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Tarkistus 36
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) ERGEG:n perustamisensa jälkeen 
tekemällä työllä on ollut myönteinen 
vaikutus sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen. Energia-
alalla tunnustetaan kuitenkin laajasti ja 
ERGEG on itse ehdottanut, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten välinen 
vapaaehtoinen yhteistyö olisi vastedes 
toteutettava yhteisön rakenteessa, jolla on 
selkeä toimivalta ja valtuudet tehdä 
sääntelypäätöksiä tietyissä tapauksissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. lt

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 37
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Tämä muutos koskee koko käsiteltävänä 
olevaa säädöstekstiä. Jos tarkistus 
hyväksytään, on koko tekstiin tehtävä 
teknisiä mukautuksia).
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Or. fr

Tarkistus 38
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Verkoston olisi varmistettava, että 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla.

Or. fr

Tarkistus 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Virasto olisi nähtävä kansallisten sääntelyviranomaisten valtuuskuntana, ei komission 
toimivaltaa käyttävänä valtuuskuntana. Lisäksi, jottei syntyisi aluetta, jolla sääntely ei ole 
kenenkään tehtävä, kun kansalliset markkinat yhdentyvät alueellisiin markkinoihin, virastolla 
on oltava valtuudet koordinoida asianomaisia kansallisia viranomaisia ohjeistusta, sääntöjen 
asettamista sekä alueellisten markkinoiden valvontaa koskevissa asioissa.

Tarkistus 40
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 41
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 42
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarkoituksenmukaista luoda puitteet, 
joissa kansalliset sääntelyviranomaiset 
voivat tehdä yhteistyötä. Näiden puitteiden 
olisi helpotettava lainsäädännön 
yhdenmukaista soveltamista sähkön ja 
kaasun sisämarkkinoilla koko yhteisössä. 
Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 
koskevissa tilanteissa virastolla olisi oltava 
valtuudet tehdä yksittäisiä päätöksiä. 

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

Näiden valtuuksien olisi katettava sellaisen 
infrastruktuurin sääntely, joka yhdistää 
vähintään kahta jäsenvaltiota ja uusiin 
sähkön rajayhdysjohtoihin sovellettavat 
poikkeukset sisämarkkinasäännöistä.

Or. en

Perustelu

Anomukset uusiin kaasuinfrastruktuureihin tehtäviksi poikkeuksiksi on ensin käsiteltävä 
asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyvirastoissa, jotta voidaan helpottaa ja yksinkertaistaa 
merkittävien uusien infrastruktuurien rakentamista. Tämän jälkeen anomukset on toimitettava 
komissiolle hyväksyttäviksi; tämä on paras tae eurooppalaisen edun toteutumisesta, sillä 
komission tehtävänä on valvoa perustamissopimusten noudattamista.

Tarkistus 43
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Koska virasto valvoo kansallisia 
sääntelyviranomaisia, sillä olisi oltava rooli 
markkinoiden sääntelyyn liittyvissä 
kysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Viraston on oltava tärkein toimija markkinasääntöjä laatimista ja hyväksymistä koskevissa 
asioissa.

Tarkistus 45
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 46
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Viraston pitäisi myös voida antaa ei-
sitovia lausuntoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja. Jos 
kansallinen viranomainen ei noudata 
viraston lausuntoa, sen on annettava 
julkinen ja asianmukainen perustelu. 
Virasto voi tarvittaessa antaa uuden, 
sitovan lausunnon asianmukaisine 
perusteluineen.

Or. it

Perustelu

Virastolla on oltava valta antaa ei-sitovia lausuntoja, joilla autetaan kansallisia viranomaisia 
ja markkinatoimijoita vaihtamaan hyviä toimintatapoja.

Tarkistus 47
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 48
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Perustelu

Ei riitä, että kansallisten sääntelyelinten riippumattomuus otetaan huomioon vaan se on myös 
varmistettava kolmannen energiapaketin säännösten laatimisessa ja sitä seuraavassa 
täytäntöönpanossa.

Tarkistus 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvoston roolia ja toimivaltaa on selkeytettävä. Kyseinen johdanto-osan kappale on 
siksi ennenaikainen tässä vaiheessa, ja se on poistettava.
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Tarkistus 50
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 51
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 52
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 53
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Perustelu

Asiakirjassa todetaan, että virasto tekee yleisluonteisia päätöksiä. Liettuankielisessä 
käännöksessä on tekninen virhe.
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Tarkistus 54
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle enintään 
neljän vuoden kuluttua viraston 
tosiasiallisen toiminnan alkamisesta ja 
sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen 
viraston suorittamista erityistehtävistä ja 
saavutetuista tuloksista yhdessä viraston 
toiminnan parantamista koskevien 
asianmukaisten ehdotusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 55
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustaminen Energia-alan sääntelyviranomaisten 
verkoston perustaminen

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

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

Or. fr
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Tarkistus 56
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 57
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Oikeudellinen asema ja toimipaikka

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

Or. fr

Tarkistus 58
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Viraston ei pidä hankkia omaisuutta.

