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Tarkistus 314
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Markkinoiden kilpailukyvylle
olennaisten kaupallisten tietojen, muun 
muassa tietojen, joiden avulla voidaan 
määrittää toimituspaikka sekä
asennettuun kapasiteettiin ja tilattuun
kapasiteettiin liittyvien tietojen on oltava 
markkinoiden kaikkien
sähköntoimittajien saatavilla. Tarvittaessa 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
vaadittava toimituksesta vastaavia tahoja
toimittaman kyseisiä tietoja sidosryhmille.

Or. fr

Tarkistus 315
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jakeluverkonhaltijoiden on 
varmistettava, että markkinoiden 
kilpailukyvylle olennaiset kaupalliset 
tiedot, eli tiedot, joiden avulla voidaan 
määrittää toimituspaikka sekä asennettua 
kapasiteettia ja tilattua kapasiteettia
koskevat tiedot, ovat markkinoiden 
sähköntoimittajien saatavilla 
syrjimättömästi.
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Or. fr

Perustelu

Toimituksesta vastaavilla tahoilla on paljon tietoja tilaajista, sillä ne ovat perustaneet 
tietokantoja ja ne toimittavat sähköä kaikille tilaajille säänneltyjen tariffien avulla. 
Toimituspaikkaa, asennettua kapasiteettia ja tilattua kapasiteettia koskevien tietojen 
poistaminen ”kaupallisesti arkaluonteisen tiedon” soveltamisalasta varmistaisi terveemmän 
kilpailun.

Tarkistus 316
Eluned Morgan

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisätään artikla seuraavasti: 
”12 a artikla
1. Siirtoverkonhaltijoiden on perustettava 
vuoden kuluessa direktiivin .../.../EY jolla 
muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annettua 
direktiiviä 2003/54/EY voimaantulosta 
yhteenliittymien koordinointikeskus.
2. Yhteenliittymien 
koordinointikeskuksella on oltava 
oikeushenkilöys ja sen on oltava 
riippumaton.
3. Yhteenliittymien 
koordinointikeskuksella on oltava 
tarvittavat tieto- ja viestintäresurssit sekä 
riittävää asiantuntemusta.
4. Siirtoverkonhaltijoiden on annettava 
yhteenliittymien koordinointikeskukselle 
kaikki asiaankuuluvat tiedot omien 
verkkojensa toiminnan suunnittelusta ja 
tosiaikaisesta toiminnasta sekä päivittäin 
kunkin rajayhdysjohdon odotettu
käytettävissä olevaa kapasiteetti, 
kapasiteetin todellinen käyttö, 
siirtorajoitusmaksut ja varavoiman käyttö. 
Viraston on hyväksyttävä kyseisiä tietoja 
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koskeva luettelo, ja yhteenliittymien 
koordinointikeskuksen on julkaistava
tiedot sähköisesti. 
5. Yhteenliittymien koordinointikeskuksen 
on vastattava hätätilanteiden ja 
kunnostustöiden hallinnasta aiemmin 
hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti. 
Kyseiset menettelyt laaditaan ja 
hyväksytään asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 e artiklan mukaisesti. 
6. Yhteenliittymien koordinointikeskuksen 
on toimitettava virastolle ja komissiolle
vuosikertomus, jossa kuvaillaan 
rajayhdysjohtojen käyttöä, mukaan lukien 
siihen liittyvät siirtorajoitusmaksut, sekä 
kussakin rajayhdysjohtojärjestelmässä 
tapahtuneita merkittävimpiä katkoksia ja 
häiriöitä sekä toimenpiteitä, joita 
siirtoverkonhaltijat ovat toteuttaneet 
korjatakseen tilanteen.”

Or. en

Perustelu

Yhteenliittymien koordinointikeskuksen kehittäminen on olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden 
kehitykselle. Energian sisämarkkinoiden avoimuuden lisäämiseksi on välttämätöntä antaa 
kaikkien toimijoiden saataville ajankohtaista ja yhdenmukaista tietoa rajayhdysjohtojen 
käytöstä. Siirtoverkonhaltijoiden pitäisi perustaa keskus ja hallinnoida sitä.

Tarkistus 317
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Korvataan 14 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jakeluverkonhaltijan on toimitettava 
verkon käyttäjille tiedot, joita nämä 
tarvitsevat päästäkseen verkkoon ja 
käyttääkseen sitä.”
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Or. en

Perustelu

Tehokkuus on olennaista sekä verkkoon pääsyssä että verkon käyttämisessä. Siksi on 
välttämätöntä laajentaa tämän säännöksen soveltamisalaa, jotta käyttäjät ja toimijat voisivat 
parantaa jakeluverkkojen käyttöä.

Tarkistus 318
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”3 a. Jakeluverkonhaltijan on toimitettava 
asiaankuuluvalle sääntelyviranomaiselle 
vuoden kuluessa direktiivin .../.../EY jolla 
muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annettua 
direktiiviä 2003/54/EY voimaantulosta 
ehdotus, jossa kuvaillaan asianmukaisia 
tiedotus- ja viestintäjärjestelmiä, jotka on 
otettava käyttöön 3 kohdassa mainitun 
tiedon tarjoamiseksi. Tällä ehdotuksella 
helpotetaan muun muassa 
kaksisuuntaisten sähköisten mittareiden 
käyttöä, loppukäyttäjien ja hajautetun 
sähköntuotannon harjoittajien aktiivista 
osallistumista järjestelmän toimintaan ja 
kaikkien käytettävissä olevien 
sähköntuotanto-, verkko- ja 
kysyntäresurssien parhaaseen 
mahdolliseen käyttöön tähtäävän 
tosiaikaisen tiedon kulkua 
jakeluverkonhaltijan ja 
siirtoverkonhaltijan välillä.”

Or. en
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(Lisätään uusi 3 a kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Kaikkien resurssien, myös kysynnän, hajautetun sähköntuotannon ja jakeluverkkojen 
tehokkaan käytön varmistamiseksi on välttämätöntä, että jakeluverkonhaltijat ottavat käyttöön 
uudenaikaisia tiedotus- ja viestintätekniikoita, joilla jakeluverkot muutetaan kestävän 
energiaverkon aktiivisiksi osiksi. Älykkäät verkot ovat olennaisia uusiutuvien luonnonvarojen
kustannustehokkaalle käytölle ja kysyntäpuolen tehokkaan hallinnoinnin laajaksi käyttöön 
ottamiseksi, koska siten edistetään uusien energiapalvelujen käyttöönottoa.

Tarkistus 319
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 d) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”3 b. Kahden vuoden kuluessa direktiivin
.../.../EY  jolla muutetaan sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä annettua direktiiviä 
2003/54/EY voimaantulosta kansallisten 
sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä 
3 a kohdassa tarkoitetut ehdotukset. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava käyttöön otettavien tiedotus-
ja viestintäjärjestelmien täysimääräinen 
yhteentoimivuus. Tätä varten ne voivat 
antaa suuntaviivoja ja vaatia tarkistuksia 
3 a kohdassa tarkoitettuihin 
ehdotukseen.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Katso edellisen tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 320
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 e) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”3 c. Ennen jakeluverkonhaltijalle 
annettavaa ilmoitusta 3 kohdassa 
mainittua ehdotusta koskevasta 
päätöksestään kansallisen 
sääntelyviranomaisen on tiedotettava siitä 
virastolle, tai mikäli se ei vielä ole 
toiminnassa, komissiolle. Viraston tai 
komission varmistettava, että 
täytäntöönpantavilla tiedotus- ja 
viestintäjärjestelmillä helpotetaan sähkön
sisämarkkinoiden kehittämistä eikä oteta 
käyttöön uusia teknisiä esteitä.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Tarkistus 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 f) Korvataan 14 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Jäsenvaltion on vaadittava
jakeluverkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät uusiutuvia energialähteitä […] 
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tai tuottavat yhdistetysti sekä lämpöä 
että sähköä.”

Or. en

(Muutetaan kolme sanaa ja poistetaan kaksi sanaa direktiivin 2003/54/EY 14 artiklan 
4 kohdasta.)

Perustelu

Uusiutuvalle energialle on taattava ensisijainen pääsy verkkoon, jotta voidaan saavuttaa 
tavoite, jonka mukaan 20 prosenttia EU:n energiasta pitäisi tulla uusiutuvista 
energialähteistä vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 322
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 f) Korvataan 14 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

”4. Jäsenvaltion on vaadittava
jakeluverkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan uusille 
sähköntuotantolaitoksille edellyttäen, että
tasehallintaa koskevat tekniset 
vaatimukset tai verkon turvallisuus ja 
luotettavuus eivät vaarannu.”

Or. en

(Lisätään uusia osia direktiivin 2003/54/EY 14 artiklan 4 kohtaan.)

Perustelu

Uusille sähköntuotantolaitoksille on annettava etusija verkkoon pääsyssä edellyttäen, että 
siihen ei liity tasehallintaa koskevia ongelmia. Jäsenvaltiot saavat siten mahdollisuuden 
saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa.
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Tarkistus 323
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 g) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti: 
”4 a. Jäsenvaltioiden on myös tuettava 
älykkäiden mittarien ja verkkojen 
kehittämistä, josta sähkönjakeluyritysten 
on vastattava. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on vastattava
kyseistä kehittämistä koskevan prosessin 
valvonnasta ja yhteisten normien 
laatimisesta sitä varten.”

Or. en

(Lisätään uusi 4 a kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi tukea älykkäiden mittareiden ja verkkojen kehittämistä, ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi vastata prosessin valvonnasta.

Tarkistus 324
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 g) Lisätään 14 artiklaan seuraava 
kohta: 
”4 a. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava älykkäiden mittarien ja 
verkkojen asentaminen sekä kuluttajille 
suunnattujen tiedotustekniikoiden kattava 
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käyttö kymmenen vuoden kuluessa 
direktiivin .../.../EY  jolla muutetaan 
sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä annettua direktiiviä 
2003/54/EY voimaantulosta edellyttäen, 
että sähkönjakeluyritykset vastaavat 
kyseisestä asennuksesta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on laadittava
asteittainen ohjelma noudattamisen
varmistamiseksi asetettuun päivämäärään 
mennessä.”

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin pitäisi kannustaa jäsenvaltioita asentamaan älykkäitä mittareita ja 
verkkoja asetetun aikamäärän puitteissa, sillä todisteet osoittavat, että kuluttajat hyötyisivät, 
jos he tietäisivät enemmän tosiaikaisesta henkilökohtaisesta energiankulutuksestaan, ja heistä 
tulisi siten tietoisempia energiankulutuksestaan. 

Tarkistus 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 h) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”6 a. Jakeluverkonhaltijoiden on 
helpotettava suurten loppukäyttäjien, 
loppukäyttäjien ostoyhteenliittymien ja
hajautettujen sähköntuotantolaitosten 
osallistumista vara- ja 
tasehallintamarkkinoille aina, kun niillä 
on kyseinen tehtävä. Kun sähköntuotanto-
ja kysyntätarjoukset ovat samanhintaisia, 
kysynnälle on annettava etusija.”

Or. en
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(Lisätään uusi 6 a kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Energiatehokkuuden parantamiseksi on tärkeää, että kuluttajat ja hajautetut 
sähköntuotantolaitokset osallistuvat aktiivisesti täydentäviä palveluja koskeviin markkinoihin 
erityisesti silloin, kun ne voivat vähentää verkon kysyntää tiettyinä kriittisinä aikoina 
(ruuhkakuormitus, hätätilanteet). Suuret loppukäyttäjät voivat osallistua kyseisille 
markkinoille. Pienet kuluttajat eivät voi osallistua suoraan kyseisille markkinoille, ellei joku 
(esimerkiksi toimittaja) pysty kokoamaan niitä yhteen ja valvomaan osaa niiden kysynnästä.

Tarkistus 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 kohta – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 i) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”6 b. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoihin sovellettavat 
tasehallintaa koskevat säännöt ja tariffit 
yhdenmukaistetaan kahden vuoden 
kuluessa direktiivin .../.../EY  jolla 
muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annettua 
direktiiviä 2003/54/EY voimaantulosta 
silloin, kun niillä on kyseinen tehtävä. 
Niiden on erityisesti varmistettava, että 
suuret loppukäyttäjät, loppukäyttäjien 
ostoyhteenliittymät ja hajautetut 
sähköntuotantolaitokset voivat 
tehokkaasti edistää vara- ja 
tasapainottamispalveluja.”

