalvontaa on lisättävä.
Tällaiset vaatimukset eivät saisi rajoittaa 
voimassa olevan rahoitusmarkkinoita 
koskevan yhteisön lainsäädännön 
soveltamista ja niiden tulisi olla 
yhteensopivia tämän lainsäädännön 
kanssa. Energia-alan ja 
rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyviranomaisten olisi toimittava 
yhteistyössä, jotta molemmilla olisi 
yleiskuva kyseessä olevista markkinoista.

lukumäärää on kasvatettava.

Or. de

Perustelu

Ei pidä sekoittaa rahoitusmarkkinasääntelyn ja energiamarkkinasääntelyn toimivalta-alueita.

Tarkistus 139
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ennen kuin komissio antaa 
suuntaviivat, joissa määritellään tarkemmin 
tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset, 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston ja Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
(CESR) olisi yhteistyössä tutkittava 
suuntaviivojen sisältöä ja annettava niistä 
neuvoja komissiolle. Viraston ja komitean 
olisi lisäksi yhteistyössä tutkittava ja 
annettava neuvoja siitä, olisiko 
sähköntoimitussopimuksilla ja 
sähköjohdannaisilla toteutettuihin 
liiketoimiin sovellettava kauppaa edeltäviä 
ja/tai kaupan jälkeisiä 
avoimuusvaatimuksia, ja jos olisi, mikä 
olisi tällaisten vaatimusten sisältö.

(20) Ennen kuin komissio antaa 
suuntaviivat, joissa määritellään tarkemmin 
tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset, 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston ja Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
(CESR) olisi yhteistyössä tutkittava 
suuntaviivojen sisältöä ja annettava niistä 
neuvoja komissiolle. Viraston ja komitean 
olisi lisäksi yhteistyössä tutkittava ja 
annettava neuvoja siitä, olisiko 
sähköntoimitussopimuksilla ja 
sähköjohdannaisilla toteutettuihin 
liiketoimiin sovellettava kauppaa edeltäviä 
ja/tai kaupan jälkeisiä 
avoimuusvaatimuksia (ja mahdollisesti 
myös säilytettävien tietojen 
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julkistamisvelvollisuutta), ja jos olisi, mikä 
olisi tällaisten vaatimusten sisältö.

Or. de

Perustelu

Tietojen luottamuksellisuuden ja niiden taloudellisen merkityksen vuoksi on tehtävä selvä ero 
säilyttämisen ja julkaisemisen välillä.

Tarkistus 140
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jotta estetään määräävässä 
markkina-asemassa olevia perinteisiä 
toimijoita sulkemasta markkinoiden 
avaamista, on tärkeää mahdollistaa 
uusien liiketoimintamallien kehittyminen, 
esimerkiksi mahdollisuus tehdä 
samanaikaisia sopimuksia useiden 
toimittajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 141
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Julkisen palvelun vaatimuksia ja niistä 
seuraavia yhteisiä vähimmäisnormeja olisi 
edelleen vahvistettava sen varmistamiseksi, 
että kaikki kuluttajat voivat hyötyä 
kilpailusta. Keskeinen tekijä kuluttajille 
tehtävissä toimituksissa on mahdollisuus 
saada kulutustietoja. Kuluttajilla olisi 

(21) Julkisen palvelun vaatimuksia ja niistä 
seuraavia yhteisiä vähimmäisnormeja olisi 
edelleen vahvistettava sen varmistamiseksi, 
että kaikki kuluttajat ja varsinkin heikossa 
asemassa olevat kuluttajat voivat hyötyä 
kilpailusta. Julkisen palvelun vaatimuksia 
voidaan tulkita kansalliselta pohjalta 
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oltava mahdollisuus saada käyttöönsä 
itseään koskevat tiedot, jotta he voivat 
pyytää kilpailijoita tekemään tarjouksia 
näiden tietojen pohjalta. Kuluttajilla olisi 
myös oltava oikeus saada asianmukaisesti 
tietoja energiankulutuksestaan. 
Säännöllisesti annettavat tiedot 
energiakustannuksista kannustavat 
energian säästämiseen, koska kuluttajat 
saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tehtyjen investointien ja 
kulutustottumusten muutosten 
vaikutuksista. 

ottaen huomioon kansalliset olosuhteet, 
mutta samalla jäsenvaltioiden on 
noudatettava yhteisön säädöksiä ja 
yhteisiä vähimmäisstandardeja. EU-
kansalaisten, erityisesti kotitalouksien, ja 
EU-alueen yritysten, erityisesti pk-
yritysten, olisi voitava saada julkisen 
palvelun takeet erityisesti 
toimitusvarmuuden ja kohtuullisten 
tariffien osalta. Keskeinen tekijä 
kuluttajille tehtävissä toimituksissa on 
mahdollisuus saada kulutustietoja. 
Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus saada 
käyttöönsä itseään koskevat tiedot, jotta he 
voivat pyytää kilpailijoita tekemään 
tarjouksia näiden tietojen pohjalta. 
Kuluttajilla olisi myös oltava oikeus saada 
asianmukaisesti tietoja 
energiankulutuksestaan. Säännöllisesti 
annettavat tiedot yhteisin perustein 
määritellyistä energiakustannuksista 
kannustavat energian säästämiseen, koska 
kuluttajat saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tehtyjen investointien ja 
kulutustottumusten muutosten 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 142
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Energiaköyhyys on kasvava 
ongelma Euroopan unionissa. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansallisia 
toimintasuunnitelmia energiaköyhyyden 
torjumiseksi ja heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden tarvitsemien 
energiatoimitusten varmistamiseksi. Tässä 
tarvitaan yhdennettyä lähestymistapaa, ja 
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toimenpiteisiin olisi kuuluttava 
sosiaalipolitiikka, liikennepolitiikka ja 
asuntojen energiatehokkuuden 
parantaminen. Tällä direktiivillä olisi 
mahdollistettava ainakin kansalliset 
myönteisen syrjinnän politiikat heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden hyväksi 
tarkoitettujen hinnoittelumallien osalta.

Or. en

Perustelu

Koska energiaköyhyys on kasvava ongelma Euroopan unionissa, säädösehdotuksessa on 
käsiteltävä asiaa ja tehtävä energia kaikkien eurooppalaisten saatavilla olevaksi 
hyödykkeeksi.

Tarkistus 143
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Energiaköyhyys on kasvava 
ongelma Euroopan unionissa. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kansallisia 
toimintasuunnitelmia, joilla torjutaan 
energiaköyhyyttä ja varmistetaan, että 
heikossa asemassa olevilla asiakkailla on 
varaa maksaa energialaskunsa. 
Toimenpiteisiin olisi sisällyttävä laaja-
alaisia ja kauaskantoisia 
energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka on 
kohdistettu heikossa asemassa oleviin 
kotitalouksiin niiden energiaköyhyyden 
kitkemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 144
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kuluttajien nykyiset oikeudet on 
turvattava, ja niitä olisi vahvistettava 
edelleen lisäämällä kilpailua, 
tehostamalla pääsyä verkkoon ja 
tarjoamalla kuluttajille enemmän 
vaihtoehtoja. Markkinahintojen olisi 
toimittava oikeina kannustimina verkon 
kehittämisessä ja investoinneissa 
uudenlaiseen voimantuotantoon. 

Or. en

Perustelu

Markkinoille pääsyn helpottuminen ja kilpailun lisääntyminen tarjoavat kuluttajille enemmän 
vaihtoehtoja ja parempaa laatua.

Tarkistus 145
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Jäsenvaltioiden olisi ehdottomasti 
huolehdittava siitä, että edistetään reilua 
kilpailua ja eri toimittajien pääsyä 
verkkoon sekä varmistetaan uudenlaisen 
voimantuotannon kapasiteetti, jotta 
kuluttajat saavat täyden hyödyn sähkön 
vapautetuista sisämarkkinoista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava 
kansallisten toimintasuunnitelmien ja 
sosiaalipoliittisten toimenpiteiden 
luomisesta.
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Or. en

Perustelu

Sosiaalipolitiikan olisi oltava jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sähkön sisämarkkinoiden luomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
Euroopan ja alueellisella tasolla.

(22) Sähkön sisämarkkinoiden luomiseksi 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
Euroopan ja alueellisella tasolla. 
Alueellista yhdentymistä koskevat aloitteet 
muodostavat keskeisen välivaiheen 
lopullisen päämäärän, Euroopan 
yhdentyneiden energiamarkkinoiden 
toteuttamisessa. Alueellinen taso 
edesauttaa yhdentymisprosessin 
nopeuttamista mahdollistamalla 
asianomaisten osapuolten, erityisesti 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden välisen yhteistyön 
konkreettisissa ongelmatapauksissa.

Or. fr

Perustelu

Alueelliset aloitteet muodostavat merkittävän ja rakentavan välivaiheen, joka mahdollistaa 
sisämarkkinoiden toimivuuden parantamisen Euroopan tasolla. Aloitteiden avulla 
siirtoverkonhaltijat ja kansalliset sääntelyviranomaiset voivat yhdenmukaistaa 
verkkoonpääsyä ja tasapainottamista koskevia sääntöjä asianomaisella alueella tai jopa 
perustaa alueellisia siirtorakenteita, ja siten kyseiset aloitteet tukevat verkon toiminnan 
tehostamista ja edistävät rajat ylittävää kauppaa ja investointitoimintaa.
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Tarkistus 147
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sähkön sisämarkkinoiden luomiseksi
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
Euroopan ja alueellisella tasolla.

(22) Sähkön sisämarkkinoiden luomisessa 
ensimmäinen askel voisivat olla 
alueelliset energiamarkkinat. Siksi
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
sekä Euroopan että mahdollisuuksien 
mukaan myös alueellisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kaikkien toimivaltaisten 
toimijoiden, kansallisten viranomaisten, 
siirtoverkonhaltijoiden, käyttäjien, 
energiapörssien ja muiden 
markkinatoimijoiden välisen 
vuoropuhelun edistämiseksi voidaan 
nimittää alueellisia koordinaattoreita. 
Kyseisten koordinaattoreiden tekemä työ 
saattaa hyödyttää etenkin rajat ylittävien 
investointien suunnittelua. 
Koordinaattoreiden on raportoitava 
vuosittain komissiolle ja jäsenvaltioille 
toteutuneesta edistymisestä sekä 
kohdatuista vaikeuksista.

