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Tarkistus 464
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla - 4 kohta - a ja b alakohta

Komission teksti Tarkistus

 a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit ja niiden 
asettamismenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista ja 
hyväksymistä koskevat menettelyt ja 
niiden valvonta mukaan luettuina. Näiden 
tariffien on heijastettava aiheutuneita 
todellisia kustannuksia siinä määrin, kuin 
kyseiset kustannukset vastaavat jonkin 
tehokkaan ja rakenteellisesti 
vertailukelpoisen toimijan kustannuksia, 
ja niiden on oltava avoimia. Niiden on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa. b) sellaisten tasapainottamispalvelujen 
tarjontaa, jotka heijastavat kustannuksia 
ja ovat mahdollisimman suuressa määrin 
tuloneutraaleja, mutta tarjoavat verkkojen 
käyttäjille asianmukaisia kannustimia 
niiden syötteen ja poistojen 
tasapainottamiseksi. Niiden on oltava 
oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä ja 
perustuttava objektiivisiin kriteereihin.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa tekstiin sisällytetään direktiivistä 2003/54/EY peräisin oleva ehto, joka 
mukaan sääntelyviranomaiset voivat hyväksyä pääsytariffit tai ainakin tariffien 
asettamismenetelmät, joiden mukaisesti ne lasketaan. a alakohdan sanamuodolla puututaan 
nykyiseen tyhjiöön, joka johtuu jakelutariffien kustannusheijastavuutta koskevan vaatimuksen 
puutteesta. b alakohdan sanamuoto perustuu ERGEG:in suuntaviivoihin, jotka koskevat 
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kaasunsiirron tasapainottamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Siinä vahvistetaan periaate, 
jonka mukaan siirtoverkonhaltijan tasapainottamistoimenpiteiden pitäisi olla 
mahdollisimman pitkälti tuloneutraaleja.

Tarkistus 465
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
tai hyväksyttävä ennen niiden 
voimaantuloa ehdot ja edellytykset, jotka 
koskevat: 

4. Sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
tai hyväksyttävä ennen niiden 
voimaantuloa ainakin menetelmät, joita 
käytetään sellaisten ehtojen ja edellytysten 
laskennassa tai vahvistamisessa, jotka 
koskevat:

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit tai niitä 
koskevat menetelmät mukaan luettuina.
Näiden tariffien tai menetelmien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
tekeminen verkkoihin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa. b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa.

Or. en

Tarkistus 466
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta - johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
tai hyväksyttävä ennen niiden 

4. Sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
tai hyväksyttävä ennen niiden 
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voimaantuloa ehdot ja edellytykset, jotka 
koskevat:

voimaantuloa ainakin menetelmät, joita 
käytetään sellaisten ehtojen ja edellytysten 
laskennassa tai vahvistamisessa, jotka 
koskevat:

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit tai niitä 
koskevat menetelmät mukaan luettuina. 
Näiden tariffien tai menetelmien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
tekeminen verkkoihin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

Or. en

Tarkistus 467
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit ja niiden 
asettamismenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista ja 
hyväksymistä koskevat menettelyt ja 
niiden valvonta mukaan luettuina. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen toimivuus;

Or. en

Perustelu

On aiheellista varmistaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset määrittelevät tai hyväksyvät: 
siirto- ja jakelutariffit ja niiden menetelmät, tai vaihtoehtoisesti siirto- ja jakelutariffien 
määrittämisen tai hyväksymisen menetelmät ja niiden seuranta mukaan luettuina.
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Tarkistus 468
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffien
laskennassa käytettävä menetelmä 
mukaan luettuna. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

Or. en

Tarkistus 469
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on heijastettava 
aiheutuneita todellisia kustannuksia siinä 
määrin, kuin kyseiset kustannukset 
vastaavat jonkin tehokkaan ja 
rakenteellisesti vertailukelpoisen toimijan 
kustannuksia, ja niiden on oltava 
avoimia. Niiden on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

Or. en
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Perustelu

a alakohdan sanamuodolla puututaan direktiivien/asetusten nykyiseen tyhjiöön, joka johtuu 
jakelutariffien kustannusheijastavuutta koskevan vaatimuksen puutteesta.   Ehdotettu 
sanamuoto ulottaa kaasunsiirtoverkkoja koskevan asetuksen nykyiset säännökset koskemaan 
sähkönjakelua.

Tarkistus 470
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit ja 
kyseisten tariffien laskennassa käytettävät 
menetelmät mukaan luettuina. Näiden 
tariffien ja menetelmien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
tekeminen verkkoihin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

Or. en

Perustelu

Kuten nykyisenkin sääntelyjärjestelmän puitteissa, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus 
päättää joko itse tariffeihin tai niiden menetelmiin kohdistettavasta valvonnasta. Lisäksi 
sääntelyviranomaisten valtuudet vahvistaa tariffit ovat ristiriidassa 20 artiklan kanssa, jonka 
mukaan pääsy on taattava hyväksyttyjen tariffien perusteella. 

Tarkistus 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit ja niiden 
asettamismenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista ja 
hyväksymistä koskevat menettelyt ja 
niiden valvonta mukaan luettuina. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen toimivuus. Tämä voi 
pitää sisällään uusien investointien 
erityismuotoisen sääntelyn.

Or. en

Perustelu

On taattava järjestelmän avoimuus, jotta varmistetaan kaikkien markkinatoimijoiden pääsy. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös varmistettava valmiudet tehokkaaseen 
suunnitteluun. Lisäksi investoinnit selvästikin edellyttävät sääntelyn vakautta, mitä tulee 
tariffeihin, ja ne saattavat näin ollen oikeuttaa poikkeamisen tariffeja koskevan sääntelyn 
tarkistamisesta. Sääntelyviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuudet tarjota kannustimia 
uusille investoinneille vapauttamatta kolmansien osapuolten pääsyä.

Tarkistus 472
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus; 

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus; nämä tariffit eivät 
saa syrjiä uusia tulokkaita, joiden pitäisi 
hyötyä samoista ehdoista, kuin joista 
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heidän kilpailijansa ovat aikaisemmin 
hyötyneet;

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa markkinoille saapuvien uusien tulokkaiden ja erityisesti uusiutuvaa 
energiaa käyttävien laitosten on maksettava täydet maksut sähköverkkoon liittymisestä, kun 
taas siirtoverkonhaltijoiden osalle koituvat täydet infrastruktuurikustannukset silloin, kun 
vanhat laitokset kasvattavat kokoaan ja siirtotarpeitaan. Tällaisia vapaita infrastruktuureja 
ilmenee myös silloin, kun vanhat toimijat vaihtuvat omistajavaihdosten myötä. Tämä 
aiheuttaa syrjintää uusia tulokkaita kohtaan ja varsinkin vanhojen, keskitettyjen laitosten 
hyväksi. 

Tarkistus 473
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa. b) sellaisten tasapainottamispalvelujen 
tarjontaa, jotka heijastavat kustannuksia 
ja ovat mahdollisimman suuressa määrin 
tuloneutraaleja, mutta tarjoavat verkkojen 
käyttäjille asianmukaisia kannustimia 
niiden syötteen ja poistojen 
tasapainottamiseksi; niiden on oltava 
oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä ja 
perustuttava objektiivisiin kriteereihin.

Or. en

Perustelu

b alakohdan sanamuoto perustuu ERGEG:in suuntaviivoihin, jotka koskevat kaasunsiirron 
tasapainottamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Siinä vahvistetaan periaate, jonka mukaan 
siirtoverkonhaltijan tasapainottamistoimenpiteiden pitäisi olla mahdollisimman pitkälti 
tuloneutraaleja (riippuvaisia ainoastaan mahdollisuudesta käyttää toimintakyvyn 
parantamista edistäviä kannustimia).
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Tarkistus 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sääntelyviranomaiset vastaavat rajat 
ylittäviin infrastruktuureihin pääsyä 
koskevien ehtojen määrittämisestä tai 
hyväksymisestä, kapasiteetin 
käyttöoikeuksien myöntämismenettelyt ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
menettelyt mukaan lukien, ennen niiden 
voimaantuloa. Niillä on oikeus tarpeen 
vaatiessa pyytää siirtoverkonhaltijoita 
muuttamaan kyseisiä ehtoja.

Or. fr

Perustelu

Sääntelyviranomaisilla on oltava valtuudet valvoa rajat ylittävien infrastruktuurien 
hallinnointimenetelmiä. 

Tarkistus 475
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja tai 
menetelmiä vahvistaessaan tai 
hyväksyessään varmistettava, että 
verkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä asianmukaisia
kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää 



AM\714963FI.doc 11/80 PE404.530v01-00

FI

yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

markkinoiden yhdentymistä ja 
toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan 
liittyviä tutkimustoimia.

Or. en

Tarkistus 476
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja tai 
menetelmiä vahvistaessaan tai 
hyväksyessään varmistettava, että 
verkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä asianmukaisia
kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää 
markkinoiden yhdentymistä ja 
toimitusvarmuutta sekä tukea asiaan 
liittyviä tutkimustoimia.

Or. en

Tarkistus 477
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, rajoittaa hiilidioksidipäästöjä 



PE404.530v01-00 12/80 AM\714963FI.doc

FI

yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

järjestelmän toiminnassa, edistää 
markkinoiden yhdentymistä ja tukea asiaan 
liittyviä tutkimustoimia.

Or. en

Perustelu

 Verkonhaltijoilla on mahdollisuus vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin olemassa olevien 
resurssien optimaalisen käytön avulla. 

Tarkistus 478
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja tai 
menetelmiä hyväksyessään varmistettava, 
että verkonhaltijoille annetaan sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä riittäviä 
kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää 
markkinoiden yhdentymistä ja tukea asiaan 
liittyviä tutkimustoimia.