Tarkistus 59
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Viraston toimipaikka on Potsdamissa. 
Kunnes sen tilat käytettävissä, se toimii 
komission tiloissa.
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Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 60
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Viraston toimipaikka on Bukarestissa, 
Romaniassa. Kunnes sen tilat 
käytettävissä, se toimii komission tiloissa. 

Or. ro

Perustelu

Euroopan unionin erillisvirastojen toimipaikkojen olisi jakauduttava tasaisesti 
jäsenvaltioiden kesken. Romanian pääkaupunki Bukarest on hyvin kehittynyt kaupunki, jonka 
infrastruktuuri on Euroopan tasoa, ja sillä on kaksi kansainvälistä lentokenttää. Bukarest on 
korkeintaan neljän tunnin lentomatkan päässä muista Euroopan pääkaupungeista ja kahden 
tunnin ja neljänkymmenenviiden minuutin lentomatkan päässä Brysselistä. Romanian 
presidentti ja hallitus kannattavat viraston toimipaikan perustamista Bukarestiin.

Tarkistus 61
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Kokoonpano

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

Or. fr

Tarkistus 62
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) pysyvä markkinaosapuolten ryhmä, 
joka vastaa 14 a artiklassa vahvistetuista 
tehtävistä.

Or. en

Perustelu

Ks. 14 a artiklaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 63
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) pysyvä kuluttajien ryhmä, joka 
vastaa 14 b artiklassa vahvistetuista 
tehtävistä.

Or. en
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Perustelu

Ks. 14 b artiklaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 64
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi: Virasto:

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
lausuntoja;

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
lausuntoja;

(c) antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja 
ja suosituksia;

(c) antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja 
ja suosituksia;

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

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

Or. en

Perustelu

Viraston on voitava tehdä sitovia päätöksiä myös niiden toimiensa yhteydessä, jotka koskevat 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä, jotta vältetään itsesääntely.

Tarkistus 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto voi: Virasto:

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja (b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
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lausuntoja; lausuntoja;
(c) antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja 
ja suosituksia;

(c) antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja 
ja suosituksia;

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

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

Or. en

Perustelu

Viraston on voitava tehdä sitovia päätöksiä myös niiden toimiensa yhteydessä, jotka koskevat 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä, jotta vältetään itsesääntely.

Tarkistus 66
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 67
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Viraston on voitava tehdä sitovia päätöksiä myös niistä toimistaan, jotka koskevat 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä, jotta vältetään siirtoverkonhaltijoiden itsesääntely.

Tarkistus 68
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
4 artikla d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Viraston on voitava tehdä sitovia päätöksiä myös niistä toimistaan, jotka koskevat 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä, jotta vältetään siirtoverkonhaltijoiden itsesääntely.

Tarkistus 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) koordinoida alueellisista sähkö- tai 
kaasumarkkinoista vastaavia 
asianomaisia kansallisia 
sääntelyviranomaisia.

Or. en

Perustelu

Jottei syntyisi aluetta, jolla sääntely ei ole kenenkään tehtävä, kun kansalliset markkinat 
yhdentyvät alueellisiin markkinoihin, virastolla on oltava valtuudet koordinoida asianomaisia 
kansallisia viranomaisia ohjeistusta, sääntöjen asettamista sekä alueellisten markkinoiden 
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valvontaa koskevissa asioissa.

Tarkistus 70
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) antaa lausuntoja 
siirtoverkonhaltijoiden ryhmittymän 
laatimista teknisistä säännöistä.

Or. ro

Perustelu

Viraston on tarkistettava, ymmärrettävä ja hyväksyttävä siirtoverkonhaltijoiden ryhmittymän 
laatimat tekniset säännöt ja niiden hyväksymisen jälkeen valvottava, että niitä noudatetaan.

Tarkistus 71
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(da) tarkastaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten tekemät 
sertifiointipäätökset;

Or. lt
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Tarkistus 72
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) edistää yhdessä komission kanssa 
energiamarkkinoihin liittyvää alueiden 
välistä yhteistyötä ja vastaa niiden 
integroinnista sähkön sisämarkkinoihin;

Or. lt

Tarkistus 73
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(dc) hyväksyy jäsenvaltioiden nimittämät 
riippumattomat siirtoverkonhaltijat 
direktiivin 2003/54/EY (sellaisena kuin se 
on muutettuna komission asiakirjalla 
KOM(2007)528) 10 artiklan kohdan 
mukaisesti.