Or. fr
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Perustelu

Alueellisten koordinaattoreiden nimittäminen helpottaa alueellisten aloitteiden 
täytäntöönpanoa ja markkinoiden kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä. Perustamalla 
kyseinen toimi voidaan myös parantaa alueellisten aloitteiden seurantaa erityisesti 
raportoimalla komissiolle ja jäsenvaltioille asianosaisten saavutuksista ja heidän 
kohtaamistaan ongelmista. Toimi vastaa avoimuutta, vuoropuhelua ja hyvää hallintoa 
koskevia tiukkoja vaatimuksia.

Tarkistus 149
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Todellisten sisämarkkinoiden 
yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi tämän 
direktiivin päätavoitteeksi olisi asetettava 
yhteisen verkon ja jokaisen saatavilla 
olevan energiantarjonnan luominen.
Vääristymättömät markkinahinnat 
toimivat parhaana kannustimena rajat 
ylittävälle yhteenliittämiselle ja 
investoinneille uudenlaiseen 
voimantuotantoon ja johtavat pitkällä 
aikavälillä hintojen lähentymiseen.
Virasto vastaa rajat ylittävää 
yhteenliittämistä ja alueellisia 
markkinoita koskevista 
sääntelykysymyksistä.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän yhteenliittämisen ja alueellisten markkinoiden selkeän, avoimen ja 
syrjimättömän toiminnan varmistamiseksi ne on syytä jättää viraston vastuulle.
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Tarkistus 150
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Alueellisen yhteistyön lisääminen 
on ensimmäinen askel kohti täysin 
yhdennettyä Euroopan sähköverkkoa, 
jossa yhdistyvät unionin nykyiset 
"sähkösaarekkeet".

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteeksi olisi asetettava todellisen Euroopan sähköverkon syntyminen, ja siksi 
näiden saarekkeiden kytkeminen yhteen on tärkeä asia. 

Tarkistus 151
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Alueellisen yhteistyön lisäämisellä 
on tarkoitus saada aikaan täysin 
yhdennetty Euroopan sähköverkkoa, jossa 
yhdistyvät unionin nykyiset 
"sähkösaarekkeet". Tavoitteen 
saavuttamisessa on edettävä vaiheittain 
markkinoiden kysynnän ja tarjonnan 
perusteella. Jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset ja 
siirtoverkonhaltijat vastaavat yhdessä 
viraston kanssa alueellisten markkinoiden
asteittaisen integroinnin helpottamisesta.

Or. en



PE404.393v01-00 52/113 AM\713546FI.doc

FI

Perustelu

Direktiivin tavoitteeksi olisi asetettava todellisen Euroopan sähköverkon syntyminen, ja siksi 
näiden saarekkeiden kytkeminen yhteen on tärkeä asia. 

Tarkistus 152
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sääntelyviranomaisten olisi annettava 
tietoja markkinoille myös siksi, että 
komissio voisi seurata ja valvoa Euroopan 
sähkömarkkinoita ja niiden lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystä, 
mukaan luettuina tekijät kuten 
tuotantokapasiteetti, eri sähköntuotannon 
lähteet, siirto- ja jakeluinfrastruktuurit, 
rajat ylittävä kauppa, investoinnit, tukku- ja 
kuluttajahinnat, markkinoiden likviditeetti 
sekä ympäristönäkökohtia ja tehokkuutta 
koskevat parannukset.

(23) Sääntelyviranomaisten olisi annettava 
tietoja markkinoille myös siksi, että 
komissio voisi seurata ja valvoa Euroopan 
sähkömarkkinoita ja niiden lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystä, 
mukaan luettuina tekijät kuten 
tuotantokapasiteetti, eri sähköntuotannon 
lähteet, siirto- ja jakeluinfrastruktuurit, 
palvelun ja toimitusten laatu, rajat ylittävä 
kauppa, ylikuormitusten hallinta,
investoinnit, tukku- ja kuluttajahinnat, 
markkinoiden likviditeetti sekä 
ympäristönäkökohtia ja tehokkuutta 
koskevat parannukset.

Or. en

Perustelu

Kuluttajat hyötyvät siitä, että sääntelyviranomaiset seuraavat aktiivisesti palvelun ja 
sähköntoimitusten laatua. On tärkeää varmistaa kansallisten sääntelyviranomaisten tehokas 
koordinointi kapasiteetin jakamisessa ja ylikuormitusten hallinnassa.
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Tarkistus 153
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

(–1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
"Tässä direktiivissä luodaan yhteiset 
säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, 
jakelulle ja toimitukselle, jotta voidaan 
tehostaa ja yhdentää Euroopan unionin 
yhteiseen verkkoon kuuluvia
kilpailukykyisiä energiamarkkinoita.
Siinä luodaan säännöt sähköalan 
järjestämiselle ja toiminnalle, avoimelle 
markkinoille pääsylle, tarjouskilpailuihin 
sovellettaville perusteille ja menettelyille, 
lupien myöntämiselle ja verkkojen 
käytölle."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 1 artikla lisäyksin)

Perustelu

Soveltamisalaa olisi laajennettava, jotta varmistetaan markkinoiden yhdentyminen. Lisäksi on 
syytä korostaa kilpailun tarvetta.

Tarkistus 154
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – - a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(–a) Korvataan 12 kohta seuraavasti:
"12. "vaatimukset täyttävillä asiakkailla" 
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asiakkaita, jotka voivat tämän direktiivin 
21 artiklan mukaisesti vapaasti ostaa 
sähköä valitsemaltaan toimittajalta ja 
tehdä samanaikaisia sopimuksia usean 
toimittajan kanssa;"

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 2 artiklan 12 kohta lisäyksin)

Perustelu

Kuluttajilla on oltava mahdollisuus tehdä samanaikaisia sopimuksia usean toimittajan 
kanssa.

Tarkistus 155
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 a. "teollisuusalueella" 
yksityisomistuksessa olevaa 
maantieteellistä aluetta, jolla on 
sähköverkko, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti sähkön toimittamiseen 
kyseisellä alueella toimiville 
teollisuusasiakkaille."

Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)

Perustelu

Teollisuusalueilla toimivien sähköverkonhaltijoiden ei tarvitse kaikissa jäsenvaltioissa täyttää 
verkkotoimintavelvoitteita. Asialla ei ole oikeusperustaa. Yhteisön lainsäädännön olisi 
annettava jäsenvaltioille mahdollisuus luoda teollisuusalueita koskevia poikkeuksia, jotta 
turvataan oikeusvarmuus. Teollisuusverkkojen eriytetyllä kohtelulla varmistetaan 
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oikeasuhtaiset ponnistelut, mutta ei vaaranneta vapautustavoitteita. Tällä tarkistuksella ei 
heikennetä teollisuusalueiden loppukuluttajien oikeuksia. Teollisuusalueilta sähköä saavia 
riippumattomia loppukuluttajia ei yleensä ole paljon.

Tarkistus 156
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 a. 'teollisuusalueella' 
yksityisomistuksessa olevaa 
maantieteellistä aluetta, jolla on 
sähköverkko, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti kyseisellä alueella toimivien 
teollisuusasiakkaiden käyttöön."

Or. xm

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)

Perustelu

Teollisuusalueilla tulee voida soveltaa erityissäännöksiä, koska kyse on ensisijaisesti 
kyseisillä alueilla toimivien teollisuusasiakkaiden energiankäytöstä.

Tarkistus 157
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 a. "siirtoverkon omistajalla" 
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luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka vastaa tämän direktiivin 10 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettujen toimintojen 
toteuttamisesta jäsenvaltiossa, jossa on 
jäsenvaltion 10 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti nimeämä 
ja viraston hyväksymä riippumaton
verkonhaltija."

Or. xm

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)

Tarkistus 158
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 a. "siirtoverkon omistajalla" 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka vastaa 10 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen toteuttamisesta 
jäsenvaltiossa, jossa on kyseisen 
jäsenvaltion 10 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti nimeämä 
ja komission vahvistama riippumaton 
verkonhaltija."

Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)

Perustelu

 Ehdotetun kolmannen säädöspaketin tavoitteena on siirtoverkkotoiminnan eriyttäminen 
vertikaalisesti integroiduista kaasu- ja sähköyhtiöistä. On tärkeää, että eriyttämisen laajuus 
on ilmaistu selvästi. Eriyttämisvaatimukset eivät ole riittävän selkeät eri markkinatoimijoihin 
sovellettavien luottamuksellisuusvelvoitteiden osalta.
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Tarkistus 159
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 35 kohta seuraavasti:
"35. "avoimilla markkinoilla tapahtuvalla 
terveellä ja vääristymättömällä 
kilpailulla" kaikkien unionissa toimivien 
sähköntoimittajien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja tasapuolista pääsyä 
verkkoon, minkä varmistaminen kuuluu 
jäsenvaltioille, kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja virastolle." 

Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)

Tarkistus 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
“35. "avoimilla markkinoilla tapahtuvalla 
terveellä kilpailulla" markkinatilannetta, 
jossa yhdenkään yrityksen markkinaosuus 
ei ylitä 30 prosenttia ja jossa kolmen 
suurimman yrityksen markkinaosuus ei 
ylitä 50 prosenttia ja viiden suurimman 
yrityksen markkinaosuus ei ylitä 
66,7 prosenttia."
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Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)

Perustelu

Markkinahintojen manipuloinnin estämiseksi olennaista ei ole vain suurimman yrityksen 
markkinaosuus, vaan myös markkinoiden loppuosan tietty hajaantuminen.
Kilpailuviranomaiset määrittävät markkinoiden keskittymisen asteilla 1, 3 ja 5.