Or. en

Perustelu

Kuten nykyisenkin sääntelyjärjestelmän puitteissa, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus 
päättää joko itse tariffeihin tai niiden menetelmiin kohdistettavasta valvonnasta. Lisäksi 
sääntelyviranomaisten valtuudet vahvistaa tariffit ovat ristiriidassa 20 artiklan kanssa, jonka 
mukaan pääsy on taattava hyväksyttyjen tariffien perusteella. 
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Tarkistus 479
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta ja edistää markkinoiden 
yhdentymistä.

Or. en

Perustelu

Sellaiselle tutkimustoiminnalle, jolla ei ole erityistä tavoitetta siltä osin, miten tutkimusta 
sovelletaan verkkotoiminnassa, ei pitäisi tarjota kannustimia tariffien vahvistamisen kautta.

Tarkistus 480
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta ja edistää markkinoiden 
yhdentymistä.
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Or. en

Perustelu

Sellaiselle tutkimustoiminnalle, jolla ei ole erityistä tavoitetta siltä osin, miten tutkimusta 
sovelletaan verkkotoiminnassa, ei pitäisi tarjota kannustimia tariffien vahvistamisen kautta. 
Tutkimustoiminta voidaan nähdä pikemminkin välineenä kuin tavoitteena, ja verkkotariffien 
sääntelyssä kannustimia pitäisi soveltaa ainoastaan tavoitteisiin, kuten tehokkuuteen ja 
markkinoiden yhdentymiseen.

Tarkistus 481
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"5 a. Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa.
Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
ylikuormituksen hallintajärjestelmänsä 
kapasiteetin jako mukaan lukien 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäväksi. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin 
järjestelmiin ennen, kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

Perustelu

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla oli nämä valtuudet direktiivin 54/2003/EY puitteissa, ja 
ne pitäisi palauttaa.  
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Tarkistus 482
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"5 a. Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa. 

Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
ylikuormituksen hallintajärjestelmänsä 
kapasiteetin jako mukaan lukien 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäväksi. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin 
järjestelmiin ennen, kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa kansallisten sääntelyviranomaisten välinen tehokas koordinointi 
kapasiteetin jakamismekanismeissa ja yleisesti ottaen ylikuormituksen hallinnassa. Näin ollen 
on syytä todeta selvästi, että sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen 
hallintajärjestelmät, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1228/2003 tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 483
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"5 a. Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
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sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa.
Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
ylikuormituksen hallintajärjestelmänsä 
kapasiteetin jako mukaan lukien 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäväksi. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin 
järjestelmiin ennen, kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

Perustelu

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei tällä hetkellä ole samantasoista toimivaltaa 
kapasiteetin jakoon ja ylikuormituksen hallintamekanismeihin liittyvissä asioissa. Nämä erot 
estävät kaikin puolin kansallisten sääntelyviranomaisten välisen tehokkaan koordinoinnin 
kapasiteetin jakamismekanismeissa ja yleisesti ottaen ylikuormituksen hallinnassa. Näin ollen 
on syytä todeta selvästi, että sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen 
hallintajärjestelmät, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1228/2003 tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 484
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
tai menetelmät mukaan luettuina, sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en
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Tarkistus 485
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
tai menetelmät mukaan luettuina, sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja että niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Kuten nykyisenkin sääntelyjärjestelmän puitteissa, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus 
päättää joko itse tariffeihin tai niiden menetelmiin kohdistettavasta valvonnasta. 

Tarkistus 486
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jokin osapuoli haluaa tehdä 
valituksen siirto- tai jakeluverkonhaltijasta, 
se voi osoittaa valituksensa 
sääntelyviranomaiselle, joka tekee riitojen 
ratkaisijana toimivana viranomaisena 
asiasta päätöksen kahden kuukauden 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella 
kuukaudella, jos sääntelyviranomaiset 
pyytävät lisätietoja. Määräaikaa voidaan 

7. Jos jokin osapuoli haluaa tehdä 
valituksen siirto- tai jakeluverkonhaltijasta 
tästä direktiivistä johtuvien verkonhaltijan 
velvoitteiden osalta, se voi osoittaa 
valituksensa sääntelyviranomaiselle, joka 
tekee riitojen ratkaisijana toimivana 
viranomaisena asiasta päätöksen kahden 
kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos 
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pidentää valituksen tekijän suostumuksella. 
Päätös on sitova, paitsi jos ja siihen asti 
kun se kumotaan muutoksenhaussa.

sääntelyviranomainen pyytää lisätietoja.
Määräaikaa voidaan pidentää valituksen 
tekijän suostumuksella.  Päätös on sitova, 
paitsi jos ja siihen asti kun se kumotaan 
muutoksenhaussa.

Or. en

Tarkistus 487
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jokin osapuoli haluaa tehdä 
valituksen siirto- tai jakeluverkonhaltijasta, 
se voi osoittaa valituksensa 
sääntelyviranomaiselle, joka tekee riitojen 
ratkaisijana toimivana viranomaisena 
asiasta päätöksen kahden kuukauden 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella 
kuukaudella, jos sääntelyviranomaiset 
pyytävät lisätietoja. Määräaikaa voidaan 
pidentää valituksen tekijän suostumuksella. 
Päätös on sitova, paitsi jos ja siihen asti 
kun se kumotaan muutoksenhaussa.

7. Jos jokin osapuoli haluaa tehdä 
valituksen siirto- tai jakeluverkonhaltijasta 
tästä direktiivistä johtuvien verkonhaltijan 
velvoitteiden osalta, se voi osoittaa 
valituksensa sääntelyviranomaiselle, joka 
tekee riitojen ratkaisijana toimivana 
viranomaisena asiasta päätöksen kahden 
kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta.  Tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos 
sääntelyviranomainen pyytää lisätietoja.  
Määräaikaa voidaan pidentää valituksen 
tekijän suostumuksella.  Päätös on sitova, 
paitsi jos ja siihen asti kun se kumotaan 
muutoksenhaussa.

Or. en

Tarkistus 488
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 8 kohta



AM\714963FI.doc 19/80 PE404.530v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

8. Kuka tahansa haittaa kärsinyt osapuoli, 
jolla on oikeus tehdä valitus tämän artiklan 
mukaisesti tehdystä menetelmiä koskevasta 
päätöksestä tai, jos sääntelyviranomaisella 
on velvollisuus neuvotella, ehdotetuista 
menetelmistä, voi viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa tai jäsenvaltioiden 
asettaman lyhyemmän ajanjakson kuluessa 
päätöksen tai päätösehdotuksen 
julkaisemisesta esittää valituksen vaatien 
päätöksen uudelleen tarkastelua. 
Valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

8. Kuka tahansa haittaa kärsinyt osapuoli, 
jolla on oikeus tehdä valitus tämän artiklan 
mukaisesti tehdystä menetelmiä koskevasta 
päätöksestä tai, jos sääntelyviranomaisella 
on velvollisuus neuvotella, ehdotetuista 
tariffeista tai menetelmistä, voi 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa tai 
jäsenvaltioiden asettaman lyhyemmän 
ajanjakson kuluessa päätöksen tai 
päätösehdotuksen julkaisemisesta esittää 
valituksen vaatien päätöksen uudelleen 
tarkastelua. Valituksella ei ole lykkäävää 
vaikutusta.

Or. en

Perustelu

Kuten nykyisenkin sääntelyjärjestelmän puitteissa, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus 
päättää joko itse tariffeihin tai niiden menetelmiin kohdistettavasta valvonnasta. 

Tarkistus 489
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset 
asianmukaiset ja tehokkaat menetelmät 
sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden 
turvaamiseksi, joilla vältetään määräävän 
aseman väärinkäyttö etenkin kuluttajien 
etujen vastaisella tavalla sekä kaikenlainen 
markkinoiden valtaukseen tähtäävä 
toiminta. Näissä menetelmissä on otettava 
huomioon perustamissopimuksen 
määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

9. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset 
asianmukaiset ja tehokkaat menetelmät 
valvonnan ja avoimuuden turvaamiseksi, 
joilla vältetään määräävän aseman 
väärinkäyttö etenkin kuluttajien etujen 
vastaisella tavalla sekä kaikenlainen 
markkinoiden valtaukseen tähtäävä 
toiminta. Näissä menetelmissä on otettava 
huomioon perustamissopimuksen 
määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.
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Or. de

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa kilpailusääntöihin puuttumisen mahdollisuus kuuluu 
kilpailuviranomaisten toimivaltuuksiin. Jotkin jäsenvaltiot sitä vastoin ovat myöntäneet myös 
nämä toimivaltuudet sääntelyviranomaisille. Käsiteltävänä olevan 22 c artiklan säännös on 
tästä syystä oikeudellisesti väärin. 

Tarkistus 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Sääntelyviranomaisten tekemien 
päätösten on oltava julkisesti perusteltuja, 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten tekemien päätösten perustelut on saatettava julkisiksi luottamuksen 
varmistamiseksi ja viivästysten vähentämiseksi toimenpiteiden toteuttamisessa.

Tarkistus 491
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Päätökset, joita sääntelyviranomaiset 
tekevät, on perusteltava ja niiden on oltava 
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aiheellisia, jotta oikeudellinen valvonta 
olisi mahdollista. 

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisille on direktiiviehdotuksen mukaan annettava laajat ja perusteelliset 
päätöksentekovaltuudet siten, että viranomaisten päätökset eivät edellytä oikeudellista 
valvontaa tai että sääntelyviranomaiset eivät ole riippumattomuutensa ansiosta kenellekään 
poliittisessa vastuussa. Tästä syystä on välttämätöntä liittää asiaan nimenomainen 
mahdollisuus sääntelyviranomaisten päätösten sisällölliseen oikeudelliseen tarkastamiseen. 

Tarkistus 492
Lena Ek

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

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Sääntelyviranomaisten tekemien 
päätösten on oltava perusteltuja 
oikeudellisen valvonnan 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 493
Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava. 

12. Sääntelyviranomaisten tekemien 
päätösten on oltava perusteltuja 
oikeudellisen valvonnan 
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mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 494
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista.