Or. en

(Lisätään uusi 6 b kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)
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Perustelu

Direktiivin 23 artiklan mukaan sääntelyviranomaiset vastaavat ainakin niiden menetelmien 
vahvistamisesta tai hyväksymisestä, joita käytetään tasapainottamispalvelujen laskennassa tai 
niitä koskevien ehtojen ja edellytysten vahvistamisessa. Koska tasapainottamispalvelujen 
yhdenmukaistaminen on olennainen osa sähkön sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa, 
sääntelyviranomaisten on läheisessä yhteistyössä siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden kanssa 
saavutettava yhdenmukaistamisen asianmukainen taso kansallisella tasolla ja EU:n tasolla.

Tarkistus 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 j kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 j) Lisätään 14 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”7 a. Uusiutuvista energialähteistä 
tuotetulle energialle, yhdistetylle lämmön 
ja sähkön tuotannolle ja muulle 
hajautetulle sähköntuotannolle on 
annettava etusija, ja uusiutuvasta 
energiasta sähköä tuottavien tai 
yhdistetysti sähköä ja lämpöä tuottavien 
uusien tuottajien liittämiskulujen pitäisi 
olla puolueettomia, avoimia ja 
syrjimättömiä. Eurooppalaisella 
arviointijärjestelmällä on varmistettava, 
että hajautetun sähköntuotannon 
edistämiselle ei ole esteitä.”

Or. en

(Lisätään uusi 7 a kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Uusien uusiutuvien energialähteiden, erityisesti merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden ja 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten liittämiskustannukset voivat vähentää investointien 
houkuttelevuutta. On asetettava selkeät ja oikeudenmukaiset tariffit, joissa otetaan huomioon 
näiden tekniikoiden tuomat lisäedut.
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Tarkistus 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 k kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 k) Lisätään 14 artiklaan seuraava 
kohta:

”7 b. Jakeluverkonhaltijoiden 
rahoituksen on oltava riippumatonta 
niiden myynnin tasosta käyttämällä 
kurssia, jolla erotetaan niiden talousarvio 
niiden asiakkaiden energiankäytöstä.”

Or. en

(Lisätään uusi 7 b kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Tämä ”erottamista” koskeva periaate on olennainen, jotta käytön tehokkuudelle annetaan 
etusija. Tällä poistetaan jakeluverkonhaltijoiden omistajilta kannusteet lisätä myyntiään 
riippumatta niiden yhteydestä tuotannosta ylemmällä tasolla vastaaviin energian toimittajiin. 
Tämä periaate voidaan panna täytäntöön riippumatta jakeluverkonhaltijoiden 
eriyttämistilanteesta.

Tarkistus 329
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jakeluverkonhaltijan 

3. Jos jakeluverkonhaltija on osa 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jakeluverkonhaltijan toimintaa valvotaan, 
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toimintaa valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään ja 
tuotemerkeissään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara 
on erillinen yksikkö.

jotta se ei voi hyötyä vertikaalisesta 
integroitumisestaan kilpailun 
vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara 
on erillinen yksikkö.

Or. de

Tarkistus 330
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jakeluverkonhaltijan 
toimintaa valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään ja 
tuotemerkeissään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara 
on erillinen yksikkö.

3. Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jakeluverkonhaltijan 
toimintaa valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara 
on erillinen yksikkö.

Or. de
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Tarkistus 331
Catherine Stihler, David Martin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jakeluverkonhaltijan 
toimintaa valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään ja 
tuotemerkeissään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
toimituksista huolehtiva 
liiketoimintahaara on erillinen yksikkö.

3. Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jakeluverkonhaltijan 
toimintaa valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden vastuulla on panna täytäntöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan jakelun 
tehokas erottaminen muusta vertikaalisesti integroituneiden yritysten toiminnasta

Tarkistus 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 

Poistetaan.
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täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. 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

Tämän säännöksen nojalla Euroopan komissio antaa suuntaviivoja komitologiamenettelyn 
avulla varmistaakseen i) jakeluverkonhaltijoiden riippumattomuuden, ii) syrjimättömyyden ja 
iii) sen, että vertikaalisesti integroitunut yritys ei pysty toimituksissaan saamaan oikeudetonta 
etua vertikaalisesta integroitumisestaan. Neuvoston ja Euroopan parlamentin on 
osallistuttava kaikkien näiden toimenpiteiden hyväksymiseen, koska komitologiamenettelyn 
liiallinen käyttö voi lisätä lainsäädännöllistä epävarmuutta.

Tarkistus 333
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 

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

Or. de

Perustelu

Komitologiamenettelyn vaikutukset saattavat olla hyvin kauaskantoisia. Kyseiset 
perustavanlaatuiset säännökset vaikuttavat jakeluverkonhaltijoihin sovellettavien 
eriyttämissäännösten sisältöön. ”Valvonnan käsittävä sääntelymenettely”, jota komissio 
ehdottaa sääntelyvälineeksi näillä aloilla, rajoittaisi Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa.

Tästä seuraisi, että komissio siirtäisi olennaiset päätökset tavanomaisesta demokraattisesta 
lainsäädäntömenettelystä komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 334
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. 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.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Komitologiamenettelyn vaikutukset saattavat olla hyvin kauaskantoisia. Kyseiset 
perustavanlaatuiset säännökset vaikuttavat jakeluverkonhaltijoihin sovellettavien 
eriyttämissäännösten sisältöön. ”Valvonnan käsittävä sääntelymenettely”, jota komissio 
ehdottaa sääntelyvälineeksi näillä aloilla, rajoittaisi Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa.

Tästä seuraisi, että komissio siirtäisi olennaiset päätökset tavanomaisesta demokraattisesta 
lainsäädäntömenettelystä komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 335
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. 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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Eriyttämissäännökset ovat sähkömarkkinoiden vapauttamisen keskeinen osa, eikä niitä voi 
siksi pitää ”muina kuin keskeisinä osina”. Tämä tarkoittaisi lisäksi tarkistuksia 
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yhtiöoikeuteen, mitä ei missään nimessä voi kuvata ”muuksi kuin keskeiseksi osaksi”, kun 
otetaan huomioon kyseisen lainsäädännön merkitys taloudelle.

Tarkistus 336
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. 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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Se, että komissiolla olisi tällaiset kauaskantoiset toimivaltuudet antaa jakeluverkonhaltijoita 
koskevia suuntaviivoja valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn nojalla, olisi 
epädemokraattista, ja siksi sitä ei pidä hyväksyä.
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Tarkistus 337
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 1–4 kohtaa sellaisiin 
integroituneihin yrityksiin, jotka 
toimittavat sähköä enintään 100 000:lle 
verkkoon liitetylle asiakkaalle tai 
syrjäisillä alueilla sijaitseviin verkkoihin.”

Or. de

Tarkistus 338
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, 
sovelletaanko 1–4 kohtaa sellaisiin 
integroituneihin sähköyrityksiin, jotka 
toimittavat sähköä enintään 100 000:lle 
verkkoon liitetylle asiakkaalle tai
syrjäisillä alueilla sijaitseviin verkkoihin.”

Or. de

Tarkistus 339
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

” 4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 1–4 kohtaa sellaisiin 
integroituneihin yrityksiin, jotka 
toimittavat sähköä enintään 100 000:lle 
verkkoon liitetylle asiakkaalle tai 
syrjäisillä alueilla sijaitseviin verkkoihin.”

Or. de

Tarkistus 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Korvataan 19 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Syrjinnän, ristiinsubvention ja 
kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähkölaitosyritysten on sisäisessä 
kirjanpidossaan pidettävä erillistä 
kirjanpitoa kustakin siirtoon ja jakeluun 
liittyvästä toiminnosta siten kuin niitä 
vaadittaisiin tekemään, jos erilliset 
yritykset harjoittaisivat kyseisiä 
toimintoja. Niiden on myös laadittava 
tilinpäätös, joka voi olla konsolidoitu, 
kaikista siirtoon ja jakeluun 
liittymättömistä […] 
sähköliiketoiminnoista. Niiden on 
pidettävä erillistä kirjanpitoa 
vaatimukset täyttäville asiakkaille ja 
muille asiakkaille suoritettaviin 
toimituksiin liittyvistä toiminnoista 1 
päivään heinäkuuta 2007 asti. 
Kirjanpidossa on eriteltävä siirto-
/jakeluverkon omistamisesta saatava 
tuotto. Yritysten on tarvittaessa 
laadittava konsolidoitu tilinpäätös 
muista kuin sähköalaan kuuluvista 
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toiminnoista. Sisäisessä kirjanpidossa on 
laadittava tase ja tuloslaskelma kustakin 
liiketoiminnasta.”

Or. en

(Poistetaan yksi sana (muista) ja lisätään yksi sana (kaikista) direktiivin 2003/54/EY
19 artiklan 3 kohdassa.)

Perustelu

Koska monikansalliset energiayritykset ovat kasvaneet Euroopassa, on välttämätöntä eritellä, 
että kunkin kansallisen energiayhtiön omat tilit on julkaistava ja että niitä ei voida liittää 
emoyhtiön tileihin.

Tarkistus 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Lisätään 19 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti: 
”4 a. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
erillinen kirjanpito sähkölaitosten tulevan 
purku- tai jätteenkäsittelytoiminnan 
rahoittamista varten. Tätä tulevaa 
toimintaa varten kerättyjen varojen pitäisi 
olla riippumattoman kansallisen 
viranomaisen, erillisen hallintayrityksen 
tai niiden hallinnoiman säätiön eikä 
laitoksen tai sen omistajan valvonnassa.”

Or. en

(Lisätään yksi kohta direktiivin 2003/54/EY 19 artiklaan.

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet erilaisia rahoitushallinnan tapoja purkurahastoja varten 
kaikilla energiasektoreilla. Moni sähköntuotantotoiminta ja niihin liittyvä polttoaineen 
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erottaminen vaativat korjaavia toimenpiteitä sen jälkeen, kun laitos on suljettu. Saastuttaja 
maksaa -periaatteen mukaisesti on välttämätöntä, että toimija osoittaa, että tähän toimintaan 
liittyvät kulut ovat kasvaneet laitoksen toiminnan aikana.

Tarkistus 342
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Korvataan 20 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Siirto- tai jakeluverkonhaltija voi 
evätä verkkoon pääsyn, jos verkon 
fyysisesti käytettävissä oleva kapasiteetti 
ei ole riittävä. Epäämiselle on esitettävä 
asianmukaiset perustelut
puolueettomien, teknisesti ja 
taloudellisesti perusteltujen kriteerien 
perusteella. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on varmistettava, 
että näitä kriteerejä sovelletaan 
johdonmukaisesti ja että järjestelmän 
käyttäjällä, jolta pääsy on evätty, on 
muutoksenhakuoikeus. Kansallisen 
sääntelyviranomaisen on varmistettava, 
että kun verkkoon pääsy evätään, siirto-
tai jakeluverkonhaltija antaa 
tarvittaessa tietoja toimenpiteistä, joita 
verkon vahvistaminen edellyttäisi. 
Tietoja pyytävältä osapuolelta voidaan 
periä kohtuullinen maksu, jossa on 
otettu huomioon tietojen antamisesta 
aiheutuvat kustannukset.”

Or. en

(Lisätään uusia osia direktiivin 2003/54/EY 20 artiklan 2 kohtaan.
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Perustelu

Verkonhaltijan on vastattava verkkoon pääsyn epäämisestä, ja epäämisen on perustuttava 
asianmukaisesti selvitettyihin teknisesti ja taloudellisesti perusteltuihin kriteereihin. 
Epäämisen pitäisi olla perusteltua vain silloin, kun fyysisesti käytettävissä olevaa 
kapasiteettia ei ole riittävästi. Sääntelyviranomaisella pitäisi olla velvollisuus varmistaa, että 
pääsyn epäämistä koskevia kriteerejä sovelletaan johdonmukaisesti, ja sen pitäisi suositella 
kapasiteettiin tai liittymiin liittyviä investointeja liittymien tarjonnan parantamiseksi silloin, 
kun se on taloudellisesti perusteltua.