Tarkistus 161
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta– b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 a. "sähköalan yrityksellä" 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jonka toimialaan kuuluu vähintään yksi 
seuraavista: sähkön tuotanto, siirto, 
jakelu, toimitus tai osto; se vastaa myös 
näihin liittyvistä kaupallisista, teknisistä 
ja/tai huoltoalan tehtävistä; siihen eivät 
kuulu loppukäyttäjät."

Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 a kohta)
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Tarkistus 162
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta– b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään 36 kohta seuraavasti:
"34 b. "energiaköyhyydellä" kotitaloutta, 
jolla ei ole varaa lämmittää asuntoaan 
Maailman terveysjärjestön suositukseen 
perustuvan hyväksyttävän normin 
mukaiseen vähintään 18–22 celsiusasteen 
lämpötilaan riippuen kaikkien asuttujen 
tilojen huoneiden käyttötarkoituksesta; 
siihen kuuluu myös kyky ostaa muita 
kodin energiapalveluja kohtuulliseen 
hintaan; jäsenvaltioita on vaadittava 
laatimaan kansallinen energiaköyhyyden 
määritelmä sen perusteella, miten suuri 
osuus kotitalouden tuloista kuluu 
energiaan."

Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 b kohta)

Perustelu

Energiaköyhyyden yhdenmukaistettu määritelmä ei ole käyttökelpoinen, koska kotitalouksien 
tulot ja elinkustannukset ja energiamenot ovat eri suuruisia eri jäsenvaltioissa. Tarvitaan 
kansallinen määritelmä, jotta voidaan tunnistaa heikossa asemassa olevat kuluttajat ja 
avustaa heitä.
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Tarkistus 163
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta– b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 b. "virtuaalisella voimalaitoksella" 
sähkönluovutusohjelmaa, jonka mukaan 
sähköä tuottavan yrityksen on joko 
myytävä tai asetettava saataville tietty 
määrä sähköä tai annettava asiasta 
kiinnostuneille toimittajille tietyksi ajaksi 
pääsy osaan tuotantokapasiteettia." 

Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 b kohta)

Tarkistus 164
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta– b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla– 34 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) Lisätään kohta seuraavasti:
"34 c. "kohtuullisella hinnalla" hintaa, 
jonka jäsenvaltiot määrittelevät 
kansallisella tasolla kansallisia 
sääntelyviranomaisia, 
työmarkkinaosapuolia ja relevantteja 
sidosryhmiä kuultuaan ja 2 artiklan 
34 b kohdassa tarkoitetun kansallisen 
energiaköyhyyden määritelmän 
huomioon ottaen."

Or. en
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(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan uusi 34 c kohta)

Tarkistus 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
“2. Ottaen täysin huomioon 
perustamissopimuksen asiaa koskevat 
määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan 
jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen 
edun nimissä asettaa sähköalalla 
toimiville yrityksille julkisen palvelun 
velvoitteita, jotka voivat koskea 
turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan 
luettuna, toimitusten säännöllisyyttä, 
laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, 
energiatehokkuus, uusiutuva energia ja 
ilmastonsuojelu mukaan luettuina.
Näiden velvoitteiden on oltava selkeästi 
määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja 
todennettavia, ja niillä on turvattava se, 
että EU:n sähköalan yritykset voivat 
tarjota jäsenvaltioiden kuluttajille 
palvelujaan tasapuolisesti. Tässä 
kohdassa tarkoitetun toimitusvarmuuden 
ja energiatehokkuutta edistävän 
kysynnänhallinnan osalta sekä 
ympäristötavoitteiden ja uusiutuvaa 
energiaa koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua 
ottaen huomioon, että kolmannet 
osapuolet saattavat pyrkiä verkkoon.

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 2 kohta lisäyksin)
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Perustelu

Ehdotetut sitovat tavoitteet uusiutuvan energian käytöstä eli 20 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä edellyttävät sähköalalla erityistoimia, jotka voivat olla erilaisia kuin 
ympäristönsuojelualan toimet.

Tarkistus 166
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Ottaen täysin huomioon 
perustamissopimuksen asiaa koskevat 
määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan 
jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen 
edun nimissä asettaa sähköalalla 
toimiville yrityksille julkisen palvelun 
velvoitteita, jotka voivat koskea 
turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan 
luettuna, toimitusten säännöllisyyttä, 
laatua ja [...] ympäristönsuojelua, 
energiatehokkuus ja ilmastonsuojelu [...] 
mukaan luettuina."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 2 kohta lisäyksin)

Perustelu

Tarkistuksella siirretään viittaus toimitusten hintaan julkisen palvelun velvoitteesta 
koskemaan heikossa asemassa olevia asiakkaita, ja näin sillä halutaan varmistaa, että hintoja 
koskevat toimenpiteet kohdistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Tarkemman kohdentamisen ansiosta lopputulos hyödyttää kaikkien kipeimmin suojelua 
tarvitsevia kuluttajia.
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Tarkistus 167
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 3 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla kotitalousasiakkailla ja 
jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös 
pienillä yrityksillä (yritys, jonka 
palveluksessa on vähemmän kuin 
50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma on enintään 
10 miljoonaa euroa) ja energiatuotteiden 
ja sähkön verotusta koskevan yhteisön 
kehyksen uudistamisesta 27 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun neuvoston 
direktiivin 2003/96/EY1 17 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla 
energiaintensiivisillä yrityksillä on niiden 
alueella oikeus saada yleispalvelua eli 
määrätynlaatuisia sähköntoimituksia 
kohtuullisin, helposti ja selkeästi 
verrattavin sekä avoimin hinnoin.
Yleispalvelun varmistamista varten 
jäsenvaltiot voivat nimetä toimituksista 
viime kädessä vastaavan tahon.
Jäsenvaltioiden on asetettava 
jakeluyhtiöille velvollisuus liittää 
asiakkaat verkkoonsa sellaisin ehdoin ja 
tariffein, jotka on vahvistettu 23 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Mikään tässä direktiivissä ei 
estä jäsenvaltioita vahvistamasta 
yksityisten, pienten ja keskisuurten 
kuluttajien markkina-asemaa edistämällä 
tämän kuluttajaryhmän mahdollisuuksia 
kehittää vapaaehtoista yhteisedustusta.
1 EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51. 
Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi 
muutettuna direktiivillä 2004/75/EY 
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(EUVL L 157, 30.4.2004, s. 100)."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 3 kohta lisäyksin)

Perustelu

Tässä direktiivissä on otettava huomioon myös energiaintensiiviset yritykset.

Tarkistus 168
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 3 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla kotitalousasiakkailla [...] on 
niiden alueella oikeus saada 
määrätynlaatuisia sähköntoimituksia [...] 
helposti ja selkeästi verrattavin, avoimin 
ja syrjimättömin hinnoin. Näillä 
asiakkailla on oikeus valintaan, 
oikeudenmukaisuuteen, edustukseen ja 
muutoksenhakuun. Palvelun laadulla on 
keskeinen asema sähköyhtiöiden 
velvollisuuksissa. Yleispalvelun 
varmistamista varten jäsenvaltiot voivat 
nimetä toimituksista viime kädessä 
vastaavan tahon. Jäsenvaltioiden on 
asetettava jakeluyhtiöille velvollisuus 
liittää asiakkaat verkkoonsa sellaisin 
ehdoin ja tariffein, jotka on vahvistettu 
23 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Mikään tässä 
direktiivissä ei estä jäsenvaltioita 
vahvistamasta yksityisten, pienten ja 
keskisuurten kuluttajien markkina-
asemaa edistämällä tämän 
kuluttajaryhmän mahdollisuuksia 
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kehittää vapaaehtoista yhteisedustusta.

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 3 kohta lisäyksin)

Tarkistus 169
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 3 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla kotitalousasiakkailla ja 
jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös 
pienillä yrityksillä, joiden palveluksessa 
on vähemmän kuin 50 työntekijää ja 
joiden vuosiliikevaihto tai taseen 
loppusumma on enintään 10 miljoonaa 
euroa, on niiden alueella oikeus saada 
yleispalvelua eli määrätynlaatuisia 
sähköntoimituksia kohtuullisin ja 
kustannusperusteisin, helposti ja selkeästi 
verrattavin ja läpinäkyvin hinnoin.  
Jäsenvaltiot voivat yleispalvelun 
varmistamiseksi nimetä toimituksista 
viime kädessä vastaavan tahon.
Jäsenvaltioiden on asetettava 
jakeluyhtiöille velvollisuus liittää 
asiakkaat verkkoonsa sellaisin ehdoin ja 
tariffein, jotka on vahvistettu 23 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Tämä direktiivi ei estä 
jäsenvaltioita lujittamasta kotitalouksien 
sekä pienten ja keskisuurten kuluttajien 
markkina-asemaa edistämällä tällaisten 
kuluttajien mahdollisuuksia 
vapaaehtoiseen yhteisedustukseen."

Or. de
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Perustelu

Markkinatalouden perusperiaatteiden mukaisesti hintojen tulee perustua todellisiin 
kustannuksiin. Siksi on vastoin syntyvien energiamarkkinoiden tavoitteita, jos vahvistetaan 
todellisia kustannuksia alhaisempia vähittäishintoja, sillä erotukset on korvattava muilla 
keinoin. 

Tarkistuksella on tarkoitus korvata Morganin tarkistukset (15 ja 16).

Tarkistus 170
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa riippumatta siitä, 
missä jäsenvaltiossa tällä on toimilupa.
Jäsenvaltioiden on tällöin toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että yritykset, joilla on 
toimilupa kotimaissaan, voivat ilman eri 
edellytysten täyttämistä toimittaa sähköä 
muiden jäsenvaltioiden kansalaisille."