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista. Muutosta 
voidaan hakea sekä päätöksen sisällön 
että noudatetun menettelyn perusteella.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien ja velvollisuuksien yhdenmukaistamisen 
johdosta myös muutoksenhakumenettelyt pitäisi yhdenmukaistaa.

Tarkistus 495
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
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jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista.

jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
kansalliselta oikeudenkäyttöelimeltä tai 
muulta kansalliselta riippumattomalta 
viranomaiselta, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista tai hallituksista.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelypäätösten riippumattomuuden ja koskemattomuuden varmistamiseksi, 
sellaisten riippumattomien ja neutraalien elinten kuten tuomioistuinten, jotka eivät ole 
yksityisen tai poliittisen vaikutuksen alaisina, myös 22 a artiklan 2 kohdan mukaisesti, olisi 
käsiteltävä muutoksenhaut. Kyseisessä artiklassa säädetään sääntelyviranomaisten 
riippumattomuudesta kaikista muista julkisista ja yksityisistä tahoista, markkinoista ja 
hallituksista.

Tarkistus 496
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista.

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
oikeudenkäyttöelimeltä tai muulta 
kansalliselta viranomaiselta, joka on 
riippumaton asianosaisista osapuolista ja 
hallituksen vaikutuksesta.

Or. de

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja 
loukkaamattomuus, valitukset olisi osoitettava riippumattomalle viranomaiselle, joka toimii 
yksityisistä tai poliittisista vaikutteista erillään, eli esimerkiksi tuomioistuimelle. Kun 
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sääntelyviranomaisten päätösten perusteella tehtyjen valitusten käsittelypaikka on 
tuomioistuin, päätösten riippumattomuus poliittisista vaikutteista vahvistuu. Tämä on hyvin 
tärkeää, sillä joissakin maissa tällaiset päätökset voivat koskea myös julkisyhteisöjä. 

Tarkistus 497
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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. en

Tarkistus 498
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa pyritään rajoittamaan ehdotetulla komiteamenettelyllä. 
Tämän seurauksena jätettäisiin olennaisia päätöksiä lainsäädäntömenettelyn ulkopuolelle. 
Koska komiteamenettelyn tulokset saattavat olla hyvinkin laajakantoisia, ja tällaisilla 
säännöksillä vaikutetaan eriyttämissäännösten, jotka koskevat jakeluverkonhaltijoita, 
sisältöön, tämä esitys on torjuttava. Lisäksi komissiolle siirrettävän toimivallan laajuus ei ole 
asianmukainen.

Tarkistus 499
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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. en

Tarkistus 500
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta
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Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan komitologiamenettely.

Tarkistus 501
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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



AM\714963FI.doc 27/80 PE404.530v01-00

FI

Perustelu

Komission ehdottama toimivalta antaa suuntaviivoja "valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä" noudattaen rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia huomattavasti, ja 
ehdotus on torjuttava. 

Tarkistus 502
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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. en

Perustelu

22 c artiklan 14 kohta on tarpeen poistaa siksi, että tällainen säännös siirtäisi komissiolle 
huomattavasti valtaa, tässä tapauksessa vallan määritellä sääntelyviranomaisten 
toimivaltuudet.

Tarkistus 503
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta
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Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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.

14. Komissio voi muuttaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tätä toimenpidettä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, muutetaan
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin.

Tarkistus 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"14 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
riittävästä rahoituksesta 
kuluttajansuojaelimenä ja 
sääntelyelimeen nähden itsenäisesti 
toimivan, sähköön ja kaasuun liittyvän 
kuluttajaneuvoston perustamista varten. 
Se takaa kuluttajille yhden yhteyspisteen, 
ja sen on tutkittava toimitusyhtiöistä 
esitetyt valitukset, annettava sääntelijälle, 
hallitukselle ja yhtiöille kuluttajien 
tarpeita koskevia neuvoja, ja lisäksi sillä 
on oltava selkeästi määritetty oikeus 
saada tietoja sekä oikeus julkistaa tiedot, 
kun näin pyritään edistämään 
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energiatoimitusten ja kuluttajien saamien 
fyysisten energiapalveluiden korkeaa 
tasoa." 

Or. en

Perustelu

Kuluttajien oikeuksia on suojeltava ja vahvistettava. Yksi sellainen väline, jonka jotkut 
jäsenvaltiot ovatkin jo ottaneet käyttöön, on energiaan liittyvän kuluttajaneuvoston 
perustaminen.  Vastaavia elimiä pitäisi perustaa kaikkialla Euroopan unionissa.

Tarkistus 505
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta,
kehittää yhteisiä sähköpörssejä ja rajat
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin
vähimmäistaso alueella, jotta 
tosiasiallinen kilpailu voi kehittyä.

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta,
jakaa rajat ylittävä kapasiteetti tehokkaasti
ja varmistaa alueella sellainen
yhteenliittämiskapasiteetin taso, joka on 
sopiva tosiasiallisen kilpailun 
kehittämiseksi. Yhteisten sähköpörssien 
kehittämistä on tarkoitus helpottaa tällä 
järjestelyllä.

Or. de

Perustelu

Rajat ylittävän kilpailun avaamiseksi on välttämätöntä luoda tarvittavat infrastruktuuria 
koskevat edellytykset. Näihin kuuluu myös riittävä yhteenliittämiskapasiteetti. Asiaan 
liittyvien kansantaloudellisten kustannusten vuoksi ei ole järkevää poistaa puutteita kokonaan 
toiminnan laajentamisen avulla. Yhteenliittämiskapasiteetin "vähimmäistaso" ei ole riittävä 
pohja välttämättömälle markkinoiden yhdentymiselle.



PE404.530v01-00 30/80 AM\714963FI.doc

FI

Tarkistus 506
Lena Ek

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

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
kehittää yhteisiä sähköpörssejä ja rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin 
vähimmäistaso alueella, jotta tosiasiallinen 
kilpailu voi kehittyä.

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
edistää yhteisiä sähköpörssejä ja rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin, myös 
uuden yhteenliittämisen, vähimmäistaso 
alueella ja alueiden välillä, jotta 
tosiasiallinen kilpailu voi kehittyä ja 
toimitusvarmuus parantua.

Or. en

Tarkistus 507
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
kehittää yhteisiä sähköpörssejä ja rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin 
vähimmäistaso alueella, jotta tosiasiallinen 

2. Jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten
on tehtävä yhteistyötä edistääkseen 
sellaisten operatiivisten järjestelyjen 
luomista, joilla voidaan varmistaa verkon 
optimaalinen hallinta, kehittää yhteisiä 
sähköpörssejä ja rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista ja varmistaa 
yhteenliittämiskapasiteetin vähimmäistaso, 
jotta tosiasiallinen kilpailu voi kehittyä.
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kilpailu voi kehittyä. 

Or. es

Tarkistus 508
Lena Ek

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

Komission teksti Tarkistus

2a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimet 
on tarvittaessa suoritettava tiiviissä 
yhteydenpidossa muiden asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten kanssa ja 
tämän rajoittamatta niiden toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 509
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen varmistamiseksi, että alueellisten 
sähkömarkkinoiden yhdentyminen 
heijastaa asianmukaisia 
sääntelyrakenteita, kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa ja 
sen avustamana, että ainakin seuraavat 
sääntelytehtävät suoritetaan suhteessa 
niiden alueellisiin markkinoihin:
a) kaikkien teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen 
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vähintään kyseessä olevalla kansallisella 
tasolla kyseessä olevien 
siirtoverkonhaltijoiden ja muiden 
markkinatoimijoiden osalta;
b) ylikuormituksen hallintaa sekä 
ylikuormituksen hallinnasta aiheutuvien 
tulojen ja/tai kustannusten 
oikeudenmukaista jakautumista kaikkien 
markkinatoimijoiden kesken koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen;
c) sellaisten solmukohtien tai -alueiden 
määrittäminen, joita voidaan käyttää 
maantieteellisenä perustana 
paikallistamissignaalien käyttöönotolle ja 
tärkeysjärjestyksen vahvistamiselle;
d) sääntöjen vahvistaminen sen 
varmistamiseksi, että kyseessä olevia 
alueellisia markkinoita hoitavat 
sähköpörssien omistajat ja/tai johtajat 
ovat kaikin puolin riippumattomia 
tuotanto-omaisuuden omistajiin ja/tai 
johtajiin nähden.

Or. en

Perustelu

Koska alueellisten energiamarkkinoiden kehittämisessä tapahtuu edistystä, on olennaisen 
tärkeää ponnistella sen eteen, ettei kansallisten ja alueellisten markkinoiden väliin jää 
sääntelytyhjiötä.  Se edellyttää, että määritellään kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltuudet kyseisillä aloilla.

Tarkistus 510
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

"2 a. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
sopimuksia toistensa kanssa sääntely-
yhteistyön edistämiseksi."
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Or. en

Perustelu

Tämän pitäisi edistää rajatylittävän sääntelyn yhdenmukaistamista.

Tarkistus 511
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

"2 a) Sääntelyviranomaisilla on unionin 
muiden sääntelyviranomaisten kanssa 
oikeus tehdä sopimuksia sääntely-
yhteistyön vahvistamiseksi. "

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisille on säädettävä kunkin jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön oikeus 
tehdä Euroopan unionin muiden sääntelyviranomaisten kanssa sopimuksia paremman 
yhteistyön ja yhtenäisyyden vahvistamiseksi. 

Tarkistus 512
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

"2 a. Sääntelyviranomaisilla on oltava 
oikeus tehdä sopimuksia muiden EU:n 
alueen sääntelyviranomaisten kanssa 
sääntely-yhteistyön edistämiseksi."
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Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisille on annettava valtuudet kansallisen lainsäädännön nojalla tehdä 
sopimuksia muiden EU:n sääntelyviranomaisten kanssa paremman sääntely-yhteistyön ja 
johdonmukaisuuden takia.