Tarkistus 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 d) Lisätään artikla seuraavasti:

”20 a artikla

Loppukäyttäjien yhdistyminen

1. Toimittajat voivat yhdistää 
loppukäyttäjien kysynnän tehdäkseen 
tarjouksia kysynnänohjauksesta 
vähittäisasiakkaiden puolesta suoraan 
järjestäytyneillä markkinoilla, myös 
tasapainottavilla markkinoilla.

2. Jäsenvaltiot voivat valtuuttaa muun 
kuin toimittajana toimivia loppukäyttäjien 
ostoyhteenliittymiä tekemään 
kysynnänohjausta koskevan tarjouksen 
vähittäisasiakkaiden puolesta suoraan 
järjestäytyneillä markkinoilla, myös 
tasehallintamarkkinoilla.
3. Jäsenvaltiot tai kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat rajoittaa 
toimittajana toimivien tai muiden kuin 
toimittajana toimivien loppukäyttäjien 
ostoyhteenliittymien valtuuksia tehdä 
kysynnänohjausta koskevia tarjouksia 
tasehallintamarkkinoilla siihen määrään 
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asti, josta kysynnänohjauksesta on tehty 
sopimus jäsenvaltiossa.”

Or. en

(Lisätään uusi 20 a artikla direktiiviin 2003/54/EY)

Perustelu

Kysynnän huomioiminen sähkömarkkinoilla, myös tukkumarkkinoilla ja 
tasehallintamarkkinoilla on olennainen vaihe parannettaessa energiatehokkuutta ja 
lievennettäessä nykyisten tuottajien markkinavoimaa. Pienillä kuluttajilla ei kuitenkaan ole 
mahdollisuutta osallistua yksittäin näille markkinoille. Siksi se, että loppukäyttäjien 
yhteenliittymille annetaan mahdollisuus tehdä kysynnänohjausta koskeva tarjous 
vähittäisasiakkaiden puolesta suoraan järjestäytyneillä markkinoilla, on tarpeellinen vaihe 
pyrittäessä tehokkaampiin sisämarkkinoihin.

Tarkistus 344
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 e) Lisätään 21 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tukikelpoisilla kuluttajilla on oltava 
oikeus tehdä sopimus samaan aikaan 
monien toimittajien kanssa. ”

Or. en

(Lisätään uusi 2 a kohta direktiivin 2003/54/EY 21 artiklaan.)

Perustelu

Kuluttajilla on oltava mahdollisuus tehdä sopimuksia samaan aikaan monien toimittajien 
kanssa.
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Tarkistus 345
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 e) Lisätään 21 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”2 a. Mikäli markkinoiden toiminnassa 
on puutteita, jäsenvaltiot voivat panna 
täytäntöön tarvittavia ja oikeasuhteisia 
siirtymätoimenpiteitä energiaintensiivisiä 
liikeyrityksiä varten 
direktiivin 2003/96/EY 17 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jotta 
niitä voidaan auttaa mukautumaan 
tuleviin täysin kilpailukykyisiin 
puitteisiin.”

Or. en

(Lisätään uusi 2 a kohta direktiivin 2003/54/EY 21 artiklaan.)

Perustelu

Sähköä paljon kuluttavia tuotteita EU:ssa tuottaville yhtiöille sähkön hinta on kilpailukykyä 
haittaava tekijä. Kyseisillä yrityksillä ei ole valinnanvaraa, vaan niiden on tyydytettävä 
energiatarpeensa vapautetuilla energiamarkkinoilla hinnoilla, jotka eivät vielä heijasta 
täysimääräistä ja oikeudenmukaista kilpailua. Siirtymätoimenpiteiden avulla sähköä paljon 
käyttäville liikeyrityksille mahdollistetaan kilpailukykyisesti hinnoitellun energian saanti 
siihen asti, että tehokkaat eriyttämistoimenpiteet pannaan täytäntöön, riippumattoman 
kansalliset sääntelyviranomaiset ovat toiminnassa täysimääräisesti ja EU:n markkinat täysin 
kilpailukykyisiä.

Tarkistus 346
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 e) Lisätään 21 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti: 
”2 a. Viraston on suoritettava kaikkien 
EU:n, ETA:n ja naapurivaltioiden 
vakiintuneiden järjestäytyneiden sähkön 
tukkumarkkinoiden tosiaikaista valvontaa 
markkinavoimien väärinkäytön tai 
markkinasuunnittelun epäkohtien 
paljastamiseksi ja sisämarkkinoiden 
tehokkuutta parantavien toimenpiteiden 
edistämiseksi.”

Or. en

(Lisätään 2 a kohta direktiivin 2003/54/EY 21 artiklaan.)

Perustelu

Markkinoiden valvonta on tehokas väline markkinavoimien väärinkäytön paljastamiseksi. On 
tärkeää varmistaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset valvovat kansallisia markkinoita 
yhdenmukaistettujen perusteiden ja menetelmien mukaisesti. Kansallisilla viranomaisilla ei 
useinkaan ole tarvittavia voimavaroja markkinoiden valvomiseksi jatkuvasti ja tosiaikaisesti, 
ja siksi niiden on luotettava kuukausittaisiin tai jopa vuosittaisiin arviointeihin. Virastolla 
pitäisi olla käytössään kaikki tarvittavat resurssit tämän ratkaisevan tärkeän tehtävän 
suorittamiseksi. 

Tarkistus 347
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 f) Lisätään 22 artiklan jälkeen uusi 
artikla seuraavasti:

”22 a artikla

Mittaus
1. Loppukäyttäjillä on oltava oikeus 
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omistaa tai vuokrata kaikilta toimitus- tai 
jakeluyrityksiltä sähkömittarinsa kuuden 
vuoden kuluessa direktiivin .../.../EY jolla 
muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annettua 
direktiiviä 2003/54/EY voimaatulosta.
2. Kuuden vuoden kuluessa direktiivin
.../.../EY  jolla muutetaan sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä annettua direktiiviä 
2003/54/EY voimaantulosta kaikilla 
sähkönkuluttajilla on oltava 
kaksisuuntaiset sähkömittarit.
3. Jäsenvaltiot voivat vaatia toimituksista 
viime kädessä vastaavaa tahoa 
toimittamaan kaksisuuntaiset 
sähkömittarit asiakkailleen.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mittareiden suunnittelu- ja 
toimintavaatimuksia koskevat normit 
kehitetään ja julkaistaan mittauslaitteista 
31. maaliskuuta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/22/EY1 mukaisesti. Näillä 
teknisillä säännöillä varmistetaan 
järjestelmien yhteentoimivuus, ja niiden 
on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä. 
Niistä on ilmoitettava komissiolle teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta
menettelystä 22. kesäkuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin2 8 artiklan mukaisesti.”
1 EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.
2 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

(Lisätään uusi 22 a artikla direktiiviin 2003/54/EY)

Perustelu

Kaksisuuntaiset sähkömittarit (älykkäät mittarit) ovat nykyaikaisen energiajärjestelmän
kulmakivi. Ne mahdollistavat aktiivisen vuorovaikutuksen asiakkaan ja toimittajan välillä ja 
parantavat kokonaistehokkuutta. Ne antavat tarkempaa tietoa kuluttajille, toimittajille ja 
jakeluverkonhaltijoille ja lisäävät kuluttajien tietämystä energian käytöstä, antavat 
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toimittajille mahdollisuuden parantaa sopimuksia ja tarjouksia ja antavat arvokasta tietoa 
jakeluverkkojen suunnittelua ja toimintaa varten.

Tarkistus 348
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen sääntelyviranomainen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen sääntelyviranomainen.

2. Jäsenvaltioiden on taattava 
sääntelyviranomaisen riippumattomuus ja 
varmistettava, että se käyttää 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomainen 
on tässä direktiivissä sille asetettuja
viranomaistehtäviä toteuttaessaan 
oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti 
riippumaton kaikista muista julkisista tai 
yksityisistä elimistä ja että sen henkilöstö 
ja johtohenkilöt toimivat markkinoiden 
eduista riippumatta eivätkä pyydä eivätkä 
ota ohjeita miltään hallitukselta tai muulta 
julkisesta tai yksityiseltä elimeltä.

2. Jäsenvaltioiden on taattava 
sääntelyviranomaisen riippumattomuus ja 
varmistettava, että se käyttää 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomainen 
on tässä direktiivissä ja siihen liittyvässä 
lainsäädännössä sille asetettuja
viranomaistehtäviä toteuttaessaan 

a) oikeudellisesti erillinen ja 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
muista julkisista tai yksityisistä elimistä

b) ja että sen henkilöstö ja johtohenkilöt 
toimivat markkinoiden eduista riippumatta 

c) ja että sen henkilöstö ja johtohenkilöt 
eivät pyydä eivätkä ota suoria ohjeita 
miltään hallitukselta tai muulta julkisesta 
tai yksityiseltä elimeltä toteuttaessaan 
sääntelytehtäviä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tarvittaessa läheistä 
yhteistyötä muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

3. Sääntelyviranomaisen 3. Sääntelyviranomaisen 
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riippumattomuuden suojelemiseksi 
jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että

riippumattomuuden suojelemiseksi 
jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että

a) sääntelyviranomainen on oikeushenkilö 
ja sillä on oma talousarvio ja riittävät 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi; 

a) sääntelyviranomainen voi tehdä 
itsenäisiä päätöksiä riippumattomasti 
kaikista muista poliittisista elimistä ja että 
se voi panna talousarvion itsenäisesti 
täytäntöön ja että sillä on riittävät 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi;

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen ylimmät
johtohenkilöt nimitetään vähintään viiden 
vuoden toimikaudeksi, ja heidät voidaan 
vapauttaa tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Or. en

Tarkistus 349
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen sääntelyviranomainen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen sääntelyviranomainen yhteisön 
tason edustus- ja yhteydenpitotarkoituksia 
varten. 

2. Jäsenvaltioiden on taattava 
sääntelyviranomaisen riippumattomuus ja 
varmistettava, että se käyttää 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomainen 
on tässä direktiivissä sille asetettuja
viranomaistehtäviä toteuttaessaan 
oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti 
riippumaton kaikista muista julkisista tai 
yksityisistä elimistä ja että sen henkilöstö 

2. Jäsenvaltioiden on taattava 
sääntelyviranomaisen riippumattomuus ja 
varmistettava, että se käyttää 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomainen 
on tässä direktiivissä ja siihen liittyvässä 
lainsäädännössä sille asetettuja
viranomaistehtäviä toteuttaessaan 
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ja johtohenkilöt toimivat markkinoiden 
eduista riippumatta eivätkä pyydä eivätkä 
ota ohjeita miltään hallitukselta tai muulta 
julkisesta tai yksityiseltä elimeltä.

a) oikeudellisesti erillinen ja 
toiminnallisesti riippumaton kaikista 
muista julkisista tai yksityisistä elimistä
b) ja että sen henkilöstö ja johtohenkilöt 
toimivat markkinoiden eduista riippumatta 

c) ja että sen henkilöstö ja johtohenkilöt 
eivät pyydä eivätkä ota suoria ohjeita 
miltään hallitukselta tai muulta julkisesta 
tai yksityiseltä elimeltä toteuttaessaan 
sääntelytehtäviä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tarvittaessa tiivistä 
yhteistyötä muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

3. Sääntelyviranomaisen 
riippumattomuuden suojelemiseksi 
jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että

3. Sääntelyviranomaisen 
riippumattomuuden suojelemiseksi 
jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että

a) sääntelyviranomainen on oikeushenkilö 
ja sillä on oma talousarvio ja riittävät 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi;

a) sääntelyviranomainen voi tehdä 
itsenäisiä päätöksiä riippumattomasti 
kaikista muista poliittisista elimistä ja että 
se voi panna talousarvion itsenäisesti 
täytäntöön ja että sillä on riittävät 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi,

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen ylimmät
johtohenkilöt nimitetään vähintään viiden 
vuoden toimikaudeksi, ja heidät voidaan 
vapauttaa tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Or. en

Perustelu

Johdantolauseesta pitäisi käydä ilmi, että velvoite nimetä yksi kansallinen 
sääntelyviranomainen ei estä useiden sääntelyviranomaisten toimintaa liittovaltiollisella tai 
alueellisella tasolla tietyissä jäsenvaltioissa. Asiaa on käsiteltävä ja siitä on keskusteltava 
enemmän erityisesti, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus 22 c artiklan kanssa. 
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Jäsenvaltioilta ja komissiolta odotetaan näkemystä monia sääntelyviranomaisia koskevaan 
kysymykseen.