Or. de

Perustelu

Sähköntoimittajien on joka jäsenvaltiossa täytettävä erilaisia vaatimuksia. Nämä erilaiset 
markkinasäännöt ja oikeudelliset velvoitteet luovat huomattavia markkinoille pääsyn esteitä. 
Jotta pääsy markkinoille olisi esteetön, on sovellettava alkuperämaaperiaatetta, so. jos 
sähköntoimittajalla on toimilupa jossakin jäsenvaltiossa, hänen tulee saada palvella 
asiakkaita myös muissa jäsenvaltioissa ilman eri edellytysten täyttämistä.
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Tarkistus 171
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on
a) oikeus vaihtaa sähköntoimittajaa 
kahden viikon kuluessa, ellei 
toimitussopimuksen ehdoista muuta 
johdu, ja
b) oikeus saada kaikki kulutustiedot.
Samalla on varmistettava, että nämä 
menettelyt ovat kustannusten, työmäärän 
ja ajan osalta syrjimättömästi kaikkien 
markkinatoimijoiden käytettävissä." 

Or. de

Perustelu

Jos toimittajan vaihtaminen on asiakkaalle monimutkaista ja aikaa vievää, se voi vaikuttaa 
kielteisesti asiakkaiden vaihtohalukkuuteen. Siksi on varmistettava, että asiakkailla on 
syrjimätön oikeus saada kulutustietonsa ja vaihtaa toimittajaa helposti. Lisäksi vaihdon on 
sujuttava mahdollisimman nopeasti, ihannetapauksessa kahdessa viikossa.

Tarkistus 172
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
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"3 c. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
energiaköyhyyden määritelmä 
kansallisella tasolla. Asiassa olisi 
kuultava sääntelyviranomaisia ja muita 
markkinatoimijoita."

Or. de

Perustelu

Esittelijä Morganin ehdottamilla tarkistuksilla energiaköyhyydestä puututaan liian pitkälti 
jäsenvaltioiden toimivaltaan (toissijaisuusperiaate). Ehdotettu tarkistus on vaihtoehto ainakin 
tarkistuksille 14 ja 18. Energiaköyhyyttä ei pitäisi säädellä energiamarkkinoiden kautta, vaan 
sen tulisi kuulua sosiaalilainsäädännön piiriin. Joka tapauksessa kyse on kansallisesta 
toimivallasta.

Tarkistus 173
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
loppukäyttäjien suojelemiseksi ja 
varmistettava erityisesti, että heikossa 
asemassa olevia asiakkaita suojellaan
asianmukaisilla toimenpiteillä, kuten 
maksuehtoja koskevilla toimenpiteillä, 
jotta he muun muassa välttyisivät verkosta 
kytkemiseltä [...]."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 5 kohta lisäyksin)



AM\713546FI.doc 69/113 PE404.393v01-00

FI

Perustelu

Tarkistuksella siirretään viittaus toimitusten hintaan julkisen palvelun velvoitteesta 
koskemaan heikossa asemassa olevia asiakkaita, ja näin sillä halutaan varmistaa, että hintoja 
koskevat toimenpiteet kohdistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Tarkemman kohdentamisen ansiosta lopputulos hyödyttää kaikkien kipeimmin suojelua 
tarvitsevia kuluttajia.

Tarkistus 174
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 f) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
energiaköyhyyden käsittelemiseksi 
kansallisissa toimintasuunnitelmissa, jotta 
varmistetaan, että energiaköyhyydessä 
elävien ihmisten todellinen määrä 
vähenee, ja tiedotettava tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle.  Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa yhdennettyä 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
yleispalvelun ja julkisen palvelun 
velvoitteet täyttyvät. Toimenpiteisiin voi 
kuulua heikossa asemassa oleville 
kuluttajille ja yksittäisille kotitalouksille 
tarkoitettuja erityistariffeja, ja niihin on 
kuuluttava energiatehokkuusparannuksia 
ja kohdennettua sosiaalitukea 
pienituloisille kuluttajaryhmille. Komissio 
laatii indikaattoreita, joilla seurataan 
tällaisten energiaköyhyyden kitkemiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia.
Toimenpiteet eivät saa haitata 21 artiklan 
mukaista markkinoiden avaamista."

Or. en
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Perustelu

Koska energiaköyhyys on kasvava ongelma Euroopan unionissa, säädösehdotuksessa on 
käsiteltävä asiaa ja tehtävä energia kaikkien eurooppalaisten saatavilla olevaksi 
hyödykkeeksi.

Tarkistus 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1 g) Korvataan 3 artiklan 6 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköntoimittajat erittelevät laskuissa tai 
niiden liitteissä ja loppukäyttäjille 
suunnatussa mainos- ja 
myynninedistämisaineistossa seuraavat 
seikat:"

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 6 kohdan johdantokappale lisäyksin)

Perustelu

Tietoa sähköntuotannon ympäristövaikutuksista olisi annettava näkyvästi kaikessa aineistossa 
ja mainonnassa niin ettei kuluttajan tarvitse etsiä sitä muualta. Vastaavanlaisia vaatimuksia 
on muillakin aloilla, kuten autojen ja kodinkoneiden myynnissä. 

Tarkistus 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 6 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(1 h) Korvataan 3 artiklan 6 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"b) [...] tietoja toimittajan edellisen 
vuoden aikana käyttämällä 
polttoainevalikoimalla tuotetusta sähköstä 
johtuvista ympäristövaikutuksista, ainakin 
hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista 
jätteistä."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 6 kohdan b alakohta poistoin)

Perustelu

Tietoa sähköntuotannon ympäristövaikutuksista olisi annettava näkyvästi kaikessa aineistossa 
ja mainonnassa niin ettei kuluttajan tarvitse etsiä sitä muualta. Vastaavanlaisia vaatimuksia 
on muillakin aloilla, kuten autojen ja kodinkoneiden myynnissä.

Tarkistus 177
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 i) Korvataan 3 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, 
ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä 
energiatehokkuutta edistäviä 
kysynnänhallintatoimia ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, 
esimerkiksi olemassa olevien 
asuinrakennusten kunnostustoimien 
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tukeminen, sekä toimitusvarmuuteen. 
Toimenpiteisiin voi sisältyä erityisesti 
riittävien taloudellisten kannustimien 
tarjoaminen, jossa käytetään tarvittaessa 
kaikkia olemassa olevia kansallisia ja 
yhteisön keinoja, tarvittavan 
verkkoinfrastruktuurin, myös 
yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa ja 
rakentamista varten."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 7 kohta lisäyksin)

Tarkistus 178
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 i) Korvataan 3 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, 
ympäristönsuojeluun, energiatehokkuutta 
edistäviin kysynnänhallintatoimiin ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoihin 
sekä toimitusvarmuuteen. Toimenpiteisiin 
voi sisältyä erityisesti riittävien 
taloudellisten kannustimien tarjoaminen, 
jossa käytetään tarvittaessa kaikkia 
olemassa olevia kansallisia ja yhteisön 
keinoja, tarvittavan 
verkkoinfrastruktuurin, myös 
yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa ja 
rakentamista varten. Jos jäsenvaltiot 
lainsäädännön tai poliittisten päätösten 
nojalla alentavat kapasiteettiaan tuottaa 
turvallista ja muihin kuin fossiilisiin 
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polttoaineisiin perustuvaa energiaa, 
niiden olisi otettava tavoitteeksi vastaava 
osuus uusiutuvaa energiaa sen 
varmistamiseksi, että niiden panos 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja 
sisämarkkinoihin pysyy entisen 
suuruisena."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 7 kohta lisäyksin)

Perustelu

Energiansaannin varmistamiseksi on erittäin tärkeää kannustaa investoimaan 
hiilidioksidipäästöttömään voimantuotantoon.

Tarkistus 179
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 i) Korvataan 3 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, 
ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä 
energiatehokkuutta edistäviä 
kysynnänhallintatoimia ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, sekä 
toimitusvarmuuteen.Toimenpiteisiin voi 
sisältyä erityisesti riittävien taloudellisten 
kannustimien tarjoaminen, jossa 
käytetään tarvittaessa kaikkia olemassa 
olevia kansallisia ja yhteisön keinoja, 
tarvittavan verkkoinfrastruktuurin, myös 
yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa ja 
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rakentamista varten. Ottaen täysin 
huomioon perustamissopimuksen asiaa 
koskevat määräykset jäsenvaltiot voivat 
edistää energian kuluttajien ja 
toimittajien välisiä pitkäaikaisia 
sopimuksia, jotka auttavat tehostamaan 
energian tuotantoa ja jakelua ja antavat 
samalla kuluttajille mahdollisuuden 
hyötyä syntyvistä eduista, edellyttäen että 
kyseisillä sopimuksilla voidaan edistää 
energia-alan optimaalisen tason 
investointeja."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 7 kohta lisäyksin)

Perustelu

Jäsenvaltioilla on tärkeä rooli siinä, että kuluttajat saavat todellista hyötyä.

Tarkistus 180
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 i) Korvataan 3 artiklan 7 kohta 
seuraavasti: 
"7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja joilla estetään 
erityisesti pienituloisten ja syrjäisillä 
alueilla asuvien ihmisten syrjintä ja 
saadaan aikaan ympäristönsuojelu, 
energiatehokkuutta edistäviä 
kysynnänhallintatoimia ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja sekä 
toimitusvarmuus. Toimenpiteisiin voi 
sisältyä erityisesti riittävien taloudellisten 
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kannustimien tarjoaminen, jossa 
käytetään tarvittaessa kaikkia olemassa 
olevia kansallisia ja yhteisön keinoja, 
tarvittavan verkkoinfrastruktuurin, myös 
yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa ja 
rakentamista varten."

Or. en

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 7 kohta lisäyksin)

Perustelu

Tarkistuksella halutaan estää syrjäisillä alueilla (vuoristo- ja saaristoalueet) elävien 
kuluttajien syrjintä.