Tarkistus 513
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla - 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"2 b. Sen varmistamiseksi, että 
alueellisten sähkömarkkinoiden 
yhdentyminen heijastaa asianmukaisia 
sääntelyrakenteita, kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava 
tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa ja 
sen avustamana, että ainakin seuraavat 
sääntelytehtävät suoritetaan suhteessa 
niiden alueellisiin markkinoihin:
a) kaikkien teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen 
vähintään kyseessä olevalla kansallisella 
tasolla kyseessä olevien 
siirtoverkonhaltijoiden ja muiden 
markkinatoimijoiden osalta;
b) ylikuormituksen hallintaa sekä 
ylikuormituksen hallinnasta aiheutuvien 
tulojen ja/tai kustannusten 
oikeudenmukaista jakautumista kaikkien 
markkinatoimijoiden kesken koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen;
c) sellaisten solmukohtien tai -alueiden 
määrittäminen, joita voidaan käyttää 
maantieteellisenä perustana 
paikallistamissignaalien käyttöönotolle ja 
tärkeysjärjestyksen vahvistamiselle;
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d) sääntöjen vahvistaminen sen 
varmistamiseksi, että kyseessä olevia 
alueellisia markkinoita hoitavat 
sähköpörssien omistajat ja/tai johtajat 
ovat kaikin puolin riippumattomia 
tuotanto-omaisuuden omistajiin ja/tai 
johtajiin nähden;
e) sääntöjen vahvistaminen sen 
varmistamiseksi, ettei minkään toimijan 
markkinaosuus ylitä 20 prosenttia 
kyseessä olevista markkinoista."

Or. en

Perustelu

Koska alueellisten energiamarkkinoiden kehittämisessä tapahtuu edistystä, on olennaisen 
tärkeää ponnistella sen eteen, ettei kansallisten ja alueellisten markkinoiden väliin jää 
sääntelytyhjiötä. Se edellyttää, että määritellään kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltuudet kyseisillä aloilla.

Tarkistus 514
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

3. Viraston on päätettävä vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä:

3. Viraston on päätettävä vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä, kun toimivaltaiset 
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole 
päässeet sopimukseen asianmukaisesta 
sääntelyjärjestelmästä kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia annettiin näistä 
sääntelyviranomaisista viimeisen 
käsiteltäväksi.

a) toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteisestä 
pyynnöstä, tai
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b) kun toimivaltaiset kansalliset 
sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet 
sopimukseen asianmukaisesta 
sääntelyjärjestelmästä kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia annettiin näistä 
sääntelyviranomaisista viimeisen 
käsiteltäväksi.

Or. es

Perustelu

Yhteenliittymillä on ylikansallista arvoa, ja ne kuuluvat yhteisön edun piiriin ja yhteisön 
toimivaltaan, joten virastolla on oltava valtuudet käynnistää päätöksentekomenettelynsä, jos 
valtiot eivät pääse sopimukseen.

Tarkistus 515
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, 
missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa, sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että poikkeusten myöntäminen 8 artiklan 1 kohdan soveltamisesta ei 
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tarkoita automaattista eriytetyn itsenäisen systeemioperaattorin luomista kutakin 
vertikaalisesti integroitunutta yritystä varten, jos sitä edellytetään 10 artiklan puitteissa.

Tarkistus 516
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä,
missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa, sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan komitologiamenettely.

Tarkistus 517
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, 4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, 
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missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa, sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään 27 a artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 518
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, 
missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa, sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä. 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.

4. Komissio voi muuttaa suuntaviivoja, 
joissa säädetään, missä mitassa 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa, 
sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä. Tätä toimenpidettä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, muutetaan
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
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asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin.

Tarkistus 519
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 e artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava lausuntonsa sitä 
pyytäneelle sääntelyviranomaiselle tai 
komissiolle sekä kyseisen päätöksen 
tehneelle sääntelyviranomaiselle neljän
kuukauden kuluessa.

2. Viraston on annettava lausuntonsa sitä 
pyytäneelle sääntelyviranomaiselle tai 
komissiolle sekä kyseisen päätöksen 
tehneelle sääntelyviranomaiselle kahden
kuukauden kuluessa.

Or. de

Perustelu

Määräajan lyhennys.

Tarkistus 520
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla - 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti tämän 
artiklan soveltamiseksi noudatettava 
menettely. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

Poistetaan.
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noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin.

Tarkistus 521
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sähköntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
sähköntoimitussopimuksiin ja 
sähköjohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sähköntoimittajat pitävät kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
tarvittavat tiedot kaikista 
sähköntoimitussopimuksiin ja 
sähköjohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

Or. de

Perustelu

Säilytettävät tiedot ovat taloudellisesti arkaluonteisia tietoja, joita ei pidä julkaista. Tästä 
syystä on tehtävä selvä ero pelkästään säilytettävien tietojen ja julkaistavien tietojen välille. 
Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.
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Tarkistus 522
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sähköntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
sähköntoimitussopimuksiin ja 
sähköjohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sähköntoimittajat pitävät kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
sähköntoimitussopimuksiin ja 
sähköjohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 523
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedoissa on oltava yksityiskohtaiset 
tiedot kyseessä olevien liiketoimien 
ominaispiirteistä kuten kestosta ja toimitus-
ja maksusäännöistä, määristä, 
toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja 
hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella 
kyseinen tukkuasiakas voidaan yksilöidä, 

2. Tiedoissa voi olla yksityiskohtaiset 
tiedot kyseessä olevien liiketoimien 
ominaispiirteistä kuten kestosta ja toimitus-
ja maksusäännöistä, määristä, 
toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja 
hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella 
kyseinen tukkuasiakas voidaan yksilöidä, 
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sekä määritellyt tiedot kaikista 
selvittämättä jääneistä 
sähköntoimitussopimuksista ja 
sähköjohdannaisista.

sekä määritellyt tiedot kaikista 
selvittämättä jääneistä 
sähköntoimitussopimuksista ja 
sähköjohdannaisista.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 524
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedoissa on oltava yksityiskohtaiset 
tiedot kyseessä olevien liiketoimien 
ominaispiirteistä kuten kestosta ja toimitus-
ja maksusäännöistä, määristä, 
toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja 
hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella 
kyseinen tukkuasiakas voidaan yksilöidä, 
sekä määritellyt tiedot kaikista 
selvittämättä jääneistä 
sähköntoimitussopimuksista ja 
sähköjohdannaisista.

2. Tiedoissa voi olla yksityiskohtaiset 
tiedot kyseessä olevien liiketoimien 
ominaispiirteistä kuten kestosta ja toimitus-
ja maksusäännöistä, määristä, 
toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja 
hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella 
kyseinen tukkuasiakas voidaan yksilöidä, 
sekä määritellyt tiedot kaikista 
selvittämättä jääneistä 
sähköntoimitussopimuksista ja 
sähköjohdannaisista.

Or. de

Perustelu

Säilytettävät tiedot ovat taloudellisesti arkaluonteisia tietoja, joita ei pidä julkaista. Tästä 
syystä on tehtävä selvä ero pelkästään säilytettävien tietojen ja julkaistavien tietojen välille. 
Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.
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Tarkistus 525
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä 
kohtaa ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 526
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 

Poistetaan.
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liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä 
kohtaa ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

Or. de

Perustelu

Säilytettävät tiedot ovat taloudellisesti arkaluonteisia tietoja, joita ei pidä julkaista. Tästä 
syystä on tehtävä selvä ero pelkästään säilytettävien tietojen ja julkaistavien tietojen välille. 
Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä 
kohtaa ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä uudessa artiklassa pitäisi ehdottaa tietojen säilyttämistä koskevia yleisiä sääntöjä. 
Siinä ei pidä säätää, että kaikkien tietojen on oltava kaikkien sellaisten viranomaisten 
käytettävissä, jotka saattavat mahdollisesti päättää julkaista ne. Kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja pitää antaa ainoastaan silloin, jos kilpailuviranomaiset aloittavat menettelyn. On 
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tarpeen tehdä selvä ero tietojen säilyttämisen sekä tietojen lähettämisen ja julkaisemisen 
välille.

Tarkistus 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia rahoitusvälineitä 
koskeviin tietoihin.

3. Yleisten avoimuutta koskevien 
järjestelyjen parantamiseksi
sääntelyviranomainen voi päättää asettaa 
osia sähköntoimittajien sen saataville 
asettamista tiedoista markkinaosallistujien 
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia rahoitusvälineitä 
koskeviin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisen keräämien tietojen antamisen luonnetta ja tarkoitusta pitää selventää, 
jotta voidaan välttää tilanteet, joissa kansalliset sääntelyviranomaiset noudattaisivat tietojen 
ilmoittamisessa omavaltaista tai jopa syrjivää kohtelua.

Tarkistus 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

3. Sääntelyviranomaisen on raportoitava 
suorittamiensa tutkimusten tai pyyntönsä 
tuloksista markkinaosallistujille 
varmistaen kuitenkin, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että päätöksenteossa noudatetaan aina avoimuutta mutta 
kunnioitetaan samalla kuitenkin kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta, 3 kohtaa on 
tarpeen muuttaa.

Tarkistus 530
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.



AM\714963FI.doc 47/80 PE404.530v01-00

FI

Or. de

Perustelu

 Komission ehdottama toimivalta antaa suuntaviivoja "valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä" noudattaen rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia huomattavasti, ja 
ehdotus on torjuttava. 

Tarkistus 531
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden 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

Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.
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Tarkistus 532
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden 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

Säilytettävät tiedot ovat taloudellisesti arkaluonteisia tietoja, joita ei pidä julkaista. Tästä 
syystä on tehtävä selvä ero pelkästään säilytettävien tietojen ja julkaistavien tietojen välille. 
Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 533
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 

Poistetaan.
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tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Valtuutus antaa suuntaviivoja ei ole tarpeellinen, sillä on epäselvää, miten kyseiset 
yksityiskohdat voitaisiin määritellä komiteamenettelyssä.

Tarkistus 534
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
muuttaa suuntaviivoja, joissa on 
määritelty tietojen säilyttämiseen 
sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä 
säilytettävien tietojen muoto ja sisältö. 
Näitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
muutetaan 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
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asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin.