Or. lt

Tarkistus 74
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston ja Euroopan parlamentin välistä yhteistyötä.

Tarkistus 76
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Neuvonpito

Virasto kuulee kattavasti ja varhaisessa 
vaiheessa markkinoiden osapuolia, 
kuluttajia ja loppukäyttäjiä avoimella 
tavalla, erityisesti niistä viraston toimista,
jotka koskevat siirtoverkonhaltijoita.
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Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta. Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä.

Tarkistus 77
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kuuleminen

Virasto kuulee kattavasti ja varhaisessa 
vaiheessa markkinoiden osapuolia, 
kuluttajia ja loppukäyttäjiä avoimella 
tavalla, erityisesti niistä viraston toimista, 
jotka koskevat siirtoverkonhaltijoita.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta. Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä.
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Tarkistus 78
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kuuleminen

Virasto kuulee kattavasti ja varhaisessa 
vaiheessa markkinoiden osapuolia, 
kuluttajia ja loppukäyttäjiä avoimella 
tavalla, erityisesti niistä viraston toimista, 
jotka koskevat siirtoverkonhaltijoita.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta. Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä.

Tarkistus 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Neuvonpito

Virasto kuulee kattavasti ja varhaisessa 
vaiheessa markkinoiden osapuolia, 
kuluttajia ja loppukäyttäjiä avoimella 
tavalla, erityisesti viraston niistä toimista, 
jotka koskevat siirtoverkonhaltijoita.

Or. en
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Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta.

Tarkistus 80
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Markkinaosapuolten ja kuluttajien 

kuuleminen 
Tehtäviään hoitaessaan virasto kuulee 
kattavasti ja varhaisessa vaiheessa 
kaikkia asianomaisia markkinaosapuolia 
ja kuluttajia avoimella tavalla, erityisesti 
viraston niistä toimista, jotka koskevat 
siirtoverkonhaltijoita.

Or. de

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta. Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä.
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Tarkistus 81
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Markkinaosapuolten ja kuluttajien 

kuuleminen 
Tehtäviään hoitaessaan virasto kuulee 
kattavasti ja varhaisessa vaiheessa 
kaikkia asianomaisia markkinaosapuolia 
ja kuluttajia avoimella tavalla, erityisesti 
viraston niistä toimista, jotka koskevat 
siirtoverkonhaltijoita.

Or. de

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta. Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä.

Tarkistus 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Suuntaviivojen laatiminen

1. Virasto laatii viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa luonnoksen 
suuntaviivoiksi, joissa annetaan 
perustavanlaatuiset selkeät ja objektiiviset 
yhdenmukaistamisperiaatteet teknisille ja 
markkinasäännöille. 
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2. Suuntaviivoja laatiessaan virasto 
kuulee kattavasti kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä ja tiedottaa näille avoimella 
tavalla.
3. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
suuntaviivaluonnoksen kuulemisen 
perusteella. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
4. Virasto voi aloittaa, joko oma-
aloitteisesti tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä, saman menettelyn 
suuntaviivojen saattamiseksi ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Sääntöjen yhdenmukaistamisperiaatteiden vahvistamiseksi olisi laadittava ja hyväksyttävä 
suuntaviivat, jotka hyväksytään sen jälkeen, kun virasto on kuullut sidosryhmiä kattavasti.
Asianmukaiset säännöt voidaan laatia vasta sen jälkeen, kun on ensin hyväksytty oikeanlaiset 
suuntaviivat. Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan, kun sille annetaan mahdollisuus 
tehdä aloite kyseisten suuntaviivojen tarkistamiseksi.

Tarkistus 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Markkinasääntöjen laatiminen

1. Sen jälkeen, kun suuntaviivat on 
hyväksytty 5 a artiklan mukaisesti, virasto 
laatii viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa markkinasääntöluonnoksen, 
joka noudattaa kaikilta osin 
suuntaviivoissa vahvistettuja periaatteita.
2. Sääntöjä laatiessaan virasto kuulee 
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kattavasti kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä ja tiedottaa näille avoimella 
tavalla. 
3. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
markkinasääntöluonnoksen kuulemisen 
perusteella. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
4. Virasto voi aloittaa, joko oma-
aloitteisesti tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä, saman menettelyn voimassa 
olevien sääntöjen tarkistamiseksi edellä 
2 kohdassa kuvatun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Markkinasäännöt olisi laadittava ja hyväksyttävä sen jälkeen, kun virasto on kuullut 
sidosryhmiä kattavasti. Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan, kun sille annetaan 
mahdollisuus tehdä aloite kyseisten sääntöjen tarkistamiseksi.