Tarkistus 181
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 i)Korvataan 3 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, 
ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä 
energiatehokkuutta edistäviä 
kysynnänhallintatoimia ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, sekä 
toimitusvarmuuteen. Toimenpiteisiin voi 
sisältyä erityisesti riittävien taloudellisten 
kannustimien tarjoaminen, jossa 
käytetään tarvittaessa kaikkia olemassa 
olevia kansallisia ja yhteisön keinoja, 
tarvittavan verkkoinfrastruktuurin, myös 
yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa ja 
rakentamista varten. Jäsenvaltiot voivat, 
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EY:n perustamissopimus kokonaan 
huomioon ottaen, tukea asiakkaiden ja 
niiden sähköntoimittajien välisiä pitkän 
aikavälin sopimuksia ja ostoryhmittymiä, 
jotka pyrkivät parantamaan sähkön 
tuotantoa ja jakelua ja tarjoavat samalla 
asiakkaille kohtuullisen osan näin 
saatavasta hyödystä, sillä ehdolla, että 
kyseisillä sopimuksilla voidaan osallistua 
optimaalisella tasolla kyseisen alan
investointeihin.

Or. fr

(Direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 7 kohta lisäyksin)

Perustelu

Pitkän aikavälin sopimusten ja ostoryhmittymien myönteiset vaikutukset tuotantokapasiteetin 
ja kilpailukyvyn kehittämiseen olisi otettava huomioon.

Tarkistus 182
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 j kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 j) Lisätään 3 artiklaan 7 a kohta 
seuraavasti:
"7 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on energian säästeliään käytön 
edistämiseksi ja energiapulan 
torjumiseksi velvoitettava energian 
toimittajia ottamaan käyttöön maksun 
eriyttämisjärjestely, jossa hinta nousee 
kun kulutus kasvaa. Alinta hintaporrasta 
sovelletaan siihen energian 
perusmäärään, joka on tarpeen eristetyn 
asunnon lämmittämiseen ja valaistuksen 
ja ruuanlaiton kaltaisiin olennaisiin 
toimintoihin. Kyseinen perusmäärä voi 
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vaihdella sen mukaan, onko kyse yhden 
vai useamman hengen taloudesta. 
Perusmäärän ylittävään energiamäärään 
sovellettavassa portaassa tai 
sovellettavissa portaissa hinta on 
huomattavasti korkeampi kuin alimmassa 
hintaportaassa."

Or. nl

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan)

Perustelu

Energiahintojen porrastaminen kannustaa säästämään energiaa ja takaa, että kaikilla on 
mahdollisuus saada perusmäärä energiaa edulliseen hintaan.

Tarkistus 183
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 j kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 j) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"7 a. Energiatehokkuuden edistämiseksi 
ja energiaköyhyyden vähentämisen 
helpottamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on annettava 
sähköalan yrityksille valtuudet ottaa 
käyttöön tariffeja, jotka nousevat 
kulutuksen kasvamisen myötä ja joiden 
nimenomaisena tavoitteena on kannustaa 
energiatehokkaaseen käyttäytymiseen, 
vähentää kotitalouksien sähkönkysyntää 
ja niiden hiilidioksidipäästöjä sekä 
alentaa energiaköyhyydestä kärsivien 
kotitalouksien energiakustannuksia."

Or. en
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(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan)

Perustelu

Tämä tariffimalli kääntäisi nykyisen hinnoittelumallin päälaelleen. Vaikka energiankulutusta 
pyritään nykyisin vähentämään, nykyisen hinnoittelumallin perusteella kansalaiset voivat 
nauttia sitä alhaisemmista hinnoista mitä enemmän energiaa he käyttävät. Mallin pitäisi olla 
sähköyhtiöille kustannusneutraali, mutta se kannustaisi energiatehokkuuteen. Malli pääsee 
oikeuksiinsa älykkäiden sähkömittareiden käyttöönoton myötä.

Tarkistus 184
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 j kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 j) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"7 a. Energiatehokkuuden edistämiseksi 
ja energiaköyhyyden vähentämisen 
helpottamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on annettava 
sähköntoimittajille valtuudet ottaa 
käyttöön hinnoittelumalleja, joihin 
sisältyy kasvavia kiintiötariffeja, joiden
perusteella hinta kohoaa kulutuksen 
kasvamisen myötä." 

Or. en

Tarkistus 185
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1j kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 j) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"7 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on kannustettava sähköntoimittajia 
ottamaan käyttöön hinnoittelumalleja, 
joilla edistetään energiatehokuutta ja 
pääsyä mahdollisimman alhaisiin 
kustannuksiin."

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan)

Perustelu

Hinnoittelumalleilla on varmistettava energiatehokkuus ja alhaiset hinnat.

Tarkistus 186
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 k kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 k) Lisätään 3 artiklaan uusi 9 a kohta 
seuraavasti:
"9 a. Mikäli sähköalan yritysten voidaan 
osoittaa siirtäneen
päästökauppajärjestelmän kiintiöiden 
kustannukset asiakkaille, vaikka kyseiset 
kiintiöt on myönnetty ilmaiseksi, 
jäsenvaltiot voivat vaatia yhtiöiltä 
korvauksia lisäämällä verotusta. Tuotot 
on käytettävä energiatehokkuuden 
edistämiseen verot kantavassa 
jäsenvaltiossa ja korvausten 
maksamiseksi energiavaltaisille 
yrityksille, jotka sen vuoksi, että 
sähkömarkkinoilla ei ole tehokasta 
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kilpailua, kärsivät sähkön tarpeettoman 
korkeista hinnoista."

Or. nl

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan)

Perustelu

Sähkömarkkinoiden huonosta toimivuudesta johtuvat sähkön korkeat hinnat voivat 
vahingoittaa kansainvälisesti kilpailevien yritysten kilpailuasemaa. Tämä on syytä korvata 
niille.

Tarkistus 187
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 10 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Poistetaan komitologiamenettely.
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Tarkistus 188
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisätään 3 artiklaan 10 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä,
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Perustelu

 Komission ehdottama suuntaviivakompetenssi valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
muodossa rajoittaa huomattavasti parlamentin oikeuksia, minkä vuoksi sitä ei voi hyväksyä.

Tarkistus 189
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisätään 3 artiklaan 10 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
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päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä rajoitetaan parlamentin vaikutusmahdollisuuksia. Näin 
suljetaan energia-alan sisämarkkinoita koskevia merkittäviä päätöksiä demokraattisen 
lainsäädäntömenettelyn ulkopuolelle. Koska komitologiamenettelyn tulokset voivat olla 
erittäin kauaskantoisia ja koska tällaisilla säännöksillä puututaan siirtoverkonhaltijoita 
koskeviin eriyttämisjärjestelyihin, asiaa ei periaatteessa voida hyväksyä. 

Tarkistus 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 10 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Komissio antaa komitologiamenettelyä soveltaen suuntaviivoja julkisen palvelun velvoitteista, 
yleispalvelusta, toimituksista viime kädessä vastaavasta tahosta, toimenpiteistä heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelemiseksi, kytkentämenettelyistä ja tietojen 
luovuttamisesta.  Eri kansallisten lakien täydellisen harmonisoinnin varmistamiseksi kaikki 
nämä on hyväksyttävä yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa, koska 
komitologiamenettelyn liiallinen soveltaminen voi lisätä sääntelyyn liittyvää epävarmuutta.
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Tarkistus 191
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisätään 3 artiklaan 10 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. de

Perustelu

Kuluttajansuojan kannalta välttämättömät säännökset on syytä vahvistaa itse direktiivissä. 
Siksi ei tarvita valtuutusta suuntaviivojen antamiseen.

Tarkistus 192
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

"10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 

"10. Komissio voi asiasta kiinnostuneita 
sidosryhmiä kuultuaan antaa 
suuntaviivoja tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
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27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että suuntaviivojen laadinnassa ja täytäntöönpanossa 
noudatetaan hyvän sääntelykäytännön periaatteita.

Tarkistus 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"10 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yhteenliittämiskapasiteetiltaan alle 
10 kW:n kotitalousasiakkaiden kanssa 
tehdyissä toimitussopimuksissa ei aseteta 
määrästä riippumatonta kiinteää 
vähimmäishintaa, vaan että niissä 
käytetään kulutettuihin määriin 
perustuvaa muuttuvaa kustannustekijää."

Or. en

(Lisätään uusi 10 a kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan)

Perustelu

Koska yhteenliittämis- ja mittauskulut ovat osa säänneltyä jakelutoimintaa, 
kotitalousasiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa ei ole perusteltua käyttää kiinteää 
hintaa. Niiden kotitalousasiakkaiden osalta, joiden yhteenliittämiskapasiteetti on yli 10 kW, 
kiinteää hintaa voidaan perustella kustannuksilla, jotka aiheutuvat tarpeesta tasata 
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huippukuormitusta. Tällä toimenpiteellä varmistetaan myös, että hinnat ovat avoimempia, 
koska useimpien kotitalousasiakkaiden hinta perustuu ainoastaan yhteen parametriin.

Tarkistus 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
“10 b. Kuluttajien auttamiseksi 
vähentämään energiakustannuksiaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään kaksi prosenttia kaikista 
kotitalousasiakkailta saatavista 
sähkötuloista käytetään 
kotitalousasiakkaiden energiatehokkuutta 
ja kysyntäpuolen mittauksen hallintaa 
koskevien ohjelmien rahoitukseen. 
Yksityiset ja julkiset sähköyritykset, 
energiapalveluyhtiöt, alueelliset ja 
paikalliset elimet ja kansalaisjärjestöt 
voivat hakea tätä rahoitusta 
(yhteis)rahoittaakseen 
kotitalouskuluttajien energiatehokkuutta 
koskevia ohjelmia, joissa keskitytään 
erityisesti heikossa asemassa oleviin 
kuluttajiin. Näiden varojen hallinnasta ja 
jakamisen yksityiskohdista päätetään 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti."