On ymmärretty, että jos lainsäätäjä hyväksyy sääntelyviranomaisen talousarvion, se ei ole 
este talousarviota koskevalle itsemääräämisoikeudelle.

Tarkistus 350
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sääntelyviranomainen on oikeushenkilö 
ja sillä on oma talousarvio ja riittävät 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi; 

a) sääntelyviranomainen on oikeushenkilö, 
se on taloudellisesti riippumaton ja sillä 
on riittävät henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit tehtäviensä hoitamiseksi; 

Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen on oltava riippumaton yrityksistä ja hallituksista etenkin 
silloin, kun valtio omistaa osan tuotantoyhtiöstä. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
toiminnallista itsemääräämisoikeutta voidaan myös rajoittaa yhdistämällä sen talousarvio 
valtion talousarvioon. Kansallisella sääntelyviranomaisella on siksi oltava keinoja, jotka 
eivät ole riippuvaisia valtioiden talousarvioista. Siksi on välttämätöntä korvata ”oma 
talousarvio” (riippuvuus valtion talousarviosta on epäselvää) ”taloudellisella 
riippumattomuudella”.

Tarkistus 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
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toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

toimikaudeksi, joka voidaan uusia vain 
kerran enintään kymmenen vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viiden vuoden toimikausi pitäisi voida uusia kerran 
energiamarkkinoiden pitkäaikaisen luonteen ja vakauden tarpeen takia. Pidempiä toimikausia 
ei pitäisi voida uusia.

Tarkistus 352
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, 
joka voidaan uusia kerran tai enintään 
kymmenen vuoden toimikaudeksi, jota ei 
voida uusia, ja heidät voidaan vapauttaa 
tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen.

Or. de

Perustelu

Mikäli kansallinen sääntelyviranomainen nimitetään viideksi vuodeksi, toimikautta pitäisi 
voida jatkaa enintään viidellä vuodella, koska energiamarkkinoilla tarvitaan yleisesti 
kauaskantoisia päätöksiä ja tiettyä vakautta. Pidempiä toimikausia ei pitäisi voida uusia.
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Tarkistus 353
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia vain 
kerran, ja heidät voidaan vapauttaa 
tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen.

Or. en

Tarkistus 354
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia vain 
kerran enintään kymmenen vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

Or. en
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Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viiden vuoden toimikausi pitäisi voida uusia kerran 
energiamarkkinoiden pitkäaikaisen luonteen ja vakauden tarpeen takia. Pidempiä toimikausia 
ei pitäisi voida uusia.

Tarkistus 355
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran; 
mikäli johtohenkilöstöön kuuluu 
useampia henkilöitä, heidät voidaan 
tarvittaessa nimittää eri aikoina, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisen työssä on oltava jatkuvuutta. Jos johtokunta koostuu useammasta 
henkilöstä, heidät pitäisi nimittää eri aikoina työn jatkuvuuden varmistamiseksi. 
Mahdollisuudella uudelleennimittämiseen parhaat sääntelyviranomaiset voitaisiin pitää 
vastuussa pidemmän aikaa, mikä on erityisen tärkeää pienissä valtioissa.

Tarkistus 356
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, mutta toimikauden on joka 
tapauksessa ylitettävä asiaankuuluvan 
kansallisen parlamentin jäsenten 
toimikausi; johtohenkilöt voidaan 
vapauttaa tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen.

Or. en

Perustelu

Poliittista vaikutusta sääntelyviranomaiseen pitäisi vähentää. Sääntelyviranomaisen 
johtokunnan (viranomaisen johtohenkilöstö) toimikauden uusimisajan pitäisi olla eri kuin
parlamentin vaalikauden.

Tarkistus 357
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 kohta – b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”b a) sääntelyviranomaisen talousarvio 
katetaan säänneltäviltä toimijoilta 
suoraan kannettavasta verosta.”

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisen todellinen riippumattomuus taataan perustamalla sille talousarvion 
itsenäinen lähde sen sijaan, että varoja osoitettaisiin valtion talousarviosta. Parhaat 
esimerkit eri valtioista vahvistavat tämän
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Tarkistus 358
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyviranomaisen toiminnan tavoitteet Sääntelyviranomaisen toiminnan tavoitteet

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on 22 c artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksiensa ja 
toimivaltuuksiensa puitteissa ja 
tarvittaessa läheisessä yhteistyössä 
muiden asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten kanssa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niiden 
toimivaltaa, toteutettava kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet pyrittäessä 
seuraaviin tavoitteisiin:

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi; 

b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi; 

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat
kaikkialla yhteisössä;

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään ja parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä, 
mikä voi edistää sähkövirtoja kaikkialla 
yhteisössä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
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järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi 
sekä innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

syrjimättömien järjestelmien sekä verkon 
riittävyyden kehittämisen edistäminen;

d a) uuden sukupolven kapasiteetin 
verkkoon pääsyn helpottaminen erityisesti 
poistamalla esteitä, jotka voisivat estää 
uusien toimijoiden markkinoille tulon;

e) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittävästi kannustimia lisätä 
verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

e) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä asianmukaisia kannustimia 
lisätä verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa.

f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen;

f a) yleisen palvelun ja julkisen palvelun 
korkeiden standardien edistäminen, 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
suojeleminen ja tuki sen varmistamiselle, 
että liitteessä A tarkoitetut 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita.

Or. en

Perustelu

Kansallisella sääntelyviranomaisella ei ole lainkaan tai ainoastaan vähän toimivaltaa 
monilla näistä aloista. Siksi pitäisi todeta selvästi, että kansallinen sääntelyviranomainen 
”pyrkii” saavuttamaan nämä tavoitteet, jotta tehdään selväksi, että se ei ole ensisijainen elin 
niiden saavuttamisessa.

Siksi jotkin toimet on muutettava ”varmistamisesta” ”edistämiseksi”.
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Tarkistus 359
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Sähkön toimituksen tehokkaan ja 
häiriintymättömän kilpailun takaamiseksi 
ja sen varmistamiseksi, että 
energiantoimitusverkot toimivat 
pitkäaikaisesti, tehokkaasti ja 
luotettavasti, energiaverkkoja on 
säänneltävä. Koska muilla kansallisilla 
viranomaisilla, erityisesti 
kilpailuviranomaisilla ei ole toimivaltaa 
tässä direktiivissä tarkoitettujen tehtävien 
suorittamiseksi, sääntelyviranomaisen on 
toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi:

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission 
kanssa;
b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi;

a) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella, jotta 
markkinat voidaan avata tehokkaasti 
kaikille kuluttajille ja toimittajille 
asianmukaisen rajat ylittävän verkkoon 
pääsyn ja verkon hyödyntämisrakenteiden 
avulla;

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat 

b) sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä 
jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistamiseksi ja 
yhteenliittämiskapasiteetin tason 
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kaikkialla yhteisössä; varmistamiseksi alueen sisällä ja 
tarvittaessa naapurialueilla, jotta tehokas 
kilpailu voi kehittyä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen 
varmistaminen, energiatehokkuuden 
edistäminen, verkon riittävyyden 
varmistaminen sekä tutkimus ja 
innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;
e) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittävästi kannustimia lisätä 
verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

c) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittävästi kannustimia lisätä 
verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa.

d) verkonkäyttäjien aikaisen 
osallistumisen varmistaminen.

Or. de

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa kilpailuviranomaisilla on valtuudet puuttua kilpailualaan. Joissakin 
jäsenvaltioissa nämä valtuudet on toisaalta annettu jopa sääntelyviranomaisille. 
Tehtäväluettelon laatiminen on asianmukaista molemmissa järjestelyissä, jotta vältetään sekä 
myönteiset että kielteiset kansalliset kilpailua koskevat ristiriidat. Markkinoiden tehokkaan 
toiminnan ja tehokkaan kilpailun varmistaminen pitäisi sijoittaa luettelon alkupäähän.

Tarkistus 360
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla
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Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Sähkön toimituksen tehokkaan ja 
häiriintymättömän kilpailun takaamiseksi 
ja sen varmistamiseksi, että 
energiantoimitusverkot toimivat 
pitkäaikaisesti, tehokkaasti ja 
luotettavasti, energiaverkkoja on 
säänneltävä. Koska muilla kansallisilla 
viranomaisilla, erityisesti 
kilpailuviranomaisilla ei ole toimivaltaa 
tässä direktiivissä tarkoitettujen tehtävien 
suorittamiseksi, sääntelyviranomaisen on 
toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission 
kanssa;
b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella a 
alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi;

a) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella, jotta 
markkinat voidaan avata tehokkaasti 
kaikille kuluttajille ja toimittajille 
asianmukaisen rajat ylittävän verkkoon 
pääsyn ja verkon hyödyntämisrakenteiden 
avulla;

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat 
kaikkialla yhteisössä;

b) sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä 
jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistamiseksi ja 
yhteenliittämiskapasiteetin tason 
varmistamiseksi alueen sisällä ja 
tarvittaessa naapurialueilla, jotta tehokas 
kilpailu voi kehittyä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen 
varmistaminen, energiatehokkuuden 
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edistäminen, verkon riittävyyden 
varmistaminen sekä tutkimus ja 
innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;
e) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittävästi kannustimia lisätä 
verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

c) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittävästi kannustimia lisätä 
verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa.

d) verkonkäyttäjien aikaisen 
osallistumisen varmistaminen.

Or. de

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa kilpailuviranomaisilla on valtuudet puuttua kilpailualaan. Joissakin 
jäsenvaltioissa nämä valtuudet on toisaalta annettu jopa sääntelyviranomaisille. 
Tehtäväluettelon laatiminen on asianmukaista molemmissa järjestelyissä, jotta vältetään sekä 
myönteiset että kielteiset kansalliset kilpailua koskevat ristiriidat. Markkinoiden tehokkaan 
toiminnan ja tehokkaan kilpailun varmistaminen pitäisi sijoittaa luettelon alkupäähän.

Tarkistus 361
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on 22 c artiklassa 
tarkoitettujen velvollisuuksiensa ja 
toimivaltuuksiensa puitteissa ja 
tarvittaessa läheisessä yhteistyössä 
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muiden asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten kanssa rajoittamatta niiden 
toimivaltaa toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet pyrittäessä seuraaviin 
tavoitteisiin:

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi;

b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi; 

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat
kaikkialla yhteisössä;

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään ja parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä, 
mikä voi edistää sähkövirtoja kaikkialla 
yhteisössä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi 
sekä innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
syrjimättömien järjestelmien sekä verkon 
riittävyyden kehittämisen edistäminen; 

d a) uuden sukupolven kapasiteetin 
verkkoon pääsyn helpottaminen erityisesti 
poistamalla esteitä, jotka voisivat estää 
uusien toimijoiden markkinoille tulon;

e) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittävästi kannustimia lisätä 
verkon suorituskykyä ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä;

e) sen varmistaminen, että verkonhaltijoille 
ja verkon käyttäjille annetaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä asianmukaisia 
kannustimia lisätä verkon suorituskykyä ja 
edistää markkinoiden yhdentymistä;
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f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osassa voitaisiin todeta seuraavasti (sanamuoto Euroopan neuvoston 
puheenjohtajan päätelmistä): ”Kilpailua ja toimitusvarmuutta on edistettävä helpottamalla 
uusien voimaloiden liittymistä sähköverkkoon kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti 
kannustamalla uusia markkinatoimijoita.”.