Tarkistus 535
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta

Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden sähköjohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita sähköntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa, tätä 
artiklaa sovelletaan vasta sen jälkeen kun 
komissio on antanut 4 kohdassa 
tarkoitetut suuntaviivat.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 536
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden sähköjohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita sähköntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 

Poistetaan.



AM\714963FI.doc 51/80 PE404.530v01-00

FI

siirtoverkonhaltijoiden kanssa, tätä 
artiklaa sovelletaan vasta sen jälkeen kun 
komissio on antanut 4 kohdassa 
tarkoitetut suuntaviivat.

Or. de

Perustelu

Säilytettävät tiedot ovat taloudellisesti arkaluonteisia tietoja, joita ei pidä julkaista. Tästä 
syystä on tehtävä selvä ero pelkästään säilytettävien tietojen ja julkaistavien tietojen välille. 
Käsiteltävänä olevassa 22 f artiklassa olisi kuvailtava ainoastaan tietojen 
säilyttämisvelvoitteen ehdot, ei kyseisten tietojen täsmällistä sisältöä. Sisältö olisi kuvailtava 
asiaan liittyvissä suuntaviivoissa.

Tarkistus 537
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden sähköjohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita sähköntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa, tätä 
artiklaa sovelletaan vasta sen jälkeen kun 
komissio on antanut 4 kohdassa 
tarkoitetut suuntaviivat.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska 22 f artiklan 2 kohdassa kuvaillaan riittävän selvästi, minkälaiset tiedot säilytetään, 
enempiä selvityksiä ei enää tarvita suuntaviivojen muodossa.
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Tarkistus 538
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden sähköjohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita sähköntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa, tätä artiklaa 
sovelletaan vasta sen jälkeen kun komissio 
on antanut 4 kohdassa tarkoitetut 
suuntaviivat.

5. Niiden sähköjohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita sähköntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa, tätä artiklaa 
sovelletaan vasta sen jälkeen kun 
4 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat on 
annettu.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin.

Tarkistus 539
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

"22 f a artikla
1. Rajoittamatta 22 c artiklan 3 kohdan b 
alakohdan soveltamista kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat määrätä 
verkon käyttäjille, joiden on todettu 
omaavan huomattavasti markkinavoimaa 
22 h artiklan mukaisesti,
a) velvoitteita varmistaa avoimuus 
tietynlaisten tietojen, kuten 
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tilinpitotietojen, teknisten määritelmien, 
myyntisopimuksia koskevien tietojen, 
toimitusehtojen ja -edellytysten, 
palvelujen saatavuutta koskevien tietojen
sekä hintojen, julkaisemisessa;
b) jos verkon käyttäjä syrjii 
sopimuspuoliaan samoihin liiketoimiin 
liittyvissä asioissa, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi määrätä 
velvoitteen suoda tasavertainen kohtelu 
esimerkiksi lakkauttamalla jokin 
keskeinen sopimuslauseke, jonka 
katsotaan olevan syrjivä, hinnat, 
maksujen eräpäivät, syrjivät myynnit sekä 
myyntiehdot ja -tekniikat mukaan lukien, 
ja sulkea pois sellaiset sopimuslausekkeet, 
jotka asettavat sopimuksen tekemisen 
ehdoksi sellaisten sitoumusten tekemisen, 
jotka luonteensa vuoksi tai tavanomaiseen 
sopimuskäytäntöön nähden eivät ole osa 
sopimuksen keskeistä sisältöä;
c) jos tehokkaan kilpailun puute 
merkitsee sitä, että verkon käyttäjä voi 
pitää hinnat liian alhaisella tai korkealla 
tasolla, kansallinen sääntelyviranomainen 
voi määrätä velvoitteita, jotka liittyvät 
tilapäiseen hintojen valvontaan mukaan 
lukien velvoitteet, joiden mukaan hintojen 
on oltava suhteutettuja kustannuksiin, 
sekä velvoitteet, jotka koskevat 
kustannuslaskenta- ja 
hinnoittelujärjestelmiä; silloin, kun 
määrätään velvoite noudattaa 
kustannuksia heijastavia 
hinnoittelumekanismeja, hintojen 
valvonnan on perustuttava verkon 
käyttäjälle sähkön tuottamisen ja 
investointien yhteydessä aiheutuviin 
kustannuksiin mukaan lukien 
asianmukaiset, kyseisten investointien 
normaaleissa liiketoimintaolosuhteissa 
tuottamat tulot. 
2. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
kieltää huomattavasti markkinavoimaa 22 
h artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
markkinoilla omaavia verkon käyttäjiä 22 
h artiklassa vahvistettua menettelyä 
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noudatettuaan 
a) perimästä liian kalliita hintoja niihin 
omistussuhteessa olevien yritysten tai 
sellaisten yritysten, jotka kuuluvat 2 
artiklassa määriteltyyn vertikaalisesti 
integroituun yritykseen, kilpailijoilta;
b) asettamasta tehokkaiden kilpailijoiden 
perimiin hintoihin verrattuina 
perusteettoman alhaisia hintoja;
c) suosimasta perusteettomasti joitakin 
tiettyjä kuluttajia;  tai
d) niputtamasta kohtuuttomasti palveluja 
yhteen.
3. Luodaan sellainen 
muutoksenhakumekanismi, joka ei rajoita 
yhteisön oikeuden ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä. 
Muutoksenhaulla ei ole lykkäävää 
vaikutusta."

Or. en

Perustelu

Jos jokin kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, että yksi tai useampi verkon käyttäjä 
hallitsee sähkömarkkinoita, sen pitäisi voida ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka varmistavat, 
että markkinat tuottavat etua loppukäyttäjille tullessaan samalla kilpailukykyisemmiksi. 
Samanaikaisesti pitäisi säätää muutoksenhakumekanismista.

Tarkistus 540
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

"22 f b artikla
1. Tehokkaan kilpailun edistämiseksi 
sähkö- ja kaasumarkkinoilla, hallitsevan 
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aseman väärinkäytön estämiseksi ja 
käyttäjien etujen suojelemiseksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toteutettava markkina-analyysi 
tukkuasiakkaiden, loppukäyttäjien ja 
lisäpalvelujen markkinoilla sen 
selvittämiseksi, missä määrin kyseisillä 
markkinoilla esiintyy tehokasta kilpailua.
2. Jos kilpailu ei joillakin kyseisistä 
markkinoista täytä tehokkaasti 1 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
tutkittava, onko jokin verkon käyttäjä 
hallitsevaa asemaa vastaavassa asemassa 
eli taloudellisesti niin vahvassa asemassa, 
että sillä on valtaa toimia huomattavassa 
määrin kilpailijoistaan, asiakkaistaan ja 
viime kädessä kuluttajista 
riippumattomasti. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on julkaistava 
tutkimustensa johtopäätökset virallisilla 
Internet-sivuillaan.
3. Selvittäessään, millä verkon käyttäjillä 
on huomattavasti markkinavoimaa, ja 
rajoittamatta yhteisön lainsäädännön 
soveltamista, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on otettava 
huomioon:
a) toimiiko jokin verkon käyttäjä 
joidenkin markkinoiden maantieteellisellä 
alueella ja niihin läheisesti liittyvillä 
markkinoilla siten, että kaksien 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat yksillä markkinoilla 
esiintyvän markkinavoiman siirtämisen 
toisille markkinoille ja siten kyseessä 
olevan toimijan markkinavoiman 
kasvattamisen;
b) minkä kokoisia verkon käyttäjä ja sen 
markkinaosuus ovat;
c) millaisia ovat verkon käyttäjän ja sen 
hallitsemien yhtiöiden sekä verkon 
käyttäjää hallitsevan yhtiön toiminnan 
laajuus, kyseessä olevien markkinoiden 
vertikaalinen integroituminen ja 
ainutlaatuiset ominaispiirteet, mitä tulee 
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yhteyksiin, tuotteiden monipuolisuuteen 
sekä paketteina tarjottavien tavaroiden ja 
palvelujen laajuuteen; 
d) onko markkinoille tulolle, niiden 
kasvulle ja laajenemiselle asetettu esteitä;
e) tasoittavan ostovoiman puute tai 
alhainen taso;
f) mahdollisen kilpailun puute;
g) mittakaava- ja toimintaedut.
4. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toteutettava kyseessä olevilla markkinoilla 
markkina-analyysi viimeistään kahden 
vuoden kuluessa [sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta 
annetun] direktiivin .../.../EY 
voimaantulosta ja kolmen vuoden välein 
aikaisemmasta arvioinnista alkaen. 
Verkonhaltija voi pyytää markkina-
analyysiä aikaisemmin, jos kyseisten 
markkinoiden kilpailuedellytykset ovat 
muuttuneet huomattavasti sitten viimeisen 
markkina-analyysin ja jos 2 kohdassa 
tarkoitetut johtopäätökset on julkaistu yli 
vuotta aiemmin. Kieltäytyminen 
lisämarkkina-analyysin toteuttamisesta on 
perusteltava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin energia-ala on altis kilpailuun liittyville ongelmille, koska sille on 
ominaista keskittymisen korkea aste, vertikaalinen integroituminen sekä tarjousten 
monimutkaisuus. Lisäksi alan rakenteelliset piirteet, kuten luonnollinen monopoliasema sekä 
se, että investoinnit muuttavat kyseisiä piirteitä vasta kymmenen vuoden päästä, edellyttävät, 
että sääntelyviranomaisten on voitava puuttua asioihin lyhyellä aikavälillä. Samaan tapaan 
kuin televiestintäalalla, sääntelyviranomaisten pitäisi voida toteuttaa markkina-analyysejä ja 
selvittää, onko jollakin verkon käyttäjällä hallitseva asema.
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Tarkistus 541
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lisätään 26 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
"(2 a) Jäsenvaltiot voivat myöntää 
teollisuusalueille vapautuksen tämän 
direktiivin säännösten soveltamisesta (III, 
IV, V, VI ja VII luku).  Säännösten 
osittainen kumoaminen ei saa vaikuttaa 
sähkönkuljetusperiaatteeseen. Lisäksi 
tämä ei saa vaikuttaa julkisten 
jakeluverkkojen toimintaan."