Or. en

(Lisätään uusi 10 b kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan)

Perustelu

Vapautetuilla sähkömarkkinoilla on suuntaus sähkön kysynnän lisääntymiseen. Koska 
siirtokulut ovat korkeampia silloin, kun otetaan käyttöön energiatehokkuuspalveluja 
kotitalousasiakkaille, kuin silloin, kun niitä otetaan käyttöön suurempia sähkön kuluttajia 
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varten, asianmukaisin tapa edistää energiatehokkuutta tällä tasolla on rahaston luominen. 
Tämänkaltaisella välineellä on saatu erittäin myönteisiä tuloksia Tanskassa, Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, Alankomaissa ja monissa Yhdysvaltain osavaltioissa ympäristönsuojelun, 
kuluttajakustannusten yleisen vähentämisen, koko yhteiskunnan ja työpaikkojen luomisen 
osalta.

Tarkistus 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Korvataan 4 artikla seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on varmistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten 
seuranta. Jäsenvaltiot voivat harkintansa
mukaan antaa tämän tehtävän 23 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntelyviranomaisten hoidettavaksi.
Erityisesti on seurattava tarjonnan ja 
kysynnän tasapainoa kansallisilla 
markkinoilla, mukaan lukien 
yksityiskohtainen ennuste tulevasta 
kysynnästä ja käytettävissä olevista 
sähkövaroista, suunnitteilla tai rakenteilla 
olevan lisäkapasiteetin määrää sekä 
verkkojen laatua ja niiden ylläpidon 
tasoa, hajautetun tuotannon ja 
mikrotuotannon saatavuutta samoin kuin 
toimenpiteitä kysyntähuippujen 
kattamiseksi ja yhden tai useamman 
sähkön toimittajan toimitusvajausten 
hoitamiseksi. Toimivaltaisten 
viranomaisten on julkaistava vuosittain 
heinäkuun 31 päivään mennessä 
kertomus, jossa esitellään näiden 
kysymysten seurannasta saatuja tuloksia 
sekä mahdollisia toimenpiteitä, joita on 
toteutettu tai joita suunnitellaan 
ongelmien ratkaisemiseksi, ja toimitettava 
tämä kertomus viipymättä komissiolle."
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Or. en

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 4 kohtaan ennusteet ja hajautetun ja 
mikrotuotannon saatavuus)

Perustelu

Toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan todennäköisesti enemmän hajautettua 
tuotantoa ja mikrotuotantoa. Nämä edellyttävät syrjimätöntä pääsyä verkkoihin, mikä on 
varmistettava seurannalla.

Tarkistus 196
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 -a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Lisätään artikla seuraavasti:
"5 -a artikla

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että tekniset 
toimintaperusteet määritellään ja että 
tekniset säännöt, joilla asetetaan 
asianmukaiset luotettavuus- ja 
turvallisuustasot ja toiminnalliset 
vaatimukset sähköntuotantolaitosten, 
jakeluverkkojen, suoraan liitettyjen 
kuluttajien laitteistojen, rajayhdysjohtojen 
ja erillisten linjojen käyttämiselle, 
laaditaan ja julkaistaan. Näillä teknisillä 
säännöillä varmistetaan verkkojen 
yhteentoimivuus, ja niiden on oltava 
puolueettomia ja syrjimättömiä. Jos 
virasto katsoo, että säännöt on 
harmonisoitava, se antaa tarvittavia 
suosituksia kansallisille 
sääntelyviranomaisille."

Or. en
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Perustelu

5 artiklassa käsitellään vain liittämiskysymyksiä, vaikka toiminnalliset kysymykset (eli 
liittämisen jälkeinen vaihe) ovat yhtä tärkeitä, ja siksi on käsiteltävä myös niitä. 

Tarkistus 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta.
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.”

1. Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta.

1 a. Kun jäsenvaltioiden yhteistyössä on 
alueellisella tasolla merkittäviä ongelmia, 
komissio voi kyseisten jäsenvaltioiden 
yhteisestä pyynnöstä ja sovittuaan asiasta 
kaikkien asianosaisten jäsenvaltioiden 
kanssa, nimetä alueellisen 
koordinaattorin. 
1 b. Alueellisen koordinaattorin tehtävänä 
on edistää kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten julkisten viranomaisten, 
verkonhaltijoiden, sähköpörssien, 
sähköverkon käyttäjien ja 
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markkinaosapuolten alueellisen tason 
yhteistyötä. Alueellisen koordinaattorin 
tehtävänä on erityisesti:
a) edistää uusia tehokkaita investointeja 
yhteenliittämiseen. Tätä varten 
alueellinen koordinaattori avustaa 
siirtoverkonhaltijoita alueellisten 
yhteenliittämissuunnitelmien laadinnassa 
ja tukee näiden investointipäätösten 
koordinointia ja tarvittaessa niiden 
open season -menettelyn koordinointia;
b) edistää verkkojen tehokasta ja 
turvallista käyttöä. Tätä varten 
alueellinen koordinaattori tukee 
siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välistä koordinointia yhteisten jakelu- ja 
turvatoimimekanismien valmistelussa;
c) toimittaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
vuosittain kertomus alueella saavutetusta 
edistyksestä ja kaikista edistystä 
mahdollisesti haittaavista vaikeuksista tai 
esteistä.

Or. en

Perustelu

Alueellisilla koordinaattoreilla voisi olla merkittävä rooli jäsenvaltioiden välisen 
vuoropuhelun helpottamisessa varsinkin rajat ylittävien investointien osalta.

Tarkistus 198
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 

1. Jäsenvaltioiden ja 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
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markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 26 
päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.”

keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään yhdellä tai useammalla 
alueellisella tasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti tuettava verkonhaltijoiden 
yhteistyötä aluetasolla ja edistettävä 
oikeudellisten ja sääntelykehystensä 
yhdenmukaisuutta. Alueellisen yhteistyön 
kattaman maantieteellisen alueen on 
vastattava aluetta, jonka komissio on 
määritellyt verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön 
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.”

Or. de

Perustelu

EU pyrkii luomaan rajat ylittäviä markkina-alueita. Siksi on ehdottomasti harmonisoitava 
kaikki tietojenvaihtomenettelyt. Perusedellytyksiä vapautetuilla markkinoilla on toimiva 
tietojenvaihto aikatauluista, clearing-toiminnasta, laskutuksesta, toimittajavaihdoksista jne.
Huonosti harmonisoidut tietojenvaihtomenettelyt haittaavat rajat ylittävien markkina-
alueiden syntymistä.

Tarkistus 199
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY 
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta.
Tässä artiklassa tarkoitetun alueellisen
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maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.”.

yhteistyön kattamien maantieteellisten
alueiden on vastattava maantieteellisiä
alueita, jotka on määritelty verkkoon 
pääsyä koskevista edellytyksistä rajat
ylittävässä sähkön kaupassa 26 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 h artiklan 3 kohdassa, 
vaikka kyseinen yhteistyö voi koskea 
muita maantieteellisiä alueita.".

Or. es

Perustelu

Sen ohella, että on pidettävä mielessä se, että tästä kysymyksestä on annettu yhteisön tason 
sääntöjä, olisi myös vältettävä tilanne, jossa komissio määrää myöhemmässä vaiheessa 
maantieteellisistä yhteistyöalueista, tai jossa eräät jäsenvaltiot päättävät laajentaa 
mekanismejaan ja velvoittavat muita jäsenvaltioita soveltamaan niitä.

Tarkistus 200
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta.
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003

Jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
aluksi aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti tuettava verkonhaltijoiden 
yhteistyötä aluetasolla, jotta saadaan 
luotua kilpailukykyiset eurooppalaiset 
markkinat, mikä helpottaa niiden 
oikeudellisten ja sääntelykehysten 
harmonisointia ja millä saadaan ennen 
kaikkea yhdennettyä unionissa tällä 
hetkellä olevat "sähkösaarekkeet".
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2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueelliset markkinat ovat ensimmäinen askel kohti täysin yhdennettyjä yhteisön markkinoita, 
eikä asiassa tarvita komission laatimaa maantieteellistä määritelmää.

Tarkistus 201
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta.
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää ja 
perustaa näin alueellisia 
siirtoverkonhaltijoita, luoda 
kilpailukykyiset eurooppalaiset markkinat 
ja helpottaa jäsenvaltioiden oikeudellisten 
ja sääntelykehysten harmonisointia.
Alueellisten siirtoverkonhaltioiden
kattaman maantieteellisen alueen on 
vastattava aluetta, jonka komissio on 
määritellyt verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön 
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää perustaa alueellisia siirtoverkonhaltijoita, sillä ne tuntevat paremmin alueellisten 
rajat ylittävien infrastruktuurien kehitystarpeet ja kykenevät poistamaan alueellisten 
markkinoiden pullonkauloja. Uusiutuvaa energiaa koskevan 20 prosentin tavoitteen myötä 
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keskeiselle sijalle on noussut tarve kehittää infrastruktuureja ja laajentaa ja vahvistaa 
verkkoja. Alueellisilla siirtoverkonhaltijoilla on tärkeä rooli tässä kehitysprosessissa.

Tarkistus 202
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Niiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehysten lähentymistä ja
yhdenmukaisuutta. Jäsenvaltioiden on 
tuettava myös kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyötä rajat 
ylittävällä ja alueellisella tasolla. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan painottaa jäsenvaltioiden lainsäädännön tarvetta ja rohkaista 
kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä rajat ylittävällä ja alueellisella tasolla.
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Tarkistus 203
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti varmistettava verkonhaltijoiden 
yhteistyö aluetasolla kilpailukykyisten 
eurooppalaisten markkinoiden luomiseksi
ja autettava harmonisoimaan oikeudelliset 
ja sääntelykehykset. Alueellisen yhteistyön 
kattaman maantieteellisen alueen on 
vastattava aluetta, jonka komissio on 
määritellyt verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön 
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että alueellinen yhdentyminen on välttämätön vaihe kilpailukykyisten 
yleiseurooppalaisten energiamarkkinoiden luomisessa.