Tarkistus 362
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – otsikko ja johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyviranomaisen toiminnan tavoitteet Sääntelyviranomaisen toiminnan tavoitteet

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi noudattaen 
tämän direktiivin 22 c artiklassa 
tarkoitettuja toimivaltuuksia ja 
vastuualueita ja kuulemalla tarvittaessa 
muita asiaankuuluvia kansallisia 
viranomaisia, sanotuin kuitenkaan 
rajoittamatta sen toimivaltuuksia:

Or. es

Perustelu

Jotkin ehdotetuista vastuualueista eivät sovi kansallisille sääntelyviranomaisille. Kansalliset 
hallitukset säätävät energiapolitiikkaa.
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Tarkistus 363
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Mikäli tässä direktiivissä määriteltyjen 
tehtävien suorittaminen ei kuulu muiden 
kansallisten viranomaisten, erityisesti 
kilpailuviranomaisten toimivaltaan, tässä 
direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Or. de

Tarkistus 364
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien sähkön 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa,
sekä sen varmistaminen, että energian 
toimitusverkot toimivat pitkäaikaisesti, 
tehokkaasti ja luotettavasti;

Or. de
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Perustelu

Sääntelyviranomaisten pitäisi keskittyä myös varmistamaan, että energian toimitusverkot 
toimivat pitkäaikaisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. On myös tarpeellista määrittää 
vastuualueet kilpailuviranomaisiin verrattuna.

Tarkistus 365
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat 
kaikkialla yhteisössä;

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
kaikkien rajoitusten poistaminen, mukaan 
luettuna sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat 
kaikkialla yhteisössä;

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten pitäisi keskittyä myös varmistamaan, että energian toimitusverkot 
toimivat pitkäaikaisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. On myös tarpeellista määrittää 
vastuualueet kilpailuviranomaisiin verrattuna.

Tarkistus 366
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan c) jäsenvaltioiden välisen sähkökaupan 
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rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat 
kaikkialla yhteisössä;

sääntelyrajoitusten poistaminen, mukaan 
luettuna sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat sähkövirrat 
kaikkialla yhteisössä;

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi toimia sähkökaupan sääntelyrajoitusten 
poistamiseksi EU:ssa. Viranomaisilla voi olla vaikutusvaltaa, mutta niillä ei ole toimivaltaa 
ratkaista muita rajoituksia, esimerkiksi lainsäädännöllisiä tai sopimuksellisia rajoituksia.

Tarkistus 367
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
verkon riittävyyden varmistaminen sekä 
tutkimus ja innovointi kysyntään 
vastaamiseksi sekä innovatiivisten 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä
kustannustehokkaimmalla tavalla;

Or. en
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Tarkistus 368
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi 
sekä innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen edistäminen, 
energiatehokkuuden edistäminen ja verkon 
riittävyyden varmistaminen;

Or. es

Perustelu

Jotkin ehdotetuista vastuualueista eivät sovi kansallisille sääntelyviranomaisille. Kansalliset 
hallitukset säätävät energiapolitiikkaa.

Tarkistus 369
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
ottaen huomioon energiatehokkuus, 
verkon riittävyyden varmistaminen sekä 
tutkimus ja innovointi kysyntään 
vastaamiseksi sekä innovatiivisten 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
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että pitkällä aikavälillä; että pitkällä aikavälillä;

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava huomioon energiatehokkuus, uusiutuvat 
energialähteet ja hiilidioksidipäästöiltään vähäinen teknologia, mutta direktiiviin ei ole 
tarvetta lisätä yksiselitteistä velvollisuutta edistää niitä, sillä se voisi olla ristiriidassa 
kansallisen sääntelyviranomaisen taloudellista (ja kilpailukykyä koskevaa) sääntelyä 
koskevan tehtävän kanssa.

Tarkistus 370
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi 
sekä innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

d) kuluttajasuuntautuneiden varmojen, 
luotettavien ja tehokkaiden 
verkkojärjestelmien kehittämisen 
varmistaminen, verkon riittävyyden 
varmistaminen takaamalla samalla 
energiatehokkuus ja suuri- ja 
pienimuotoisen uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan
sähköntuotannon ja hajautetun
sähköntuotannon integroiminen sekä
siirto- että jakeluverkkoihin;

Or. en

Perustelu

Kaikki uudet verkkojärjestelmät on perustettava niin, että ne hyödyttävät kuluttajia.
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Tarkistus 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden ja sekä 
suurimuotoisten uusiutuvien 
energialähteiden että hajautetun 
sähköntuotannon ennakoivan 
yhdistämisen edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi niitä koskevaan kysyntään 
vastaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisen tehtävänä pitäisi olla verkon syrjimättömyyden varmistaminen eikä 
tiettyjen toimitusvaihtoehtojen edistäminen ja siten energialähteiden yhdistelmään 
vaikuttaminen jäsenvaltioissa.

Tarkistus 372
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi 
sekä innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 

d) uusiutuvan energian taatun verkkoon 
pääsyn varmistaminen;
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teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

Or. nl

Perustelu

Kestävän energian tuottajien on joskus hyvin vaikeaa päästä käytännössä verkkoon.

Tarkistus 373
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa.

f) asiakkaiden etujen varmistaminen 
kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan avulla sekä tosiasiallisen 
kilpailun edistäminen yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Tosiasiallisen kilpailun edistämisen ei pidä itsessään olla tavoite, vaan pitäisi pyrkiä 
kuluttajien etujen parantamiseen lisäämällä valinnanvapautta, alentamalla hintoja ja 
parantamalla palvelun laatua.

Tarkistus 374
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – f a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”f a) tärkeimpiä markkinamenettelyjä 
koskevien tiedonvaihtoprosessien 
yhdenmukaistaminen;”

Or. de

Perustelu

EU pyrkii perustamaan rajatylittäviä markkina-alueita. Tätä varten on välttämätöntä 
yhdenmukaistaa kaikki tiedonvaihtoprosessit. Vapautetuilla markkinoilla tehokkaat 
tiedonvaihtoprosessit ovat ehdoton edellytys etenemissuunnitelmien hallinnalle, tilien 
selvittämiselle ja päättämiselle, toimittajan vaihtamiselle ja monille muille tehtäville. 
Yhdenmukaistettujen tiedonvaihtoprosessien puute vaikeuttaa rajatylittävien markkina-
alueiden perustamista.

Tarkistus 375
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”f a) kansallisten markkinoiden 
tehokkaan toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun ja
kuluttajansuojan edistäminen;”

Or. en

Tarkistus 376
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b kohta – f b kohta (uusi)



PE404.525v01-00 54/103 AM\714880FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

”f b) sähköalan yleispalvelun ja julkisen 
palvelun korkeiden standardien 
edistäminen, heikossa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemisen edistäminen ja 
tuki sen varmistamiseksi, että liitteessä A 
tarkoitetut kuluttajansuojatoimenpiteet 
ovat tehokkaita;”

Or. en

Tarkistus 377
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on: 1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on 
tarvittaessa läheisessä yhteistyössä 
muiden asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten ja EU:n viranomaisten, 
siirtoverkonhaltijoiden ja markkinoiden 
muiden sidosryhmien kanssa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta näiden erityisiä 
toimivaltuuksia:

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarvittaessa kuultava tarkistuksessa mainittuja tahoja, 
jotta ne voivat varmistaa velvollisuuksiensa mahdollisimman hyvän täyttämisen (esimerkiksi 
ei ristiriitoja muiden viranomaisten kanssa, päätettyjen toimenpiteiden tekninen ja 
taloudellinen toteutettavuus jne.) ja jotta markkinoiden eurooppalainen ulottuvuus otetaan 
huomioon.
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Tarkistus 378
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on: 1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten viranomaisten toimivaltaa:

Or. de

Perustelu

Epäonnistuneen muotoilun selvennys.

Tarkistus 379
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on: 1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten viranomaisten toimivaltaa:

Or. de

Tarkistus 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a) asettaa tai hyväksyä itsenäisesti ja 
avointen kriteerien perusteella säännellyt 
verkkotariffit ja verkkotariffien osat;

Or. en

Perustelu

Säänneltyjen verkkotariffien asettaminen ilman ulkopuolisia valtuuksia on yksi tehtävistä, 
jonka mukaan todella riippumaton viranomainen voidaan määritellä. Tämä periaate pitäisi 
mainita yksiselitteisesti direktiivissä, sillä se on ensimmäinen vaihe kansallisten 
sääntelypuitteiden todellisessa yhdenmukaistamisessa.

Tarkistus 381
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki sähköalan 
yritykset noudattavat tästä direktiivistä ja 
muusta asiaa koskevasta yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan, 
myös rajat ylittävien kysymysten osalta;

a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki sähköalan 
yritykset noudattavat tästä direktiivistä ja 
muusta asiaa koskevasta yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan, 
myös rajat ylittävien kysymysten ja 
eriyttämisen osalta;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on vahvistettava, jotta korostetaan sääntelyviranomaisten velvollisuutta 
eriyttämisessä, joka on kolmannen energiapaketin keskeinen osa.
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Tarkistus 382
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki sähköalan 
yritykset noudattavat tästä direktiivistä ja 
muusta asiaa koskevasta yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan, 
myös rajat ylittävien kysymysten osalta;

a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki sähköalan 
yritykset noudattavat tästä direktiivistä ja 
muusta asiaa koskevasta yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan, 
myös rajat ylittävien kysymysten ja 
eriyttämisen osalta;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on vahvistettava, jotta korostetaan sääntelyviranomaisten velvollisuutta 
eriyttämisessä, joka on kolmannen energiapaketin keskeinen osa. Tämän velvollisuuden 
yksiselitteinen mainitseminen, johon liitetään viraston tätä näkökohtaa koskeva 
todennäköinen tarkistus ja virallisen lausunnon antaminen komissiolle tai yksittäiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle, auttaa varmistamaan sääntöjen noudattamisen.

Tarkistus 383
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevaa yhteistyötä kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
kanssa;

b) tehdä rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevaa yhteistyötä kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
kanssa, sekä varmistaa, että 
siirtoinfrastruktuurien välillä on 
riittävästi yhteenliittämiskapasiteettia 
tehokasta kokonaismarkkinoiden 
arviointia ja toimitusvarmuutta koskevien 
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kriteerien täyttämiseksi syrjimättä eri 
jäsenvaltioiden toimitusyrityksiä;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on vahvistettava, jotta saadaan esiin kyseisen yhteistyön tärkein tavoite eli se, että 
investointeja ja infrastruktuurin käyttöä koskevissa päätöksissä on otettava yhdenvertaisesti 
huomioon kansalliset kuluttajat ja ne, jotka käyttävät yhteenliitettyjä järjestelmiä.

Tarkistus 384
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) noudattaa viraston ja komission 
päätöksiä ja panna ne täytäntöön;

c) noudattaa viraston ja komission kaikkia 
asiaankuuluvia oikeudellisesti sitovia 
päätöksiä ja panna ne täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 385
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) noudattaa viraston ja komission 
päätöksiä ja panna ne täytäntöön;

c) noudattaa viraston ja komission kaikkia 
asiaankuuluvia oikeudellisesti sitovia 
päätöksiä ja panna ne täytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 386
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun ja 
toimitukseen liittyvien toimintojen välillä 
esiinny ristiinsubventioita;

e) valvoa eriyttämisvaatimusten 
noudattamista tämän direktiivin ja 
yhteisön muuan asiaankuuluvan 
lainsäädännön nojalla ja varmistaa, ettei 
siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvien 
toimintojen välillä esiinny 
ristiinsubventioita;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on vahvistettava, jotta korostetaan sääntelyviranomaisten velvollisuutta 
eriyttämisessä, joka on kolmannen energiapaketin keskeinen osa.

Tarkistus 387
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun ja 
toimitukseen liittyvien toimintojen välillä 
esiinny ristiinsubventioita;

e) valvoa eriyttämisvaatimusten 
noudattamista tämän direktiivin ja 
yhteisön muun asiaankuuluvan 
lainsäädännön nojalla ja varmistaa, ettei 
siirtoon, jakeluun ja toimitukseen liittyvien 
toimintojen välillä esiinny 
ristiinsubventioita;

Or. en
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Perustelu

Sanamuotoa on vahvistettava, jotta korostetaan sääntelyviranomaisten velvollisuutta 
eriyttämisessä, joka on kolmannen energiapaketin keskeinen osa. Tämän velvollisuuden 
yksiselitteinen mainitseminen, johon liitetään viraston tätä näkökohtaa koskeva 
todennäköinen tarkistus ja virallisen lausunnon antaminen komissiolle tai yksittäiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle, auttaa varmistamaan sääntöjen noudattamisen.