Tarkistus 84
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Virasto hyväksyy sähkön ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen 10-vuotisen 
investointisuunnitelman asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 c artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklan 
mukaisesti ja varmistaa 
syrjimättömyyden, todellisen kilpailun 
sekä markkinoiden tehokkaan ja varman 
toiminnan.

Or. en

Perustelu

Viraston olisi hyväksyttävä 10-vuotinen investointisuunnitelma. On vältettävä itsesääntelyä 
EU:n tasolla. Kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävä on hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat. Siksi viraston olisi hyväksyttävä EU:n tasolla EU:n laajuiset 10-
vuotiset investointisuunnitelmat. Investoijat tarvitsevat selkeän ja ennakoitavan 
sääntelykehyksen.
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Tarkistus 86
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Virasto hyväksyy säännöt (myös 10-
vuotisen investointisuunnitelman, jossa 
otetaan huomioon erilaisista 
lupamenettelyistä tai käytännöistä 
johtuvat rajat ylittävän verkoston 
toteuttamisen esteet) varmistaakseen 
syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen, 
todellisen kilpailun sekä markkinoiden 
tehokkaan ja turvatun toiminnan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 87
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 5 a 
artiklan mukaisesti virasto valmistelee 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 
2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
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siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään teknisiä tai markkinoita 
koskevia sääntöjä sekä vuotuisen 
työohjelman ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksia 
varten strategiset suuntaviivat asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 3 ja 5 
kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 c artiklan 3 ja 5 kohdassa 
luetelluilla aloilla. Strategiset suuntaviivat 
takaavat syrjimättömyyden, tosiasiallisen 
kilpailun ja markkinoiden tehokkaan 
toiminnan. Virasto toimittaa laatimansa 
luonnoksen strategisiksi suuntaviivoiksi 
komissiolle, joka voi hyväksyä kyseiset 
strategiset suuntaviivat asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 13 artiklan 2 kohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sääntelymenettelyn alussa energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi 
neuvottava komissiota virallisesti ja annettava siirtoverkonhaltijoita varten strategiset 
suuntaviivat, joita käytetään teknisten sääntöjen laatimisen perustana. Kun virallinen 
neuvonpito on käyty, ehdotamme käytettäväksi komitologiamenettelyä; siinä annettavia 
strategisia suuntaviivoja olisi käytettävä tulevan työn perustana.

Tarkistus 88
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 5 a 
artiklan mukaisesti virasto valmistelee 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 
2 kohdassa säädetään ja kaasun 
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asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 
2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään strategiset suuntaviivat
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c 
artiklan 3 ja 5 kohdassa sekä asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklan 3 ja 5 
kohdassa luetelluilla aloilla. Strategiset 
suuntaviivat takaavat syrjimättömyyden, 
tosiasiallisen kilpailun ja markkinoiden 
tehokkaan toiminnan. Virasto toimittaa 
laatimansa luonnoksen strategisiksi 
suuntaviivoiksi komissiolle, joka voi 
hyväksyä kyseiset strategiset suuntaviivat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 13 artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Niiden ehdotettujen teknisten sääntöjen ja 10-vuotisen investointisuunnitelman yleisten 
periaatteiden, jotka siirtoverkon haltijan on laadittava asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 e 
artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan mukaisesti, laajuudesta ja 
yksityiskohtaisuudesta olisi päätettävä etukäteen. 

Tarkistus 89
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sen jälkeen, kun virasto on kuullut 
kaikkia asianomaisia markkinaosapuolia 
5 a artiklan mukaisesti, se valmistelee 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle asetuksen (EY) N:o 1228/2003
2 c artiklan 3 ja 5 kohdassa ja asetuksen 
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siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklan 3 ja 5 
kohdassa lueteltuja aloja käsittelevät 
strategiset suuntaviivat. Strategiset 
suuntaviivat takaavat syrjimättömyyden, 
tosiasiallisen kilpailun ja markkinoiden 
tehokkaan toiminnan. Virasto toimittaa 
laatimansa strategiset suuntaviivat 
komissiolle, joka antaa ne asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 13 artiklan 2 kohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Niiden ehdotettujen teknisten sääntöjen ja 10-vuotisen investointisuunnitelman yleisten 
periaatteiden, jotka siirtoverkon haltijan on laadittava asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 e 
artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan mukaisesti, laajuudesta ja 
yksityiskohtaisuudesta päätetään etukäteen komitologiamenettelyssä, johon kaikki toimielimet 
osallistuvat. 