Or. xm

(Lisätään uusi 2 a kohta direktiivin 2003/54/EY 26 artiklaan)

Perustelu

Teollisuusalueisiin on voitava soveltaa erityissäännöksiä, sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan 
ensisijaisesti teollisuuden alan kuluttajien sähkönkäyttöä.

Tarkistus 542
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Lisätään 26 artiklaan seuraava 
kohta:

"2 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää III, lV, 
V, VI ja VII luvun säännöksistä 
poikkeuksia teollisuusalueille. Tällaiset 
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poikkeukset eivät vaikuta kolmannen 
osapuolen pääsyä koskevaan 
periaatteeseen. Poikkeukset eivät 
myöskään saa vaikuttaa julkisten 
jakelujärjestelmien tehtäviin."

Or. en

(Lisätään uusi 2 a kohta direktiivin 2003/54/EY 26 artiklaan.)

Perustelu

Nykyään teollisuusalueilla toimivien sähköverkonhaltijoiden ei tarvitse kaikissa 
jäsenvaltioissa täyttää verkkotoimintavelvoitteita.  Yhteisön lainsäädännön olisi annettava 
jäsenvaltioille mahdollisuus luoda teollisuusalueita koskevia poikkeuksia, jotta turvataan 
oikeusvarmuus. Teollisuusverkkojen eriytetty kohtelu on tärkeää, koska sen avulla 
varmistetaan oikeasuhtaiset ponnistelut, mutta ei vaaranneta vapautustavoitteita. Tällä ei 
heikennetä teollisuusalueiden loppukuluttajien oikeuksia. Teollisuusalueilta sähköä saavia 
riippumattomia loppukuluttajia ei yleensä ole paljon.

Tarkistus 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
28 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 28 artiklan 1 kohtaan 
seuraava alakohta:
“h a mekanismit, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot laskevat kaikki 
ympäristökustannukset eivätkä vain niitä, 
jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, 
energiahintoihin, sekä niiden vaikutukset 
polttoaineen valintaan.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 28 artiklan 1 kohtaan.)
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Perustelu

Jos energiantuotantoon liittyviä ympäristökustannuksia sisällytetä hintoihin, markkinat 
pysyvät vääristyneinä. Koska päästökauppajärjestelmän puitteissa ponnistellaan 
hiilidioksidipäästökustannusten laskemiseksi mukaan todistusten huutokaupan avulla, 
vastaavanlainen aloite on tehtävä myös muiden ympäristökustannusten sisällyttämiseksi 
energiahintoihin. Komission pitäisi aloittaa tällaisten markkinoiden vääristymien valvonta.

Tarkistus 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

14 b) Korvataan 28 artiklan 3 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Komissio tarkastelee [viisi vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] mennessä 
uudelleen siirtoverkkojen eriyttämistä 
koskevia säännöksiä ja niiden vaikutuksia 
sähkön sisämarkkinoiden toimintaan. Se 
tutkii erityisesti sitä, missä määrin 8 c 
artiklassa tarkoitettu tehokasta ja 
tuloksellista eriyttämistä koskeva 
vaihtoehto on osoittautunut onnistuneeksi 
oikeudenmukaisen ja tehokkaan kilpailun 
varmistamisessa sähkön sisämarkkinoilla.  
Komissio esittelee kyseisen tarkastelun 
johtopäätökset 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen yhteydessä. Kertomuksessa 
on pohdittava erityisesti sitä, täytyykö 
komission ehdottaa tämän direktiivin 
muuttamista, sekä sitä, tehdäänkö 8 
artiklasta pakollinen kaikille 
jäsenvaltioille reilun ja tehokkaan 
kilpailun varmistamiseksi sähkön 
sisämarkkinoilla. Muutoksen 
tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on 
perusteltava yksityiskohtaisesti. 
Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.
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Or. en

(Korvataan direktiivin 2003/54/EY 28 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta.)

Perustelu

Tässä tarkistuksessa komissiota pyydetään tarkastelemaan perinpohjaisesti eriyttämistä 
koskevien säännösten vaikutuksia ja erityisesti tehokkaan ja tuloksellisen eriyttämisen 
onnistuneisuutta. Komissiota pyydetään antamaan kyseistä tarkastelua koskeva kertomus ja 
ehdottamaan direktiiviin tarvittaessa muutoksia, mikäli tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen 
osoittautuu riittämättömäksi.

Tarkistus 545
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite a – a alakohta johdantokappale ja 1 ja 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

14 c) Liitteessä A olevan a kohdan 
ensimmäinen ja toinen luetelmakohta
muutetaan seuraavasti: 
”a) asiakkailla on oikeus tehdä sähkön 
palveluntarjoajansa ja tarvittaessa lisäksi 
jakeluverkonhaltijansa kanssa sopimus, 
jossa eritellään kyseisen sopimuksen 
merkityksellisyyden mukaan seuraavat 
tiedot:
– yhtiön nimi ja osoite,
– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen kaupallisen ja teknisen laadun 
tasot sekä palvelutoimitusten 
alkamisajankohta, "

Or. de

Perustelu

Toinen luetelmakohta: kilpailun määräämillä markkinoilla toimitusten laatu on keskeinen 
oikeus. Yksistään sanan "laatu" perusteella pitäisi tosin olla selvää, että kohdassa 
tarkoitetaan sekä kaupallisia että teknisiä normeja (näiden normien sopiva taso määritellään 
myöhemmin).  Käyttöönotto on oikeastaan merkityksetön seikka – kyse on ajankohdasta, 
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jolloin uusi tuotantoyksikkö liitetään jakeluverkkoon ensimmäistä kertaa.

Tarkistus 546
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – a alakohta – johdantokappale ja 1 ja 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

14 c) Korvataan liitteessä A oleva a kohta, 
ensimmäinen ja toinen luetelmakohta, 
seuraavasti:
a) oikeus tehdä sähköntoimittajansa 
kanssa ja lisäksi soveltuvilta osin 
jakeluverkonhaltijan kanssa sopimuksia, 
joissa määritellään soveltuvilta osin 
kunkin sopimustyypin tapauksessa
- yhtiön nimi ja osoite;
- tarjottavat palvelut, tarjottavien 
palvelujen kaupallinen ja tekninen laatu 
sekä palvelujen aktivoimiseen kuluva 
aika;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selkiytetään ja määritellään joitakin termejä, jotka ovat osoittautuneet 
käytännössä epäselviksi.  "Palvelujen laadun" itsessään pitäisi tehdä selväksi, että laadun 
pitäisi viitata sekä kaupallisiin että teknisiin standardeihin (jotka määritellään myöhemmässä 
vaiheessa kaikkein sopivimmalla tasolla). Perusliittymän toimitus viittaa varsin 
marginaaliseen seikkaan, eli siihen, että kyseessä on ensimmäinen kerta, jolloin uusi kohde 
liitetään jakeluverkkoon.
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Tarkistus 547
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Annex A – a alakohta - 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

14 c. Korvataan liitteessä A oleva a kohta, 
toinen luetelmakohta, seuraavasti:
"- tarjottavat palvelut, tarjottavien 
palvelujen kaupallinen ja tekninen laatu 
sekä palvelujen aktivoimiseen kuluva 
aika;"

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/54/EY liitteessä A olevassa a kohdassa toisen luetelmakohdan 
sanamuotoa.)

Perustelu

Palvelujen laatu pitäisi määritellä siten, että se pitäisi sisällään sekä kaupalliset että tekniset 
standardit. Perusliittymän toimitusaika on liian kapea-alainen termi, ja sitä pitäisi laajentaa 
koskemaan kaikenlaisia liittymän kytkemistapauksia.

Tarkistus 548
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Annex A – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

14 d. Korvataan Liitteessä A oleva 
c alakohta seuraavasti:
”c) asiakkaat saavat yhteisiin kriteereihin 
perustuvat, selkeät riippumattomat tiedot 
liittymiin sekä sähköpalvelujen käyttöön 
sovellettavista hinnoista ja tariffeista sekä 
niitä koskevien sopimusten vakioehdoista 
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kansallisella tasolla ja yhteisön tasolla;”

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/54/EY liitteessä A olevan c alakohdan sanamuotoa.)

Tarkistus 549
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

14 e. Korvataan Liitteessä A oleva 
d alakohta seuraavasti: 
"d) jotta ei syrjitä heikossa asemassa 
olevia asiakkaita, asiakkaat voivat valita 
useista eri maksumenetelmistä, ja 
tarvittaessa menetelmiin kuuluvat 
ennakolta maksetut mittarit ja ilmaiset 
tariffilaskurit. Ehtojen ja edellytysten 
mahdollisten erojen on heijastettava 
erilaisista maksumenetelmistä 
toimittajalle johtuvia kuluja, eivätkä ne 
saa olla suhteettomia. Yleisten ehtojen ja 
edellytysten on oltava oikeudenmukaisia 
ja avoimia. Ne on esitettävä selvällä ja 
ymmärrettävällä tavalla. Asiakkaita on 
suojeltava epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä, 
mukaan luettuna sähkökauppiaan 
asettamat sopimukseen perustumattomat 
esteet;"

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteessä A olevassa d alakohdassa, lukuun 
ottamatta uusia elementtejä.)



PE404.530v01-00 64/80 AM\714963FI.doc

FI

Tarkistus 550
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 14 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

14 e. Korvataan Liitteessä A oleva 
d alakohta seuraavasti:
"d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa syrjiä 
heikossa asemassa olevia asiakkaita.
Yleisten ehtojen ja edellytysten on oltava 
oikeudenmukaisia ja avoimia.  Ne on 
esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla.  Asiakkaita on suojeltava 
epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä, 
mukaan luettuna sähkökauppiaan 
asettamat sopimukseen perustumattomat 
esteet;"

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/54/EY liitteessä A olevan d alakohdan sanamuotoa.)