Tarkistus 388
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua Euroopan laajuista 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa;

f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua Euroopan laajuista 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa; 10-vuotisella 
investointisuunnitelmalla luodaan 
kannusteita investointien edistämiselle 
erityisesti pienillä ja taloudellista hyötyä 
tuottamattomilla energiamarkkinoilla ja 
varmistetaan, että työvoiman laatu ja 
määrä riittävät palveluvelvoitteiden 
täyttämiseen; 10-vuotisen 
investointisuunnitelman noudattamisen 
laiminlyönti johtaa oikeasuhteisiin
seuraamuksiin, jotka asetetaan viraston 
antamien suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään syrjäisillä alueilla asuvien kuluttajien syrjintää.
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Tarkistus 389
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua Euroopan laajuista 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa;

(f) valvoa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmia ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua Euroopan laajuista 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa; 

Or. en

Tarkistus 390
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden 
vuotuiset investointisuunnitelmat;

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden tehokkaamman eriyttämisen takaamiseen käytettävästä mallista 
riippumatta siirtoverkonhaltijan osakkeenomistajalla on aina investointisuunnitelman 
soveltamisalasta ja suunnitelman korvaustasosta johtuva eturistiriita.

Tämän takia on välttämätöntä, että kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy 
siirtoverkonhaltijoiden vuotuiset investointisuunnitelmat, jotta vältytään siltä, että 
osakkeenomistajat ratkaisevat tämän eturistiriidan vaarantaen verkon turvallisuuden.
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Tarkistus 391
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

F a) valvoa investointeja älykkäitä 
verkkoja koskeviin tekniikoihin selkeän
10-vuotisen kehityssuunnitelman avulla;

Or. en

Tarkistus 392
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden 
vuotuiset investointisuunnitelmat;

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden puolueettomuuden varmistavasta mallista riippumatta 
siirtoverkonhaltijan osakkeenomistajalla on aina investointisuunnitelman soveltamisalasta, 
suunnitelman kannattavuudesta ja osinkojen määrästä johtuva eturistiriita. Tämän takia on 
välttämätöntä, että kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy siirtoverkonhaltijoiden 
vuotuiset investointisuunnitelmat, jotta vältytään siltä, että osakkeenomistajat ratkaisevat 
tämän eturistiriidan vaarantaen verkon turvallisuuden.
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Tarkistus 393
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c kohta – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden 
vuotuiset investointisuunnitelmat;

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden puolueettomuuden varmistavasta mallista riippumatta 
siirtoverkonhaltijan osakkeenomistajalla on aina investointisuunnitelman soveltamisalasta, 
suunnitelman kannattavuudesta ja osinkojen määrästä johtuva eturistiriita. Tämän takia on 
välttämätöntä, että kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy siirtoverkonhaltijoiden 
vuotuiset investointisuunnitelmat, jotta vältytään siltä, että osakkeenomistajat ratkaisevat 
tämän eturistiriidan vaarantaen verkon turvallisuuden.

Tarkistus 394
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon 
varmuutta ja luotettavuutta koskevia 
sääntöjä;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Turvallisuutta koskevien velvollisuuksien järjestelmällinen ja pakollinen säätäminen
kansalliselle sääntelyviranomaisille ei ole perusteltua, joten tämä säännös olisi poistettava 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Sähkön siirtoverkkojen turvallisuus on ratkaisevan 
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tärkeää valtion asianmukaisen päivittäisen toiminnan varmistamiseksi. Tietyissä 
jäsenvaltioissa tämä toimivalta on valtion viranomaisten eli näin ollen hallituksen eikä 
riippumattoman viranomaisen julkinen valtaoikeus.

Tarkistus 395
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon 
varmuutta ja luotettavuutta koskevia 
sääntöjä;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sähkön siirtoverkkojen turvallisuus on ratkaisevan tärkeää valtion asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi. Siksi tietyissä jäsenvaltioissa tämä toimivalta on valtion julkinen 
valtaoikeus. Näin ollen valta on poliittisilla viranomaisilla eikä riippumattomalla
viranomaisella. Nämä säännöt ovat etääntyneet merkittävästi kilpailua tai verkkoon pääsyä 
koskevista ongelmista, joiden takia kansalliset sääntelyviranomaiset on perustettu ja jotka 
ovat niiden asiantuntemuksen ydinaluetta.

Tarkistus 396
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon 
varmuutta ja luotettavuutta koskevia 
sääntöjä;

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta koskevien sääntöjen 
noudattamista ja valvoa verkkopalvelun 
laatua koskevia normeja ja vaatimuksia;
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Or. en

Tarkistus 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon varmuutta 
ja luotettavuutta koskevia sääntöjä;

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta, luoda tai hyväksyä 
laatunormeja ja -vaatimuksia palveluille 
ja tarjonnalle ja arvioida palvelujen laatua 
ja toimitusverkon varmuutta ja 
luotettavuutta koskevia sääntöjä;

Or. en

Perustelu

Joillakin kansallisilla sääntelyviranomaisilla on jo tämä velvollisuus valvoa 
sähkömarkkinoiden toimintaa myös kuluttajille suunnattujen toimitusten ja palvelun laadun 
osalta, jolloin kuluttajat todella hyötyvät johdonmukaisemmasta ja avoimemmasta 
lainsäädännöstä.

Tarkistus 398
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon varmuutta 
ja luotettavuutta koskevia sääntöjä;

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta, luoda tai hyväksyä 
laatunormeja ja -vaatimuksia palveluille 
ja tarjonnalle ja arvioida palvelujen laatua 
ja toimitusverkon varmuutta ja 
luotettavuutta koskevia sääntöjä;
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Or. en

Perustelu

Joillakin kansallisilla sääntelyviranomaisilla on jo tämä velvollisuus valvoa 
sähkömarkkinoiden toimintaa myös kuluttajille suunnattujen toimitusten ja palvelun laadun 
osalta, jolloin kuluttajat todella hyötyvät johdonmukaisemmasta ja avoimemmasta 
lainsäädännöstä.

Tarkistus 399
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon 
varmuutta ja luotettavuutta koskevia 
sääntöjä; 

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta koskevien sääntöjen 
noudattamista ja valvoa verkkopalvelun 
laatua koskevia normeja ja vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 400
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että sähköalan yritykset noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksia;

h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että verkonhaltijat noudattavat verkon 
kannalta merkityksellisiä avoimuutta 
koskevia velvollisuuksia;

Or. de
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Perustelu

Epäonnistuneen muotoilun selvennys.

Tarkistus 401
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että sähköalan yritykset noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksia;

h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että verkonhaltijat noudattavat verkon 
kannalta merkityksellisiä avoimuutta 
koskevia velvollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 402
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) kannustaa kehittämään 
keskeytettävissä olevia eurooppalaisia 
toimitussopimuksia määräämällä 
viitearvot käyttämättömän sähköenergian 
taloudelliselle korvaamiselle kunkin 
asiaankuuluvan kuluttajaluokan osalta 
energian markkinahintojen, hiilidioksidin 
hinnan, sähköntuotantokapasiteetilta 
edellytettyjen investointisäästöjen ja 
sähköyhtiöiden ja loppukäyttäjien 
edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän 
suositusten perusteella lasketun avoimen 
indeksointijärjestelmän mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2003/54/EY tarkoitetuissa keskeytettävissä olevissa eurooppalaisissa 
toimitussopimuksissa annetaan etusija energiankulutuksen vähentämiselle 
energiatehokkuuden edistämistä koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Keskeytettävissä olevien eurooppalaisten toimitussopimusten avulla sähkönkuluttaja voi 
keskeyttää väliaikaisesti kulutuksensa saatuaan pyynnön tasapainottamisesta vastaavalta
elimeltä tai sääntelyviranomaiselta ja keskeyttää toimintansa siihen asti, kunnes sähkön 
toimitus ja kysyntä ovat jälleen tasapainossa vaikutusalueella tai verkossa.

Tarkistus 403
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
sähköpörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 
asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä ja kotitalouksien 
sovitussa muodossa tekemät valitukset, 
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai 
rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 404
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
sähköpörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 
asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä ja kotitalouksien 
sovitussa muodossa tekemät valitukset, 
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai 
rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Epäonnistuneen muotoilun selvennys.

Tarkistus 405
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
sähköpörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
sähköpörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 



PE404.525v01-00 70/103 AM\714880FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä ja kotitalouksien 
sovitussa muodossa tekemät valitukset, 
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai 
rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä ja kotitalouksien 
tekemät valitukset, sekä mahdollisia 
kilpailun vääristymiä tai rajoituksia, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

Or. en

Tarkistus 406
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) seurata aikaa, jonka siirto- ja 
jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen ja 
korjausten suorittamiseen;

j) seurata aikaa, jonka siirto- ja 
jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen ja 
korjausten suorittamiseen ja määrätä 
rangaistuksia viraston antamien 
suuntaviivojen mukaisesti, mikäli 
määräaikaa on jatkettu ilman perusteltua 
syytä;

Or. en

Perustelu

Käytössä pitää olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, joita voidaan 
määrätä sähköalan yrityksille, mikäli ne eivät noudata tässä direktiivissä säädettyjä 
velvollisuuksia.
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Tarkistus 407
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A 
määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretään 22 b artiklaan.

Tarkistus 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A 
määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Komissio pyrkii antamaan sääntelyviranomaisten julkisen palvelun toimivaltuudet, jotka ovat 
kattavampia kuin sääntelyviranomaisten oikeudelliset valtuudet.

Tarkistus 409
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A 
määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 22 c artiklan 1 kohdan k alakohta siirretään toiminnan tavoitteita koskevaan 
22 b artiklaan.

Tarkistus 410
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus 
ja täytäntöönpano, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaa;

Or. en

Tarkistus 411
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A 
määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

k) valvoa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkeaa tasoa ja 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
suojelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muiden kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Hallitusten on oltava ensisijaisessa vastuussa joistakin velvollisuuksista, sillä ne käsittelevät 
enemmän yhteiskunnallisia toimenpiteitä kuin vähittäismarkkinoiden sääntelyä. Toimivaltaa 
pitäisi kuitenkin siirtää sääntelyviranomaisille liitteessä A määritettyjen säännösten 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Viimeisimpänä olisi tehtävä selväksi, että 
kuluttajansuojaa koskevan liitteen A täytäntöönpano kuuluu sääntelyviranomaisen 
toimivaltaan.
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Tarkistus 412
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c kohta – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja
tämän direktiivin liitteessä A 
määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

k) valvoa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkeaa tasoa ja 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
suojelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muiden kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Laadukkaan yleisen palvelun ja julkisen palvelun tarjoamisen kaltaiset sosiaalipoliittiset 
toimenpiteet kuuluvat ennen kaikkea hallitusten toimivaltaan, mikäli niihin ei kuulu 
vähittäismarkkinoiden sääntelyä. Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi kuitenkin valvoa 
kyseisiä normeja sähkönkuluttajien riittävän suojan varmistamiseksi.

Tarkistus 413
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A 
määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 

k) valvoa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkeaa tasoa ja 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
suojelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muiden kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;
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toimivaltaa;

Or. de

Perustelu

Ensisijaisesti kansallisten hallitusten pitäisi vastata tietyistä velvollisuuksista, koska ne 
käsittelevät enemmän yhteiskunnallisia toimenpiteitä kuin vähittäismarkkinoiden sääntelyä. 
Sääntelyviranomaiset katsovat, että niillä ei ole valmiuksia toteuttaa sosiaalipoliittisia 
toimenpiteitä.

Tarkistus 414
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten
toimivaltaa;

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten viranomaisten toimivaltaa;

Or. de

Tarkistus 415
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
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asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten
toimivaltaa;

asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten viranomaisten toimivaltaa;

Or. de

Perustelu

Epäonnistuneen muotoilun selvennys.

Tarkistus 416
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) varmistaa, että liitteessä A määritellyt 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita;

Or. de

Perustelu

Ensisijaisesti kansallisten hallitusten pitäisi vastata tietyistä velvollisuuksista koska ne 
käsittelevät enemmän yhteiskunnallisia toimenpiteitä kuin vähittäismarkkinoiden sääntelyä. 
Sääntelyviranomaiset katsovat, että niillä ei ole valmiuksia toteuttaa sosiaalipoliittisia 
toimenpiteitä.