Tarkistus 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä virasto 
valmistelee sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan
2 kohdassa säädetään ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 d artiklan 2 kohdassa 
säädetään strategiset suuntaviivat
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c 
artiklan 3 ja 5 kohdassa sekä asetuksen
(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklan 3 ja 5 
kohdassa luetelluilla aloilla. Strategiset 
suuntaviivat takaavat syrjimättömyyden, 
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tosiasiallisen kilpailun ja markkinoiden 
tehokkaan toiminnan. Virasto toimittaa 
laatimansa luonnoksen strategisiksi 
suuntaviivoiksi komissiolle, joka voi 
hyväksyä kyseiset strategiset suuntaviivat.

Or. en

Perustelu

Virastolla olisi oltava valtuudet laatia strategiset suuntaviivat sen jälkeen, kun kaikkia 
sidosryhmiä on kuultu.

Tarkistus 91
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kuultuaan kansallisia viranomaisia 
toimivaltaa koskevista kysymyksistä 
viraston on annettava teknisiä sääntöjä 
koskevat strategiset suuntaviivat sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle. Sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on laadittava kyseisten 
suuntaviivojen mukaisesti luonnos 
teknisiksi säännöiksi ja esitettävä se 
viraston hyväksyttäväksi.
Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on päästävä 
yhteisymmärrykseen luonnoksesta 
vuotuiseksi työohjelmaksi ja luonnoksesta 
kymmenvuotiseksi 
investointisuunnitelmaksi ja esitettävä ne 
virastolle.
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Or. it

Perustelu

Kansallisille viranomaisille on annettava neuvoa-antava rooli ottaen huomioon kansallisten 
alueiden erityispiirteet. Koska sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on 
tekninen elin, sen ei pitäisi antaa markkinoita koskevia sääntöjä. Komission kuuluu antaa 
markkinasäännöt ottaen huomioon toimijoiden näkemys, ja viraston tehtävänä on antaa 
tekniset säännöt sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston esittämän luonnoksen pohjalta. 

Tarkistus 92
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 93
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Markkinasäännöt
3a. Viraston on esitettävä 



PE404.596v01-00 38/94 AM\716143FI.doc

FI

markkinasääntöjä koskevat strategiset 
suuntaviivat komission hyväksyttäviksi. 
Suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen 
virasto saa laatia luonnoksen 
markkinasäännöiksi.
Sen jälkeen viraston on kuultava 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla kaikkia 
asianomaisia markkinatoimijoita ja 
pidettävä ne ajan tasalla ja täysin 
osallisina kyseisen luonnoksen 
laatimisessa. Viraston on tämän 
kuulemisen perusteella viimeisteltävä 
luonnos markkinasäännöiksi ja esitettävä 
se komissiolle hyväksyttäväksi ja 
asianmukaista seurantaa varten.

Or. it

Perustelu

Kansallisille viranomaisille on annettava neuvoa-antava rooli ottaen huomioon kansallisten 
alueiden erityispiirteet. Koska sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on 
tekninen elin, sen ei pitäisi antaa markkinoita koskevia sääntöjä. Komission kuuluu antaa 
markkinasäännöt ottaen huomioon toimijoiden näkemys, ja viraston tehtävänä on antaa 
tekniset säännöt sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston esittämän luonnoksen pohjalta. 

Tarkistus 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 10-vuotisten investointisuunnitelmien 
on sisällettävä määräyksiä siirtymisestä 
älyverkkoihin. Viraston ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on annettava 
selkeät ohjeet siirtoverkonhaltijoiden 
edistymisestä älyverkkojen kehittämisessä. 
Tätä tarkoitusta varten asetetaan 
asteittainen aikataulu, josta pyritään 
pitämään kiinni.
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Or. en

Perustelu

Älyverkkoteknologia on tärkeä kehitys, joka on otettava huomioon 10-vuotisissa 
investointisuunnitelmissa.

Tarkistus 95
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 10-vuotisten investointisuunnitelmien 
on sisällettävä määräyksiä siirtymisestä 
älyverkkoihin seuraavien kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Virastoa ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuullaan 
siirtoverkonhaltijoiden edistymisestä 
älyverkkojen kehittämisessä. Tätä 
tarkoitusta varten asetetaan asteittainen 
aikataulu, josta pyritään pitämään kiinni.

Or. en

Perustelu

Älyverkkoteknologia on tärkeä kehitys, joka on otettava huomioon 10-vuotisissa 
investointisuunnitelmissa.