Perustelu

Varsinkin heikossa asemassa olevia asiakkaita on suojeltavaa sellaisilta maksumenetelmiltä, 
jotka saattavat aiheuttaa heille epäreilua haittaa.

Tarkistus 551
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) asiakkailla on käytettävissään omat "h) asiakkaat voivat tosiasiallisesti vaihtaa 
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kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta,
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta 
vastaava osapuoli on velvollinen 
antamaan nämä tiedot kyseiselle
yritykselle. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä tietojen muoto sekä 
menettely, jonka mukaisesti toimittajat ja 
kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

toimittajaa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että asiakkaat saavat tiedot, 
joita edellytetään asiakkaan tosiasiallisen 
siirtymisen toteuttamiseksi, ja voivat antaa 
mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää tietojaan. 
Tästä palvelusta ei saa periä lisämaksua.
Tiedonhallinnasta vastaavan osapuolen on 
täytettävä kaikki kohtuulliset pyynnöt
tietojen antamiseksi asiakkaan 
valtuuttamalle yritykselle. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tiedot, joita
edellytetään asiakkaan tosiasiallisen 
siirtymisen toteuttamiseksi, on sovitusti 
määritelty, että asiassa noudatetaan 
määriteltyä asiakkaansiirtymisprosessia ja 
että tiedot annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Sähköntoimittajan on säilytettävä 
vähintään sellaiset, kuukausittaista 
kulutusta koskevat tarkat tiedot, jotka 
saadaan älykkäiden mittausjärjestelmien 
avulla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että älykkäiden mittausjärjestelmien 
käyttöönotto saadaan päätökseen 
mahdollisimman pian ja ainakin 
viimeistään vuonna 2020. Siten saatavat 
tiedot pitäisi asettaa pyynnöstä 
asiakkaiden saataville mielekkäässä 
muodossa ja sellaisesta maksusta, joka on 
suhteutettu tarjottavaan palveluun.

Or. en

Tarkistus 552
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 

"h) asiakkaat voivat tosiasiallisesti vaihtaa 
toimittajaa. Jos vaihtoprosessi edellyttää 
toimituspisteitä koskevia tietoja, 
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antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta 
vastaava osapuoli on velvollinen antamaan 
nämä tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

mittaritietoja tai tavallista 
kulutusprofiilia, jäsenvaltioiden on
varmistettava, että ne ovat kaikkien 
sellaisten yritysten saatavilla kuluitta, 
joilla on lupa käyttää kyseisiä tietoja.  
Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli on 
velvollinen antamaan nämä tiedot 
kyseiselle yritykselle.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
olemassa sovittu tietojen muoto sekä 
menettely, jonka mukaisesti toimittajat ja 
kuluttajat voivat tarvittaessa saada tietoja. 
Kuluttajalta ei saa periä nimenomaista 
lisämaksua tästä erityispalvelusta;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki vaihtoprosessia tarvittavat tiedot ovat 
suoraan uuden toimittajan saatavilla ilman, että järjestelmiä edellytettäisiin antamaan 
kyseisiä tietoja kuluttajille.  Kilpailun määräämillä markkinoilla kaikki lisäkustannukset 
päätyvät lopulta asiakkaan maksettavaksi. Sanamuodon muutoksella pyritään selventämään 
tarkoitusta.

Tarkistus 553
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 
tiedot kyseiselle yritykselle. 

(h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja ilman 
palvelumaksua, antaa mille tahansa 
sähköntoimittajalle oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen vastaamaan 
kaikkiin asiaa koskeviin 



AM\714963FI.doc 67/80 PE404.530v01-00

FI

Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

tiedonsaantipyyntöihin, kun ne ovat 
perusteltuja. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä tietojen muoto sekä menettely, 
jonka mukaisesti toimittajat ja kuluttajat 
voivat saada tietoja; 
Sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä 
kyseisestä palvelusta aiheutuvien 
kustannusten suuruus; 

Or. de

Perustelu

Jokainen tiedonsaantipyyntö on perusteltava. Lisäksi on varmistettava, että tästä syntyvät 
korkeat tietotekniikka- ja laskutuskustannukset hyväksytään.

Tarkistus 554
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta 
vastaava osapuoli on velvollinen antamaan 
nämä tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

"h) asiakkaat voivat tosiasiallisesti vaihtaa 
toimittajaa. Jos vaihtoprosessi edellyttää 
toimituspisteitä koskevia tietoja, 
mittaritietoja tai tavallista 
kulutusprofiilia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne ovat kaikkien 
sellaisten yritysten saatavilla kuluitta, 
joilla on lupa käyttää kyseisiä tietoja. 
Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli on 
velvollinen antamaan nämä tiedot 
kyseiselle yritykselle. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että on olemassa sovittu
tietojen muoto sekä menettely, jonka 
mukaisesti toimittajat ja kuluttajat voivat 
tarvittaessa saada tietoja. Kuluttajalta ei 
saa periä nimenomaista lisämaksua tästä
erityispalvelusta;



PE404.530v01-00 68/80 AM\714963FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki vaihtoprosessia tarvittavat tiedot ovat 
suoraan uuden toimittajan saatavilla. Toimittajilla ei välttämättä tarvitse olla toimilupia, ja 
vaikka yleensä uusi toimittaja tarvitsee mittaritietoja, järjestelmän vaihto saattaa edellyttää 
tietojen siirtämistä asianmukaisesti auktorisoiduille kolmansina osapuolina toimiville 
mittausyhtiöille, eikä niinkään toimittajille. Kilpailun määräämillä markkinoilla kaikki 
lisäkustannukset päätyvät lopulta asiakkaan maksettavaksi. 

Tarkistus 555
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 
tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

"h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa valtuutetulle 
yritykselle oikeuden saada mittaritietonsa. 
Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli on 
velvollinen antamaan nämä tiedot 
kyseiselle yritykselle. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä tietojen muoto sekä menettely, 
jonka mukaisesti toimittajat ja kuluttajat 
voivat saada tietoja; Kuluttajalta ei saa 
periä lisämaksua tästä palvelusta;

Or. en

Perustelu

Joissakin maissa, erimerkiksi Itävallassa, sähköntoimittajilta ei vaadita toimilupaa toiminnan 
harjoittamiseen. 
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Tarkistus 556
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kuukausittainen laskutus voidaan järjestää ainoastaan asianmukaisen siirtymäkauden 
jälkeen. Koska sähköisiä ja etäkäyttöön tarkoitettuja mittareita ei vielä ole otettu käyttöön 
kaikkialla, kuukausittaisen laskutuksen järjestäminen vaatii 12-kertaisen työn. Tämä 
aiheuttaisi vähittäisasiakkaalle valtavia lisäkustannuksia, ja uudet palveluntarjoajat, joiden 
liikkumavara muutenkin on niukka, eivät pääsisi markkinoille. 

Tarkistus 557
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siihen asti kunnes sähköisiä ja etäkäyttöön tarkoitettuja mittareita ei ole otettu kaikkialla 
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käyttöön, kuukausittaisen laskutuksen järjestäminen vaatii 12-kertaisen työn. Tämä 
aiheuttaisi vähittäisasiakkaalle valtavia lisäkustannuksia, ja uudet palveluntarjoajat, joiden 
liikkumavara muutenkin on niukka, eivät pääsisi markkinoille. Kuukausittainen laskutus 
voidaan tästä syystä järjestää ainoastaan asianmukaisen siirtymäkauden jälkeen. 

Tarkistus 558
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

i) asiakkaille tiedotetaan todellisesta 
sähkönkulutuksesta ja kustannuksista 
riittävän usein, jotta he voivat säännellä 
omaa sähkönkulutustaan. Tällaisten 
toimenpiteiden kustannustehokkuus on 
otettava asianmukaisesti huomioon.
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

Or. en

Perustelu

Liitteen tekstin olisi oltava energiatehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin 
2006/32/EY mukainen.  Komission ehdottama sanamuoto aiheuttaisi liiallisia kustannuksia. 

Tarkistus 559
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 

i) asiakkaille tiedotetaan säännöllisesti 
heidän todellisesta sähkönkulutuksestaan
ja hinnoista. Kuluttajalta ei saa periä 
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lisämaksua tästä palvelusta; nimenomaista lisämaksua tästä
erityispalvelusta;  

Or. en

Tarkistus 560
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

i) asiakkaille tiedotetaan todellisesta 
sähkönkulutuksesta ja kustannuksista 
riittävän usein, jotta he voivat säännellä 
omaa sähkönkulutustaan. Tällaisten 
toimenpiteiden kustannustehokkuus on 
otettava asianmukaisesti huomioon.
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan seuraavan virkkeen lisäämistä: "Tiedot annetaan riittävää ajallista kehystä 
käyttämällä, jolloin otetaan huomioon asiakkaan mittauslaitteiston tehokkuus ja kyseessä 
oleva sähkötuote."

Tarkistus 561
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 

i) asiakkaille tiedotetaan säännöllisesti
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
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kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

sähkönhinnoista. Sääntelyviranomaisten 
on hyväksyttävä kyseisestä palvelusta 
aiheutuvien kustannusten suuruus. 

Or. de

Perustelu

Kuluttajille on ilmoitettava säännöllisesti kulutuksesta ja hinnoista, ei ole kuitenkaan mitään 
syytä antaa aikaa koskevaa erityissäännöstä tietojen toimittamisesta.  Mahdollinen 
siirtyminen niin kutsutun älykkään mittauksen suuntaan edellyttää asiaan soveltuvia ehtoja; 
niinpä on varmistettava, että käyttöönotolle varataan riittävä siirtymäaika ja että tästä 
aiheutuvat kustannukset katsotaan verkkokustannuksiksi ja otetaan huomioon 
verkkotariffeissa.