Tarkistus 417
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

k a) uusiutuvan energian taatun verkkoon 
pääsyn varmistaminen;

Or. nl

Perustelu

Kestävän energian tuottajien on joskus hyvin vaikeaa päästä käytännössä verkkoon.

Tarkistus 418
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) varmistaa tämän direktiivin 
liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus.

Or. en

Perustelu

Ensisijaisesti kansallisten hallitusten pitäisi vastata tietyistä velvollisuuksista koska ne 
käsittelevät enemmän yhteiskunnallisia toimenpiteitä kuin vähittäismarkkinoiden sääntelyä. 
Sääntelyviranomaisille olisi kuitenkin annettava toimivaltuudet liitteen A säännösten 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Olisi ainakin tehtävä selväksi, että 
kuluttajansuojaa koskevan liitteen A täytäntöönpano kuuluu sääntelyviranomaisten 
toimialaan.

Tarkistus 419
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)



PE404.525v01-00 78/103 AM\714880FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

k a) varmistaa tämän direktiivin 
liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus 
ja täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on pantava tehokkaasti täytäntöön liitteessä A määritetyt 
kuluttajansuojatoimenpiteet.

Tarkistus 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) julkaista vähintään vuosittain 
suosituksia siitä, ovatko toimitustariffit 
3 artiklan mukaisia;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä toimivalta on huomattavasti kattavampi kuin sääntelyviranomaisten oikeudelliset 
valtuudet.

Tarkistus 421
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – l alakohta
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Komission teksti Tarkistus

l) julkaista vähintään vuosittain suosituksia 
siitä, ovatko toimitustariffit 3 artiklan 
mukaisia;

l) julkaista vähintään vuosittain suosituksia 
siitä, ovatko toimitustariffit 3 artiklan 
mukaisia ja kiinnittää näissä suosituksissa 
asianmukaista huomiota säänneltyjen 
hintojen (tukkumarkkina- ja 
loppukäyttäjämarkkinahintojen) 
vaikutukseen markkinoiden toimintaan;

Or. en

Perustelu

Koska huomattavasti alle markkinahintojen säännellyt hinnat voivat haitata kilpailua ja 
vaikuttavat kielteisesti toimitusvarmuuteen, niihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
sääntelyviranomaisen suosituksissa.

Tarkistus 422
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon tarjoaminen 
vaihtoehtoiseen käyttöön kansallisella 
tasolla sekä mahdollisuus saada liitteessä 
A olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Or. en
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Tarkistus 423
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon tarjoaminen 
vaihtoehtoiseen käyttöön kansallisella 
tasolla sekä mahdollisuus saada liitteessä 
A olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Or. en

Tarkistus 424
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen 
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

m) laatia loppukäyttäjien ja toimittajan tai 
jakelijan tai mittausjärjestelmän toimijan 
välisiä suhteita koskevat standardoidut 
menettelyt, joissa käsitellään ainakin 
mahdollisuutta saada asiakkaiden 
kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltamista
sekä mahdollisuutta saada liitteessä A
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Or. en

Perustelu

Nykyisten kuluttajatietojen saamisen mahdollistaminen on edellytys sille, että kuluttajat voivat 
hallita energiatehokkuutta tai että he voivat vertailla toimittajia tasavertaisesti. Koska 
sääntelyviranomaiset jo kuulevat asiaankuuluvia sidosryhmiä ja ovat vastuussa energian 
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vähittäismarkkinoiden valvonnasta, ne olisivat asiaankuuluvimpia viranomaisia 
käsittelemään jakeluverkonhaltijoiden, toimittajien ja asiakkaiden välisiä suhteita (mukaan 
luettuna säännöt, vastuualueet, sopimusjärjestelyt, tiedonvaihtosopimukset ja laatutakuu).

Tarkistus 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) seurata tuotantokapasiteettiin tehtäviä 
investointeja suhteessa 
toimitusvarmuuteen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä toimivalta on huomattavasti kattavampi kuin sääntelyviranomaisten oikeudelliset 
valtuudet.

Tarkistus 426
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) seurata tuotantokapasiteettiin tehtäviä 
investointeja suhteessa 
toimitusvarmuuteen.

o) seurata tuotantokapasiteettiin tehtäviä 
investointeja suhteessa toimitusvarmuuteen
ja antaa etusija investoinneille, jotka 
koskevat pieniä ja taloudellista hyötyä 
tuottamattomia markkinoita kuten 
syrjäisiä alueita.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään syrjäisillä alueilla (vuoristo- tai saaristoalueilla) asuvien 
kuluttajien syrjintää.

Tarkistus 427
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) käyttää veto-oikeutta 
siirtoverkonhaltijoiden yleisestä 
johtamisesta vastaavien henkilöiden 
nimitys- ja erottamispäätöksissä;

Or. fr

Perustelu

Jos kansallisille sääntelyviranomaisille annettaisiin veto-oikeus siirtoverkonhaltijoiden 
yleisestä johtamisesta vastaavien henkilöiden nimittämis- ja erottamispäätöksiin, tällä 
direktiivillä edistettäisiin sen varmistamista, että siirtoverkonhaltijoiden johtoon nimettyjen 
henkilöiden ammatilliset edut otetaan asianmukaisesti huomioon ja että he voivat siten 
vastata siirtoverkonhaltijoiden hallinnasta täysin riippumattomasti.

Tarkistus 428
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) laatia tai hyväksyä palvelun laatua 
koskevat normit, valvoa niiden 
täytäntöönpanoa ja asettaa seuraamuksia 
normien noudattamatta jättämisestä.
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Or. en

Perustelu

Palvelun laatu on toinen (hinta on toinen) keskeisistä asioista, joita on säänneltävä (mikäli 
sitä ei säännellä, laatu voi huonontua). Sääntelyviranomaisella pitäisi olla valtuudet laatia ja 
hyväksyä laatua koskevat normit, valvoa kyseisten normien täytäntöönpanoa ja asettaa 
seuraamuksia niiden noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus 429
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) valvoa 24 artiklassa tarkoitettujen 
varotoimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on entinen 3 kohdan f alakohta muutettuna.

Tarkistus 430
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) käyttää veto-oikeutta 
siirtoverkonhaltijan hallintoneuvoston tai 
hallituksen puheenjohtajan nimitys- ja 
erottamispäätöksissä.

Or. fr
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Perustelu

Jos kansallisille sääntelyviranomaisille annettaisiin veto-oikeus siirtoverkonhaltijoiden 
hallintoneuvoston tai hallituksen puheenjohtajan nimittämis- ja erottamispäätöksiin, tällä 
direktiivillä edistettäisiin sen varmistamista, että siirtoverkonhaltijoiden johtoon nimettyjen 
henkilöiden ammatilliset edut otetaan asianmukaisesti huomioon ja että he voivat siten 
vastata siirtoverkonhaltijoiden hallinnasta täysin riippumattomasti.

Tarkistus 431
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) käyttää veto-oikeutta 
siirtoverkonhaltijan hallintoneuvoston tai 
hallituksen puheenjohtajan nimitys- ja 
erottamispäätöksissä.

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden hallintoneuvoston tai hallituksen puheenjohtajan nimittämis- ja 
erottamispäätöksiä koskeva veto-oikeuden avulla kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
varmistaa, että siirtoverkonhaltijoiden johtoon nimettyjen henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan asianmukaisesti huomioon ja että he voivat siten vastata siirtoverkonhaltijoiden 
hallinnasta täysin riippumattomasti.

Tarkistus 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) varmistaa, että 
siirtoverkonhaltijoiden ja 
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jakeluverkonhaltijoiden henkilökuntaa 
palkitaan asianmukaisesti energiankäytön 
vähentämisestä ja että energian myynnin 
lisääntymistä ei palkita kannusteilla.

Or. en

Perustelu

Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden pitäisi edistää kunkin jäsenvaltion energiatehokkuutta 
koskevia tavoitteita. Energian käytön lisääntymisestä palkitsevat päinvastaiset kannusteet 
pitäisi korvata palkkioilla, jotka vastaavat Euroopan unionin tavoitteita
energiatehokkuudessa ja päästöjen rajoittamisessa.

Tarkistus 433
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) yhdenmukaistaa tärkeimpiä 
markkinamenettelyjä koskevat 
tiedonvaihtomenettelyt;

Or. de

Perustelu

EU pyrkii perustamaan rajatylittäviä markkina-alueita. Tätä varten on välttämätöntä 
yhdenmukaistaa kaikki tiedonvaihtoprosessit. Vapautetuilla markkinoilla tehokkaat 
tiedonvaihtoprosessit ovat ehdoton edellytys etenemissuunnitelmien hallinnalle, tilien 
selvittämiselle ja päättämiselle, toimittajan vaihtamiselle ja monille muille tehtäville. 
Yhdenmukaistettujen tiedonvaihtoprosessien puute vaikeuttaa rajatylittävien markkina-
alueiden perustamista.
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Tarkistus 434
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) valvoa 24 artiklassa tarkoitettujen 
varotoimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 1 kohdan o a alakohta on entinen 3 kohdan f alakohta tarkistettuna.

Tarkistus 435
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o b) tarkastaa verkonhaltijoiden 
ylläpitomenettelyt.

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden ylläpitomenettelyt ovat ratkaisevan tärkeitä verkon 
toimitusvarmuudelle, kuten viimeisimpien katkosten analysointi on osoittanut. 
Ylläpitomenettelyjen kaikkia verkon käyttäjiä koskevan puolueettomuuden varmistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden takaamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi voida vastata 
tarkistuksesta.
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Tarkistus 436
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o b) tarkastaa verkonhaltijoiden 
ylläpitomenettelyt.

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden ylläpitomenettelyt ovat ratkaisevan tärkeitä verkon 
toimitusvarmuudelle. Niitä voidaan kuitenkin käyttää syrjivästi ylläpito-ohjelmia 
suunnitellessa. Ylläpitomenettelyjen kaikkia verkon käyttäjiä koskevan puolueettomuuden 
varmistamiseksi ja toimitusvarmuuden takaamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa on laajennettava menettelyjen tarkistamiseen.

Tarkistus 437
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o c) toimittaa komissiolle kaikki tiedot, 
joiden avulla se voi säännöllisesti 
suorittaa julkaisemansa menetelmän 
perusteella siirtoverkonhaltijoiden 
taloudellisen toiminnan eurooppalaisen 
vertailun suhteessa niiden tarjoaman
palvelun laatuun.

Or. fr

Perustelu

Jotta voitaisiin määritellä siirtoverkonhaltijoiden toiminnan parantamiseksi toteutettavat 
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ensisijaiset toimenpiteet, ehdotetaan, että sääntelyviranomaisten pitäisi toimittaa komissiolle 
kaikki tiedot, joiden avulla se voi säännöllisesti suorittaa julkaisemansa menetelmän 
perusteella siirtoverkonhaltijoiden taloudellisen toiminnan eurooppalaisen vertailun 
suhteessa niiden tarjoaman palvelun laatuun.

Tarkistus 438
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o c) julkaista arviointiraportti sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen
toimittamasta raportista.

Or. fr

Perustelu

Tehokkaassa ja tuloksellisessa eriyttämisessä edellytetään, että sääntöjen noudattamisesta 
vastaava viranomainen toimittaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle raportin niiden 
toimenpiteiden merkityksellisyydestä ja soveltamisen asianmukaisuudesta, joita 
siirtoverkonhaltija on toteuttanut varmistaakseen kaikkien verkonkäyttäjien avoimen ja 
syrjimättömän kohtelun. Ehdotetaan, että näiden toimenpiteiden avoimuutta ja arviointia 
parannetaan ja että kansallinen sääntelyviranomainen velvoitetaan julkaisemaan raportti 
niiden merkityksellisyydestä ja soveltamisen asianmukaisuudesta.

Tarkistus 439
Nicole Fontaine

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o d) toimittaa komissiolle kaikki tiedot, 
joiden avulla se voi säännöllisesti 
suorittaa julkaisemansa menetelmän 
perusteella siirtoverkonhaltijoiden 
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taloudellisen toiminnan eurooppalaisen 
vertailun suhteessa niiden tarjoaman
palvelun laatuun.