Tarkistus 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto kehittää komission laatiman 
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prioriteettiluettelon huomioon ottaen 
komission pyynnöstä luonnoksen 
suuntaviivoiksi, joita 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen on noudatettava 
valmistellessaan asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 c artiklassa ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklassa 
vahvistettuja sääntöjä ja muita tehtäviä.
Edellä mainittuja suuntaviivoja 
laatiessaan viraston on kuultava 
sidosryhmiä laajasti. Viraston on 
toimitettava suuntaviivaluonnos 
komissiolle, joka välittää sen 13 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulle komitealle sen 
lopullista hyväksymistä varten asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 13 artiklan 2 
kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen on valmisteltava 
sääntöluonnos tavalla, joka täyttää edellä 
mainitun menettelyn mukaisesti 
hyväksytyissä suuntaviivoissa vahvistetut 
tavoitteet ja perusteet. Virasto hyväksyy 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen laatimat sääntöluonnokset, ja 
sen tehtäviin kuuluu myös valvoa, että 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset 
verkostot panevat ne täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Voidakseen ohjata siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisia verkostoja sääntöjen laatimisessa 
ja muiden tärkeiden tehtävien toteuttamisessa komission olisi kehitettävä toimeksianto, jossa 
asetetaan tavoitteet ja kaikki kriteerit, joita näiden sääntöjen laatimisessa ja tehtävien 
toteuttamisessa on noudatettava. Näin varmistetaan siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen keskittyminen ensisijaisiin kysymyksiin todella kilpailluilla EU-markkinoilla. 
Virastolla pitäisi olla keskeinen asema tämän tehtävänannon valmistelussa. Sen olisi 
katettava ainoastaan tekniset kysymykset, kun taas tekniseen toimintaan liittyvien sääntöjen 
laatiminen olisi jätettävä siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen huoleksi.
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Tarkistus 97
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto neuvoo omasta aloitteestaan 
tai komission pyynnöstä komissiota 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa koskevien 
strategisten suuntaviivojen valmistelussa, 
joiden perusteella määritellään ohjeet ja 
säännöt (mukaan lukien tekniset ohjeet, 
verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat, joka 
kolmas vuosi tehtävä 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon kuuluu 
tuotannon riittävyyttä koskevat ennusteet, 
ja vuotuinen työohjelma), siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 c 
artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädetään, ja tarvittaessa pakollisten 
suuntaviivojen antamisessa. Virasto 
neuvoo omasta aloitteestaan tai komission 
pyynnöstä komissiota markkinoita 
koskevien sääntöjen laatimisessa sekä 
pakollisten suuntaviivojen antamisessa.

Or. en

Tarkistus 98
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 5 a 
artiklan mukaisesti virasto valmistelee 
strategiset suuntaviivat markkinasääntöjä 
varten. Virasto toimittaa laatimansa 
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luonnoksen markkinasääntöjä koskeviksi 
strategisiksi suuntaviivoiksi komissiolle, 
joka voi hyväksyä kyseiset strategiset 
suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 13 artiklan 2 kohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lisäksi ehdotetaan, että virasto valmistelee myös markkinasääntöjä koskevat strategiset 
suuntaviivat, joita virasto sitten kehittää yhteistyössä siihen parhaiten soveltuvien 
sidosryhmien kanssa.

Tarkistus 99
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 5 a 
artiklan mukaisesti virasto valmistelee 
strategiset suuntaviivat markkinasääntöjä 
varten. Virasto toimittaa laatimansa 
luonnoksen markkinasääntöjä koskeviksi 
strategisiksi suuntaviivoiksi komissiolle, 
joka voi hyväksyä kyseiset strategiset 
suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 13 artiklan 2 kohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lisäksi ehdotetaan, että virasto valmistelee myös markkinasääntöjä koskevat strategiset 
suuntaviivat, joita virasto sitten kehittää yhteistyössä siihen parhaiten soveltuvien 
sidosryhmien kanssa.
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Tarkistus 100
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen jälkeen, kun virasto on kuullut 
kaikkia asianomaisia markkinaosapuolia 
5 a artiklan mukaisesti, se valmistelee 
strategiset suuntaviivat markkinasääntöjä 
varten. Virasto toimittaa laatimansa 
markkinoita koskevat strategiset 
suuntaviivat komissiolle, joka antaa ne 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 13 artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Zu Beginn des regulatorischen Prozesses sollte die Agentur der Kommission Vorschläge in 
Form von Strategischen Leitlinien für die Europäischen Netze der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOs) zukommen lassen, auf deren Grundlage die technischen 
Kodizes erstellt werden. Wir schlagen vor, dass basierend auf diesen Ratschlägen ein 
Komitologieprozess eingeleitet wird, der zur Erlassung „bindender“ Strategischer Leitlinien 
führt, welche wiederum die Basis für die zukünftige Arbeit der ENTSOs darstellen.Außerdem 
schlagen wir vor, dass die Agentur auch Strategische Leitlinien für Marktkodizes vorbereitet 
und sie dann gemeinsam mit den am besten geeigneten Marktteilnehmern weiter entwickelt. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun. 
merkkimäärän.)