Aluetason yhteistyö on erittäin tärkeää, ja siihen olisi jäsenvaltioiden lisäksi otettava mukaan 
myös sääntelyviranomaiset ja sidosryhmät. Erityisesti olisi varmistettava, että verkonhaltijat 
tehostavat yhteistyötään, koska niiden rooli markkinoiden sujuvoittamisessa ja siirtoverkkojen 
käytössä ja kehittämisessä on markkinoiden yhdentymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. 
Tämän tulisi johtaa verkonhaltijatoimintojen yhdentymiseen aluetasolla.
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Tarkistus 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin harmonisoida ja
yhdentää vähintään aluetasolla. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti tuettava 
verkonhaltijoiden yhteistyötä aluetasolla ja 
edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ensisijaista on harmonisoida kansalliset sääntelykehykset ja luoda parhaiden käytäntöjen 
mukaiset tasapuoliset toimintaedellytykset alueellisen yhteistyön avulla. Enää ei esimerkiksi 
ole hyväksyttävää, että joillekin verkonhaltijoille asetetaan tiukkoja rajoituksia niiden 
kansallisilla markkinoilla samalla kun toisilla on omilla markkinoillaan erittäin suotuisat 
toimintaedellytykset, joiden tuoman kilpailuedun ansiosta ne voivat laajentua 
naapurimaidensa markkinoille.
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Tarkistus 205
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.”

1. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Viranomaisten on 
erityisesti huolehdittava verkonhaltijoiden 
yhteistyöstä aluetasolla ja edistettävä 
oikeudellisten ja sääntelykehystensä 
lähentymistä ja yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.”

Or. fr

Perustelu

Alueellinen yhteistyö perustuu jäsenvaltioiden panokseen ja toimiin, mutta erityisesti tämä 
koskee asianomaisia jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansallisia sääntelyviranomaisia. Näillä 
alueellisilla aloitteilla pyritään myös lähentämään eri kansallisia sääntely- ja oikeudellisia 
kehyksiä: näin niillä tuetaan myös markkinoiden yhdentymistä ja sisämarkkinoiden 
toteutumista.



AM\713546FI.doc 97/113 PE404.393v01-00

FI

Tarkistus 206
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla – 1 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
suosittava ja tuettava 
siirtoverkonhaltijoiden ja 
sääntelyviranomaisten yhteistyötä, kun 
nämä pyrkivät yhdenmukaistamaan 
pääsyä ja tasapainottamista koskevia 
sääntöjä (suosien 
tasapainottamisalueiden yhdentämistä) 
monissa rajanaapureina olevissa 
jäsenvaltioissa ja niiden välillä asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Tällainen yhteistyö voidaan 
toteuttaa siirtoverkonhaltijoiden yhteisellä 
rakenteella, joka kattaa useita 
naapurialueita. Tällöin jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirtoverkonhaltijoiden 
yhteisessä rakenteessa noudatetaan 8 ja 
10 a artiklan säännöksiä."

Or. en

(Lisätään uusi 1 a kohta direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan)

Perustelu

Kun halutaan luoda suuremmat ja likvidimmät markkinat, tarvitaan vahvaa ohjausta. 
Verkonhaltijoiden vapaaehtoinen aluetason yhteistyö voi joskus tuottaa tulosta, mutta 
tarvitaan silti vankat puitteet alueellisia verkkotoimintoja varten.

Direktiivissä olisi annettava mahdollisuus perustaa lopulta alueellinen verkonhaltija. On 
tärkeää varmistaa myös alueiden välinen yhteistyö, jotta todelliset Euroopan laajuiset 
markkinat voivat syntyä.
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Tarkistus 207
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Virasto toimii yhteistyössä 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa tämän 
direktiivin IV luvun mukaisesti, jotta 
varmistetaan eri alueiden 
sääntelykehysten lähentyminen 
kilpailukykyisten eurooppalaisten 
markkinoiden aikaansaamiseksi. Jos 
virasto katsoo, että kyseistä yhteistyötä 
varten tarvitaan sitovia sääntöjä, se antaa 
asianmukaisia suosituksia. Virasto on 
alueellisilla markkinoilla vastuussa oleva 
sääntelyviranomainen."

Or. en

(Lisätään uusi 1 a kohta direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan)

Perustelu

Toimivien eurooppalaisten markkinoiden aikaansaamiseksi tarvitaan ehdottomasti viraston ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten läheistä ja tehokasta yhteistyötä.
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Tarkistus 208
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 5 a artiklaan seuraava uusi 
kohta:
"1 a) Rajat ylittävien sähkönsiirtojen 
turvallisen ja luotettavan hallinnoimisen 
kehittämisen tukemiseksi 
siirtoverkonhaltijoiden on perustettava 
kullekin asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 h artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle 
maantieteelliselle alueelle 
koordinointikeskus, joka:
i) tarjoaa hätätilanteessa valmiudet 
yhteiseen tiedottamiseen;
ii) toteuttaa alueellisia tutkimuksia 
tilanteista, joissa rajoilla esiintyy 
ylikuormitusta.

Or. fr

(Lisätään uusi 1 a kohta direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan)

Perustelu

Sähkön siirtoverkot toimivat hyvin itsenäisesti. Niiden välistä alueellista yhteistyötä on 
kuitenkin tehostettava, jotta vaikeiden ongelmatapausten ja sähkökatkojen riskiä voidaan 
vähentää ja jotta sähkön sisämarkkinat voidaan toteuttaa. Kyseistä yhteistyötä voitaisiin 
edistää perustamalla sähkönsiirron eurooppalainen koordinointikeskus, joka vastaa 
turvallisuuskysymyksistä hätätilanteessa ja selvittää yhteenliittymien ylikuormitusongelmia.
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Tarkistus 209
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jäsenvaltioiden, 
sääntelyviranomaisten ja kaikkien 
markkinatoimijoiden on toimittava 
keskenään yhteistyössä tärkeimpiä 
markkinaprosesseja koskevien 
tietojenvaihtomenettelyjensä 
harmonisoimiseksi."

Or. xm

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan uusi 1 a kohta)

Perustelu

EU pyrkii luomaan rajatylittäviä markkina-alueita. Siksi on ehdottomasti harmonisoitava 
kaikki tietojenvaihtomenettelyt. Perusedellytyksiä vapautetuilla markkinoilla on toimiva 
tietojenvaihto aikatauluista, clearing-toiminnasta, laskutuksesta, toimittajavaihdoksista jne.
Huonosti harmonisoidut tietojenvaihtomenettelyt haittaavat rajat ylittävien markkina-
alueiden syntymistä.

Tarkistus 210
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Komissio ja virasto edistävät 
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sähkömarkkinoiden alueiden välistä 
yhteistyötä ja vastaavat niiden 
yhdentämisestä eurooppalaisiksi sähkön 
yhtenäismarkkinoiksi."

Or. xm

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan uusi 1 a kohta)

Tarkistus 211
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
sähköyhtiöitä tuottamaan osa sähköstään 
kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. Kestävän energian osuus 
määritetään jäsenvaltion direktiivin 
XXXX/XX/EY* nojalla antamien 
sitoumusten perusteella."
* täydennetään myöhemmin kun on 
tiedossa uusiutuvaa energiaa koskevan 
direktiivin lopullinen numero

Or. xm

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan uusi 1 a kohta)

Perustelu

Uusiutuva energia on usein kalliimpaa kuin perinteisistä energialähteistä saatu energia. On 
lisättävä oikeudellinen velvoite, jotta vältetään se, että jäsenvaltiot myöntävät sähköyhtiöille 
suuria tukia kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon direktiivin XXXX/XX/EY (uusiutuvasta 
energiasta annettava direktiivi) perusteella.
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Tarkistus 212
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lisätään 5 a artiklaan seuraava uusi 
kohta:
"1 b) Uuden alueellisen verkonhaltijan 
toimintapiiriin kuuluvien toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on 
yhdenmukaistettava velvoittavaan ja 
virastolle ilmoitettavaan määräaikaan 
mennessä säännöt, jotka koskevat:
– rajat ylittävien kapasiteettien 
osoittamista kaikille aikajänteille,
– yhden ainoan rajapinnan luomista 
yhteenliittymien käyttäjille,
– jälkimarkkinoiden yhteistä 
hallinnointia,
– alle vuorokauden pituisten 
yhteenliittymäkapasiteettien osoittamista 
koskevan yhdennetyn järjestelmän 
luomista,
– mukauttamista ja varmuutta."

Or. fr

(Lisätään uusi 1 b kohta direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan)

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden alueellisen yhteistyön tehostaminen tukee verkkojen ja etenkin 
yhteenliittymien käyttöä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista. Siksi ehdotetaan 
yhteenliittymien hallinnointia, tasapainottamista ja verkkojen turvallisuutta koskevien 
sääntöjen pakollista yhdenmukaistamista.
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Tarkistus 213
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
5 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 b. Komissio valmistelee teknisiä ja 
taloudellisia toimenpiteitä, joilla autetaan 
Euroopan sähköenergiamarkkinoita 
pääsemään eristyneisyydestä."

Or. xm

(Lisätään direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan uusi 1 b kohta)

Tarkistus 214
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Lisätään artikla seuraavasti:
"5 b artikla

Rajat ylittävien sähkövirtojen turvallisen 
ja luotettavan hallinnoinnin 
kehittämiseksi siirtoverkonhaltijoiden on 
perustettava kullekin asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 h artiklan 3 kohdassa 
määritellylle maantieteelliselle alueelle 
koordinointikeskus, joka
i) toimii hätätiedotusfoorumina ja
ii) toteuttaa alueellisia ei-reaaliaikaisia 
tutkimuksia rajoilla syntyneistä 
ylikuormitustilanteista." 
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Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 5 b artikla)

Perustelu

Verkkojen välistä alueellista yhteistyötä on vahvistettava, jotta suurten häiriöiden tai 
katkosten riski voidaan minimoida ja saadaan sähkön sisämarkkinat. Yhteistyötä voitaisiin 
vahvistaa luomalla sähkönsiirron eurooppalainen koordinointikeskus, joka vastaisi 
turvallisuuskysymyksistä hätätapauksissa ja yhteenliitäntöjen ylikuormitusten tutkinnasta.