Or. fr

Perustelu

Jotta voitaisiin määritellä siirtoverkonhaltijoiden toiminnan parantamiseksi toteutettavat 
ensisijaiset toimenpiteet, ehdotetaan, että sääntelyviranomaisten toimittaa komissiolle kaikki 
tiedot, joiden avulla se voi säännöllisesti suorittaa julkaisemansa menetelmän perusteella 
siirtoverkonhaltijoiden taloudellisen toiminnan eurooppalaisen vertailun suhteessa niiden 
tarjoaman palvelun laatuun. Tämä toimivalta voitaisiin antaa Euroopan energia-alan 
valvojalle.

Tarkistus 440
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli jäsenvaltio niin säätää, muu 
viranomainen kuin sääntelyviranomainen 
voi suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut 
valvontavelvollisuudet. Siinä tapauksessa 
valvonnasta saadut tiedot on annettava 
sääntelyviranomaisen käyttöön 
mahdollisimman pian.
Sääntelyviranomaisen on 1 kohdassa 
tarkoitettuja velvollisuuksia 
suorittaessaan tarvittaessa kuultava 
siirtoverkonhaltijoita ja tehtävä läheistä 
yhteistyötä muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti ja säilytettävä 
samalla riippumattomuutensa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niiden omaa 
erityistä toimivaltaa.

Or. en
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Perustelu

Sanamuoto on siirretty johdantolauseesta 1 a kohtaan.

Tarkistus 441
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli jäsenvaltio niin säätää, muu 
viranomainen kuin sääntelyviranomainen 
voi suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut 
valvontavelvollisuudet. Siinä tapauksessa 
valvonnasta saadut tiedot on annettava 
sääntelyviranomaisen käyttöön 
mahdollisimman pian. 
Sääntelyviranomaisen on 1 kohdassa 
tarkoitettuja velvollisuuksia 
suorittaessaan tarvittaessa kuultava 
siirtoverkonhaltijoita ja tehtävä läheistä 
yhteistyötä muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti ja säilytettävä 
samalla riippumattomuutensa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta niiden omaa 
erityistä toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

1 a kohta on siirretty johdantolauseesta.
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Tarkistus 442
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistettava, että riippumattomien 
verkonhaltijoiden perimiin 
verkkoonpääsytariffeihin sisältyy 
siirtoverkon omistajalle tai omistajille 
maksettava korvaus, joka tarjoaa riittävän 
korvauksen verkko-omaisuudesta ja siihen 
tehdyistä uusista investoinneista;

d) varmistettava, että riippumattomien 
verkonhaltijoiden perimiin 
verkkoonpääsytariffeihin sisältyy 
siirtoverkon omistajalle tai omistajille 
maksettava korvaus, joka tarjoaa riittävän 
korvauksen verkko-omaisuudesta ja siihen 
tehdyistä uusista investoinneista 
edellyttäen, että ne ovat taloudellisia ja 
tehokkaita;

Or. en

Tarkistus 443
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistettava, että riippumattomien 
verkonhaltijoiden perimiin 
verkkoonpääsytariffeihin sisältyy 
siirtoverkon omistajalle tai omistajille 
maksettava korvaus, joka tarjoaa riittävän 
korvauksen verkko-omaisuudesta ja siihen 
tehdyistä uusista investoinneista;

d) varmistettava, että riippumattomien 
verkonhaltijoiden perimiin 
verkkoonpääsytariffeihin sisältyy 
siirtoverkon omistajalle tai omistajille 
maksettava korvaus, joka tarjoaa riittävän 
korvauksen verkko-omaisuudesta ja siihen 
tehdyistä uusista investoinneista 
edellyttäen, että ne ovat taloudellisia ja 
tehokkaita;

Or. en
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Tarkistus 444
Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Valvottaessa kansallisia 
sähkömarkkinoita, myös tukku- ja 
vähittäishintoja 1 kohdan i alakohdan 
mukaisesti kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
käyttöön yhdenmukaistetut menetelmät, 
joista on sovittu viraston kanssa ja jotka 
virasto on hyväksynyt.”

Or. en

(Lisätään uusi 2 a kohta direktiivin 2003/54/EY 22 c artiklaan.)

Perustelu

Markkinoiden valvonta on tehokas väline markkinavoimien väärinkäytön paljastamiseksi. On 
tärkeää varmistaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset valvovat kansallisia markkinoita 
yhdenmukaistettujen perusteiden ja menetelmien mukaisesti. Kansallisilla viranomaisilla ei 
kuitenkaan usein ole tarvittavia resursseja markkinoiden valvomiseksi säännöllisesti ja 
tosiaikaisesti, joten niiden on tyydyttävä kuukausittaiseen tai jopa vuosittaiseen analyysiin. 
Virastolla pitäisi olla käytettävissään kaikki tarvittavat resurssit tämän ratkaisevan tärkeän 
tehtävän suorittamiseksi.

Tarkistus 445
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 

3) Jäsenvaltioiden on taattava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
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toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayrityksiä varten ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisikaan rikkoneet kilpailusääntöjä. Nämä toimivaltuudet sekä esimerkiksi 
vaatimus virtuaalisten voimaloiden tarjoamisesta vaikuttavat koko tuotantoketjuun. Ei ole 
selvää, miksi sääntelyviranomaisilla pitäisi olla toimivaltuudet, joihin sovelletaan vähemmän 
ennakkoehtoja kuin alun perin vastuussa olleiden kartelliviranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 446
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tehdä sähköalan yrityksiä sitovia 
päätöksiä;

a) tehdä verkonhaltijoita sitovia päätöksiä;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayrityksiä varten ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisikaan rikkoneet kilpailusääntöjä. Nämä toimivaltuudet sekä esimerkiksi 
vaatimus virtuaalisten voimaloiden tarjoamisesta vaikuttavat koko tuotantoketjuun. Ei ole 
selvää, miksi sääntelyviranomaisilla pitäisi olla toimivaltuudet, joihin sovelletaan vähemmän 
ennakkoehtoja kuin alun perin vastuussa olleiden kartelliviranomaisten toimivaltaan.
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Tarkistus 447
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tehdä sähköalan yrityksiä sitovia 
päätöksiä;

a) tehdä verkonhaltijoita sitovia päätöksiä;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayrityksiä varten ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisikaan rikkoneet kilpailusääntöjä. Nämä toimivaltuudet sekä esimerkiksi 
vaatimus virtuaalisten voimaloiden tarjoamisesta vaikuttavat koko tuotantoketjuun. Ei ole 
selvää, miksi sääntelyviranomaisilla pitäisi olla toimivaltuudet, joihin sovelletaan vähemmän 
ennakkoehtoja kuin alun perin vastuussa olleiden kartelliviranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 448
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tehdä sähköalan yrityksiä sitovia 
päätöksiä;

a) tehdä verkonhaltijoita sitovia päätöksiä;

Or. de

Perustelu

Toimenpiteitä olisi toteutettava vain, jos sääntelyä koskevia sääntöjä on todella rikottu. 
Virtuaalisten voimaloiden mukaan ottaminen ei ole suotavaa.
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Tarkistus 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
virtuaaliset voimalaitokset;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä kilpailun valvontaa koskeva toimivalta on kattavampaa kuin sääntelyviranomaisten 
oikeudelliset valtuudet.

Tarkistus 450
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia;
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markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
virtuaaliset voimalaitokset;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayrityksiä varten ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisikaan rikkoneet kilpailusääntöjä. Nämä toimivaltuudet sekä esimerkiksi 
vaatimus virtuaalisten voimaloiden tarjoamisesta vaikuttavat koko tuotantoketjuun. Ei ole 
selvää, miksi sääntelyviranomaisilla pitäisi olla toimivaltuudet, joihin sovelletaan vähemmän 
ennakkoehtoja kuin alun perin vastuussa olleiden kartelliviranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 451
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
virtuaaliset voimalaitokset;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayrityksiä varten ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisikaan rikkoneet kilpailusääntöjä. Nämä toimivaltuudet sekä esimerkiksi 
vaatimus virtuaalisten voimaloiden tarjoamisesta vaikuttavat koko tuotantoketjuun. Ei ole 
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selvää, miksi sääntelyviranomaisilla pitäisi olla toimivaltuudet, joihin sovelletaan vähemmän 
ennakkoehtoja kuin alun perin vastuussa olleiden kartelliviranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 452
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi,
mukaan luettuina virtuaaliset 
voimalaitokset;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Johdanto-osassa voitaisiin todeta, että virtuaaliset voimalaitokset ovat yksi mahdollinen 
toimenpide tehokkaan kilpailun edistämiseksi ja markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi.

Tarkistus 453
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
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sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
virtuaaliset voimalaitokset;

sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansalliselle sääntelyviranomaiselle annetaan valtuudet toteuttaa 
oman harkintansa mukaan rakenteellisia toimia energiayrityksiä vastaan. Ei ole selvää, miksi 
näihin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä, vaikka kilpailusääntöjä ei olisi rikottu

Tarkistus 454
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi,
mukaan luettuina virtuaaliset 
voimalaitokset;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tarkistetulla sanamuodolla säilytetään sääntelyviranomaisen vahva ja tasapainoinen 
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markkinoiden valvonta alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti (mukaan luettuna ennakoivat 
toimenpiteet) ilman, että on vaaraa sääntely- ja kilpailuviranomaisten tehtävien 
sekoittamiseen.

Tarkistus 455
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
virtuaaliset voimalaitokset;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos sääntelyä 
koskevia sääntöjä on rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen verkon 
tehokkaan toiminnan edistämiseksi;

Or. de

Perustelu

Toimenpiteitä olisi toteutettava vain, jos sääntelyä koskevia sääntöjä on todella rikottu. 
Virtuaalisten voimaloiden mukaan ottaminen ei ole suotavaa.

Tarkistus 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 

b) tukea kansallisten kilpailuviranomaisten 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
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sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
virtuaaliset voimalaitokset;

tutkimuksia;

Or. en

Perustelu

Tällä kohdalla sääntelyviranomaiselle annetaan erityisesti lainsäätäjille kuuluvaa valtaa 
(esimerkiksi markkinavoimien vähentämiseen tähtäävät ennakoivat toimenpiteet). Se 
vääristää markkinoiden vapaata toimintaa, mikä on erityisen vaarallista jo kehittyneillä 
markkinoilla. Mikäli säännöksellä pyritään lisäksi viittaamaan jälkikäteen toteutettavaan
toimenpiteeseen (esimerkiksi toimenpiteeseen, jolla pyritään korjaamaan osoitettua kilpailun 
vastaista toimintaa), sitä ei pitäisi sisällyttää sääntelyviranomaisten toimivaltuuksiin, koska 
se kuuluu kilpailuviranomaisen toimivaltuuksiin.

Tarkistus 457
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi,
mukaan luettuina virtuaaliset 
voimalaitokset;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 458
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pyytää sähköalan yrityksiltä kaikkia sen 
tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja;

c) pyytää sähköalan yrityksiltä sen 
tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja;

Or. en

Perustelu

Uudella sanamuodolla korostetaan, että tietojen on oltava merkityksellisiä 
sääntelyviranomaisten tehtävien suorittamisen kannalta.

Tarkistus 459
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä päätöksistä; 

d) määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia rangaistuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä asiaankuuluvista 
oikeudellisesti sitovista päätöksistä; 

Or. en
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Tarkistus 460
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä päätöksistä;

d) määrätä tehokkaita, oikeasuhtaisia ja 
varoittavia rangaistuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä asiaankuuluvista 
oikeudellisesti sitovista päätöksistä;

Or. en

Tarkistus 461
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) hyväksyä 24 artiklassa tarkoitettuja 
varotoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 462
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) hyväksyä 24 artiklassa tarkoitettuja 
varotoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 463
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) määrätä väliaikaisesti hintakatot 
määräävässä asemassa oleville 
markkinatoimijoille.

Or. en

Perustelu

Saman artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kilpailun edistämistä koskevat yleiset toimenpiteet eivät 
saata olla riittäviä, ja sääntelyviranomaisella pitäisi olla oikeus soveltaa väliaikaista mutta 
tehokasta toimenpidettä eli hintakattoa.
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