PE404.596v01-00 44/94 AM\716143FI.doc

FI

Tarkistus 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 
virasto valmistelee strategiset suuntaviivat 
markkinasääntöjä varten. Virasto 
toimittaa laatimansa luonnoksen 
markkinasääntöjä koskeviksi strategisiksi 
suuntaviivoiksi komissiolle, joka voi 
hyväksyä kyseiset strategiset suuntaviivat.

Or. en

Perustelu

Virastolla olisi oltava myös valtuudet laatia markkinasääntöjä koskevat strategiset 
suuntaviivat sen jälkeen, kun kaikkia sidosryhmiä on kuultu.

Tarkistus 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Sen jälkeen, kun suuntaviivat on 
hyväksytty 5 a artiklan mukaisesti, 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto valmistelee luonnokset teknisiksi 
säännöiksi asetuksen (EY) N:o 1228/2003
2 c artiklan ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 c artiklan mukaisesti ja 
noudattaa tässä yhteydessä kaikilta osin 
suuntaviivoissa vahvistettuja periaatteita.
Sääntöjä laatiessaan 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto ottaa huomioon 
markkinaosapuolten teknisen 
asiantuntemuksen ja pitää nämä ajan 
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tasalla.
Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto toimittaa sääntöluonnoksen 
virastolle.
Virasto kuulee sidosryhmiä kattavasti
avoimella tavalla sääntöluonnoksesta.
Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
sääntöluonnoksen kuulemisen 
perusteella. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
sääntöluonnoksessa, tai perustelee niiden 
hylkäämisen.
Virasto voi tarkistaa oma-aloitteisesti tai 
Euroopan parlamentin pyynnöstä 
voimassa olevia sääntöjä edellä 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen olisi laadittava tekniset säännöt, ja tässä 
yhteydessä niiden olisi noudatettava kaikilta osin hyväksyttyjä suuntaviivoja. Virasto 
viimeistelee säännöt ja hyväksyy ne kattavien kuulemisten jälkeen.

Tarkistus 103
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Virasto hyväksyy asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa tarkoitetut ja 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston laatimat asiakirjat.
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Or. de

Perustelu

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun. 
merkkimäärän.)

Tarkistus 104
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Virasto hyväksyy asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa tarkoitetut ja 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston laatimat asiakirjat.

Or. de

Perustelu

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
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Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun. 
merkkimäärän.)

Tarkistus 105
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Virasto hyväksyy asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa tarkoitetut ja 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelemat asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Teknisten sääntöjen hyväksymiseen johtavassa menettelyssä sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto valmistelisi teknisten sääntöjen luonnoksen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston laatimien strategisten suuntaviivojen perusteella. 
Menettelyn päätteeksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto hyväksyy 
virallisesti tekniset säännöt. Erilaisen lähestymistavan noudattaminen EU:n tasolla 
vaarantaisi todella kilpailuun perustuvien EU:n markkinoiden luomisen ja mahdollistaisi sen, 
että siirtoverkonhaltijat säätelevät tosiasiassa itse itseään.

Tarkistus 106
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Virasto hyväksyy asetuksen (EY) N:o 
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1228/2003 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 c artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa tarkoitetut ja 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelemat asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Teknisten sääntöjen hyväksymiseen johtavassa menettelyssä sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto valmistelisi teknisten sääntöjen luonnoksen strategisten 
suuntaviivojen perusteella. Menettelyn päätteeksi energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto hyväksyy virallisesti tekniset säännöt. Erilaisen lähestymistavan 
noudattaminen EU:n tasolla vaarantaisi todella kilpailuun perustuvien EU:n markkinoiden 
luomisen ja mahdollistaisi sen, että siirtoverkonhaltijat säätelevät tosiasiassa itse itseään. 
Samaa menettelyä sovelletaan soveltuvilta osin 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan.

Tarkistus 107
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Virasto koordinoi eurooppalaisten 
siirtoverkonhaltijoiden ja kolmansien 
maiden siirtoverkonhaltijoiden välistä 
kauppaa.

Or. fr

Tarkistus 108
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos virasto katsoo, että sille asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 2 kohdan 

4. Jos virasto katsoo, että sille asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 2 kohdan 
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ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 d 
artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettu 
vuotuisen työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on 
annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 d 
artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettu 
vuotuisen työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä erityisesti alhaisen 
tulotason ja syrjäisillä alueilla, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
varmaa ja tehokasta toimintaa, sen on 
annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Or. en

Tarkistus 109
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos virasto katsoo, että sille asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 2 kohdan 
ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 d 
artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettu 
vuotuisen työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on 
annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

4. Jos virasto katsoo, että sille asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 d artiklan 2 kohdan 
ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 d 
artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettu 
vuotuisen työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on 
annettava komissiolle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle
asianmukaisesti perusteltu lausunto.