Tarkistus 562
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

i) asiakkaille tiedotetaan heidän
todellisesta sähkönkulutuksestaan ja 
kustannuksista riittävän usein, jotta he 
voivat säännellä omaa 
sähkönkulutustaan. Kuluttajalta ei saa 
periä nimenomaista lisämaksua tästä
erityispalvelusta;  

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaatimus, jonka mukaan asiakkaille olisi tiedotettava kulutuksesta joka kuukausi on 
tarpeettoman määräävä ja todennäköisesti myös suhteeton, sillä mittausratkaisujen 
kustannukset ovat korkeat. 

Lisäksi asiasta säädetään jo energiapalveluista annetun direktiivin 13 artiklassa.  Kilpailun 
määräämillä markkinoilla kaikki lisäkustannukset päätyvät lopulta asiakkaan maksettavaksi.  
Sanamuodon muutoksella pyritään selventämään tarkoitusta. 
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Tarkistus 563
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

i) asiakkaille tiedotetaan heidän
todellisesta sähkönkulutuksestaan ja 
kustannuksista riittävän usein, jotta he 
voivat säännellä omaa 
sähkönkulutustaan. Kuluttajalta ei saa 
periä nimenomaista lisämaksua tästä
erityispalvelusta;  

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaatimus, jonka mukaan asiakkaille olisi tiedotettava kulutuksesta joka kuukausi on 
tarpeettoman määräävä ja todennäköisesti myös suhteeton, sillä mittausratkaisujen 
kustannukset ovat korkeat.  Lisäksi asiasta säädetään jo energiapalveluista annetun 
direktiivin 13 artiklassa.   Sanamuoto olisi tästä syystä mukautettava energiapalveluista 
annettuun direktiiviin päällekkäisyyksien ja ristiriitaisten vaatimusten välttämiseksi alalla. 

Tarkistus 564
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan 
kanssa on selvitettävä viimeistään 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa prosessissa, 
jonka kesto siitä hetkestä, jolloin kaikki 
vaaditut tiedot on toimitettu ja sopimus 
asiakkaan ja uuden sähköntoimittajan 
kanssa tulee voimaan, varsinaiseen 
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toimittajan viimeisestä toimituksesta.” toimittajan vaihtumisajankohtaan on 
korkeintaan yksi kuukausi." 

Or. en

Perustelu

Toimittajan vaihto ei saa edellyttää asiakkailta suhteettomia ponnisteluja eikä suhteetonta 
aikaa.  Tästä syystä on tärkeää asettaa vaihtoprosessille määräaika. 

Prosessin on oltava helppo ja nopea, ja yhdelläkään osapuolella ei saa olla mahdollisuutta 
pitkittää sitä.   Sähköntoimittajan vaihtoprosessissa on otettava huomioon tekniset 
vaatimukset, mutta niistä ei saa tulla estettä, joka saisi asiakkaat luopumaan 
sähköntoimittajan vaihtamisesta ja joka jäädyttäisi markkinaosuudet vakiintuneiden 
sähköntoimittajien hyväksi.

Tarkistus 565
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja
asiakkaan tilit edellinen toimittajan kanssa 
on selvitettävä viimeistään kuukauden 
kuluessa tämän edellisen toimittajan 
viimeisestä toimituksesta.”

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa prosessissa, 
jonka kesto siitä hetkestä, jolloin kaikki 
vaaditut tiedot on toimitettu ja sopimus 
asiakkaan ja uuden sähköntoimittajan 
kanssa tulee voimaan, varsinaiseen 
toimittajan vaihtumisajankohtaan on 
korkeintaan yksi kuukausi. Asiakkaan 
tilit edellisen toimittajan kanssa on 
selvitettävä viimeistään kuukauden 
kuluessa tämän edellisen toimittajan 
viimeisestä toimituksesta.”

Or. en

Perustelu

Yksi kilpailukykyisten ja tehokkaiden energiamarkkinoiden tärkeimmistä ilmaisimista on 
toimittajan vaihtoprosessin helppous asiakkaan kannalta. Tästä syystä on tärkeää asettaa 
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vaihtoprosessille selvä määräaika. 

Tarkistus 566
Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan 
kanssa on selvitettävä viimeistään 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
toimittajan viimeisestä toimituksesta.”

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa voimassa 
olevien sähköntoimitussopimusten ja 
yksityisten verkkojärjestelyjen (muut kuin 
vakioverkot) rajoittamatta asiaa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne 
antavat parhaita käytäntöjä koskevat 
suuntaviivat toimittajan vaihdon ja 
viimeisen laskun laatimisen välisen 
kohtuullisen ajan määrittämiseksi." 

Or. en

Tarkistus 567
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan 
kanssa on selvitettävä viimeistään 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
toimittajan viimeisestä toimituksesta.”

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
kuluttajalla on oikeus saada loppulasku 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
tämän edellisen toimittajan viimeisestä 
toimituksesta."

Or. en
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Perustelu

Liitteen tekstin olisi oltava energiatehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin 
2006/32/EY mukainen.  Komission ehdottama sanamuoto aiheuttaisi liiallisia kustannuksia. 

Tarkistus 568
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan kanssa 
on selvitettävä viimeistään kuukauden 
kuluessa tämän edellisen toimittajan 
viimeisestä toimituksesta.”

j) asiakas voi vaihtaa sähköntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan kanssa 
on selvitettävä viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
toimittajan viimeisestä toimituksesta.”

Or. en

Perustelu

Vaatimusta olisi lievennettävä, jotta voidaan ottaa huomioon, että edellinen toimittaja on 
riippuvainen edellisen jakeluyhtiön/uuden toimittajan viimeisestä mittarilukemasta ja alalla 
käytetyistä menettelyistä.

Tarkistus 569
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"j a) asiakkaan tilit edellisen toimittajan 
kanssa on selvitettävä viimeistään 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
toimittajan viimeisestä toimituksesta.”
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Or. en

Perustelu

Toimittajan vaihto ei saa edellyttää asiakkailta suhteettomia ponnisteluja eikä suhteetonta 
aikaa.  Tästä syystä on tärkeää asettaa vaihtoprosessille määräaika.  

Prosessin on oltava helppo ja nopea, ja yhdelläkään osapuolella ei saa olla mahdollisuutta 
pitkittää sitä.  Sähköntoimittajan vaihtoprosessissa on otettava huomioon tekniset 
vaatimukset, mutta niistä ei saa tulla estettä, joka saisi asiakkaat luopumaan 
sähköntoimittajan vaihtamisesta ja joka jäädyttäisi markkinaosuudet vakiintuneiden 
sähköntoimittajien hyväksi.

Tarkistus 570
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) asiakkaan on saatava maksutta 
puolueettomia neuvontapalveluja, joiden 
avulla hän saa tapauskohtaisesti tietoa 
energiatehokkuustoimista ja hänen 
tarpeisiinsa kaikkein sopivimmasta 
sähköntoimittajasta ja 
maksuvaihtoehdoista.

Or. en

Tarkistus 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla - 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
säädetään, uuden 7 a artiklan säännöksiä 
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sovelletaan siitä päivästä lähtien, kun 
tämä direktiivi tulee voimaan. 

Or. en

Perustelu

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, uuden 7 
a artiklan säännöksiä sovelletaan siitä päivästä lähtien, kun tämä direktiivi tulee voimaan. 

Tarkistus 572
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kumottava kaikki 
lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset, jotka estävät maakaasualan 
yrityksiä tai sääntely- tai muita 
viranomaisia täyttämästä niille tässä 
direktiivissä säädettyjä tehtäviä tai 
velvoitteita taikka käyttämästä 
toimivaltuuksiaan.  

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaiset eivät ehkä kansallisen lainsäädännön vuoksi pysty käyttämään niille 
tässä direktiivissä annettuja legitiimejä toimivaltuuksia tai täyttämään tehtäviään.  
Keinotekoisen matalat säännellyt tariffit, jotka yleensä sisältyvät kansalliseen 
lainsäädäntöön, saattavat estää kansallisia sääntelyviranomaisia varmistamasta sitä, ettei 
ristiinsubventioita esiinny, ja kansallinen lainsäädäntö saattaa estää erityistoimenpiteet 
(esimerkiksi kaasutoimitusvalmiuksien huutokaupan) joissakin jäsenvaltioissa.  Direktiivin 
täytäntöönpano vaatii myös tällaisten esteiden poistamista tehokkaan kilpailun 
mahdollistamiseksi.   
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Tarkistus 573
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos julkisen valvonnan piiriin 
kuuluva yhteisö osallistuu välittömästi tai 
välillisesti vertikaalisesti integroituneen 
yrityksen osuuksien hankintaan, tällaisen 
liiketapahtuman järjestämisestä 
aiheutuva hinta on ilmoitettava 
komissiolle.   Ilmoitukseen on 
sisällytettävä kansainvälisen 
tilintarkastusyrityksen antama todistus 
kohde-etuuden arvosta.  Komissio käyttää 
kyseisiä tietoja ainoastaan valtiontukia 
koskevaan valvontaan. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää taata yhdenmukaiset toimintaedellytykset valtion omistamien ja yksityisyritysten 
välille. 

Tarkistus 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
tämän direktiivin muodollisesta ja 
käytännön tasolla toteutettavasta 
täytäntöönpanosta kussakin 
jäsenvaltiossa."

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen avulla halutaan varmistaa direktiivin sisältämien säännösten tehokas 
täytäntöönpano. 

Tarkistus 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio ilmoittaa kuuden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toiveesta säilyttää tämä direktiivi tai 
muuttaa sitä julkisten 
kuulemismenettelyjen ja toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella sekä saatuaan 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston lausunnon.  
Direktiivissä 2003/54/EY olevassa 8 a–8 d, 
10 ja 10 b artiklassa sähköyhtiöiden 
rakenneuudistuksesta säädetyt eri versiot 
on tarkistettava erityisesti sen kannalta, 
miten tehokkaasti ne vaikuttavat verkkoon 
liittymiseen ja tarvittaviin investointeihin.  

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla halutaan varmistaa direktiivin sisältämien säännösten tehokas 
täytäntöönpano. 
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