Tarkistus 215
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Lisätään seuraava artikla:
5 c artikla

"Uuden alueellisen verkonhaltijan 
toimintapiiriin kuuluvien toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on 
yhdenmukaistettava velvoittavaan ja 
virastolle ilmoitettavaan määräaikaan 
mennessä säännöt, jotka koskevat:
– rajat ylittävien kapasiteettien 
osoittamista kaikille aikajänteille,
– yhden ainoan rajapinnan luomista 
yhteenliittymien käyttäjille,
– jälkimarkkinoiden yhteistä 
hallinnointia,
– alle vuorokauden pituisten 
yhteenliittymäkapasiteettien osoittamista 
koskevan yhdennetyn järjestelmän 
luomista,
– mukauttamista ja varmuutta."

Or.
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(Lisätään uusi 5 c artikla direktiiviin 2003/54/EY)

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden alueellisen yhteistyön tehostaminen tukee verkkojen ja etenkin 
yhteenliittymien käyttöä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista. Siksi ehdotetaan 
yhteenliittymien hallinnointia, tasapainottamista ja verkkojen turvallisuutta koskevien 
sääntöjen pakollista yhdenmukaistamista.

Tarkistus 216
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Korvataan 6 artiklan 2 kohdan 
johdanto-osa seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
perusteet, joita sovelletaan 
sähköntuotantokapasiteetin rakentamista 
koskevien lupien myöntämiseen niiden 
alueella. Nämä perusteet liittyvät […] 
tekijöihin:"

Or. 

(Direktiivin 2003/54/EY 6 artiklan 2 kohdan 1 alakohta lisäyksin)

Perustelu

Lupien myöntämisperusteiden on oltava luonteeltaan sitovia.
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Tarkistus 217
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY 
6 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3 f) Korvataan 6 artiklan 2 kohdan 
g alakohta seuraavasti:
"g) primaaristen energialähteiden laatu, 
jolloin lupa tuottaa sähköä fossiilisista 
energialähteistä voidaan myöntää 
ainoastaan yrityksille, jonka tuottamasta 
energiasta kestävä energia muodostaa 
vähintään jäsenvaltion vahvistaman 
prosenttiosuuden ja jotka käyttävät 
edistyneintä teknologiaa 
hiilidioksidipäästöjen 
vähimmäistämiseksi,"

Or. nl

(Direktiivin 2003/54/EY 6 artiklan 2 kohdan g alakohta lisäyksin)

Perustelu

Lupia on myönnettävä ainoastaan yhtiöille, jotka käyttävät puhtainta saatavissa olevaa 
teknologiaa ja jotka antavat panoksensa kestävää energiaa koskevien kansallisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 g) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
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“3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pienet hajautetut sähköntuottajat hyötyvät 
yksinkertaistetuista lupanemettelyistä. 
Näitä yksinkertaistettuja menettelyjä olisi 
sovellettava kaikkiin alle 50 MW:n 
laitoksiin ja kaikkiin hajautettua 
tuotantoa harjoittaviin sähköntuottajiin."

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/54/EY 6 artiklan 3 kohdan sanamuotoa)

Perustelu

Hajautettujen energialähteiden kehittämisen edistämiseksi pitäisi kehittää nopeutettuja 
menettelyjä, sillä pienten voimaverkkojen vähäisemmät ympäristövaikutukset on tunnustettu.

Tarkistus 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla

Paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan 
uuden kapasiteetin kieltäminen
Jäsenvaltiot eivät saa 6 ja 7 artiklan 
vaatimuksia täyttäessään antaa lupaa 
uudelle sähköntuotantokapasiteetille, jos 
kyseisen kapasiteetti johtaisi toimintansa 
aikana ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, 
jotka ovat yli 350 grammaa tuotettua 
kilowattituntia kohti."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 7 a artikla)
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Perustelu

Vuonna 2006 julkaistussa Sternin raportissa todettiin, että maailman BKT voi supistua 
20 prosentilla, ellei ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia saada vakiinnutettua 
asianmukaisesti. Tällainen menetys, joka johtuu osittain siitä, että EU:n talous on 
riippuvainen paljon hiilidioksidia tuottavasta energiainfrastruktuurista, aiheuttaisi 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan. Siksi on kiellettävä paljon 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttava uusi tuotantokapasiteetti.

Tarkistus 220
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla

Paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan 
uuden kapasiteetin kieltäminen
Jäsenvaltiot eivät saa 6 ja 7 artiklan 
vaatimuksia täyttäessään antaa lupaa 
uudelle sähköntuotantokapasiteetille, jos 
kyseisen kapasiteetti johtaisi toimintansa 
aikana ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, 
jotka ovat yli 420 grammaa tuotettua 
kilowattituntia kohti."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 7 a artikla)

Perustelu

Vuonna 2006 julkaistussa Sternin raportissa todettiin, että maailman BKT voi supistua 
20 prosentilla, ellei ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia saada vakiinnutettua 
asianmukaisesti. Tällainen menetys aiheuttaisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
sisämarkkinoiden toimintaan ja olisi siten vastoin perustamissopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettua unionin ensisijaista tehtävää. Siksi on kiellettävä paljon hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttava uusi tuotantokapasiteetti.
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Tarkistus 221
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla

Vahingonkorvausvastuun rajat 
ydinvoimaonnettomuuden tapauksessa
Ydinvoimaloiden toiminnanharjoittajien 
on osoitettava vuosittain toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle ja 
komissiolle, että niillä on 
ydinvoimaonnettomuuksista johtuvien 
korvausvaateiden varalta vähintään 
2,8 miljardin euron vakuutussuoja 
vahinkotapausta kohti."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 7 a artikla)

Perustelu

EU:n ydinvoima-alan vahingonkorvausvastuujärjestelmä koostuu hyvin erilaisista 
oikeudellisista järjestelmistä ja osajärjestelmistä. Sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi 
ja kilpailun vääristymien vähentämiseksi erityisesti rajat ylittävässä kaupassa EU:n olisi 
vahvistettava yhdenmukaistettu vähimmäismäärä. Ehdotettu summa on Saksassa jo 
sovellettava määrä.
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Tarkistus 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla

Toimijan vastuun rajat vakavan 
ydinvoimaonnettomuuden tapauksessa
Ydinvoimalan toiminnasta vastuussa 
olevan yrityksen on osoitettava vuosittain 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle ja komissiolle, että sillä on 
voimassa oleva vakuutus, joka kattaa 
vakavasta ydinvoimaonnettomuudesta 
johtuvat vahingonkorvausvaatimukset 
vähintään 2 500 miljoonan euron arvosta 
onnettomuutta kohti."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 7 a artikla)

Perustelu

Vahingonkorvausvastuun rajat vaihtelevat tällä hetkellä huomattavasti koko EU:ssa. 
Useimmissa niissä jäsenvaltioissa, joissa on toimivia ydinvoimaloita, yrityksiltä vaadittu 
vähimmäissuoja on alle 500 miljoonaa euroa onnettomuutta kohti. Kyseisten rajojen 
yhdenmukaistamiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja kilpailun 
vääristymien vähentämiseksi erityisesti rajat ylittävässä kaupassa EU:n olisi vahvistettava 
yleinen vähimmäismäärä. Ehdotettu summa on Saksassa jo sovellettava määrä.
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Tarkistus 223
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla

Jäsenvaltiot voivat siirtoverkkotoiminnan 
kansallisia mallejaan vahvistaessaan 
valita seuraavista:
a) yksi tai useampi siirtoverkonhaltija 
8 artiklan mukaisesti tai yksi tai useampi 
riippumaton verkonhaltija 10 artiklan 
mukaisesti;
b) yksi tai useampi siirtoverkonhaltija ja 
yksi tai useampi riippumaton 
verkonhaltija."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 7 a artikla)

Perustelu

On syytä selventää, että poikkeus 8 artiklan 1 kohdan soveltamisesta ei tarkoita 
automaattisesti sitä, että perustetaan eriytetty riippumaton verkonhaltija, jos sitä pyydetään 
10 artiklan puitteissa. 
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Tarkistus 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään artikla seuraavasti:
”7 a artikla

Siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
vertikaalisesti integroituneet yritykset 
noudattavat [vuoden kuluttua päivästä, 
jona saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] lähtien joko 8 artiklan 
1 kohdan a–d alakohdan tai 10 artiklan 
tai 8 b artiklan säännöksiä."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY uusi 7 a artikla)

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tosiasiallinen ja tuloksellinen eriyttäminen vaihtoehdoksi omistuksen 
eriyttämiselle ja riippumattomille verkonhaltijoille. Sillä varmistetaan siirtoverkonhaltijan 
tosiasiallinen eriyttäminen ilman että loukataan verkon omistusta ja että seurauksena on joko 
siirtoverkon tai energiantuotannon myynti.
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Tarkistus 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 i) Lisätään artikla seuraavasti:
"7 b artikla

Toimijan vastuu vakavan 
ydinvoimaonnettomuuden tapauksessa
Ydinvoimalan toiminnasta vastuussa 
olevan yrityksen on osoitettava vuosittain 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle, että sillä on voimassa 
oleva vakuutus vakavasta 
ydinonnettomuudesta johtuvien 
vahingonkorvausvaatimusten varalta."

Or. en

(Lisätään direktiiviin 2003/54/EY 7 a artiklan perään uusi 7 b artikla)

Perustelu

Vahingonkorvausvastuun rajat vaihtelevat tällä hetkellä huomattavasti koko EU:ssa. 
Kyseisten rajojen yhdenmukaistamiseksi ja sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja 
kilpailun vääristymien vähentämiseksi erityisesti rajat ylittävässä kaupassa EU:n olisi 
vaadittava, että luodaan asianmukaiset järjestelmät korvausten maksamiseksi mahdollisille 
uhreille ja sähköntuottajien tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.
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