Or. lt

Perustelu

Tarkistus on linjassa esittelijän tarkistuksen 9 kanssa, jonka mukaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston olisi osallistuttava tiiviimmin viraston toimintaan.
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Tarkistus 110
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että tekninen tai markkinoita
koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
tehokasta toimintaa, että teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä ei ole 
hyväksytty kohtuullisen ajan kuluessa tai 
että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä.

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että teknisen säännön luonnos ei 
takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua tai markkinoiden tehokasta 
toimintaa, että sitä ei ole hyväksytty 
kohtuullisen ajan kuluessa tai että 
siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä sääntöä.

Or. de

Tarkistus 111
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että tekninen tai markkinoita 
koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
tehokasta toimintaa, että teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä ei ole 
hyväksytty kohtuullisen ajan kuluessa tai 
että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että teknisen säännön luonnos ei 
takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua tai markkinoiden tehokasta 
toimintaa, että sitä ei ole hyväksytty
kohtuullisen ajan kuluessa tai että 
siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä sääntöä.
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koskevaa sääntöä.

Or. de

Tarkistus 112
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että tekninen tai markkinoita 
koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
tehokasta toimintaa, että teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä ei ole 
hyväksytty kohtuullisen ajan kuluessa tai 
että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä.

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että luonnosta tekniseksi 
säännöksi ei ole hyväksytty kohtuullisen 
ajan kuluessa tai että siirtoverkonhaltijat 
eivät ole panneet täytäntöön teknistä 
sääntöä.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen täytäntöönpanon valvonnan olisi oltava sääntelyviranomaisten 
eli viraston, ei siirtoverkonhaltijoiden itsensä, tehtävä. Siirtoverkonhaltijat ja niiden 
infrastruktuuri ovat monopoliasemassa, eivätkä ne ole mukana kilpailluilla markkinoilla. 
Markkinasäännöillä on niille kuitenkin suurta merkitystä (sillä säännöt vaikuttavat 
siirtoverkonhaltijoiden kustannuksiin), ja tästä syystä niiden ei pitäisi osallistua 
markkinasääntöjen valmisteluun.
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Tarkistus 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että tekninen tai markkinoita 
koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
tehokasta toimintaa, että teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä ei ole 
hyväksytty kohtuullisen ajan kuluessa tai 
että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä.

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että luonnosta tekniseksi 
säännöksi ei ole hyväksytty kohtuullisen 
ajan kuluessa tai että siirtoverkonhaltijat 
eivät ole panneet täytäntöön teknistä 
sääntöä.

Or. en

Perustelu

Menettelyn päätteeksi virasto hyväksyy virallisesti tekniset säännöt. Erilaisen lähestymistavan 
noudattaminen EU:n tasolla vaarantaisi todella kilpailuun perustuvien EU:n markkinoiden 
luomisen.

Tarkistus 114
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että tekninen tai markkinoita 

5. Viraston on asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 2 e artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 e artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että luonnosta tekniseksi 
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koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
tehokasta toimintaa, että teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä ei ole 
hyväksytty kohtuullisen ajan kuluessa tai 
että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä.

säännöksi ei ole hyväksytty kohtuullisen 
ajan kuluessa tai että siirtoverkonhaltijat 
eivät ole panneet täytäntöön teknistä 
sääntöä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus mukailee sähköä ja kaasua koskeviin asetuksiin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus 115
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alueellinen seuranta ei kuulu viraston toimialaan.
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Tarkistus 116
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
edustajat perustavat viraston yhteyteen 
alueellisia yhteistyökomiteoita, jotka 
kattavat asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
(muutettuna) 2 h artiklan 3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
(muutettuna) 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti määritellyt maantieteelliset 
alueet. Nämä alueelliset yhteistyökomiteat 
laativat ja antavat alueellisia 
suuntaviivoja, jotka ovat linjassa 
komission strategisten suuntaviivojen 
kanssa, asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 
artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 artiklan mukaisesti, ja joilla pyritään 
ohjaamaan siirtoverkonhaltijoita 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 h 
artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 2 h artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa toimissa sekä 
sähködirektiivin 11 artiklan 2 kohdan 
käytännön soveltamisessa. 
Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto esittää alueelliselle 
yhteistyökomitealle hyväksyttäväksi 
luonnoksen teknisistä asiakirjoista, jotka 
on laadittu alueellisissa suuntaviivoissa 
määrättyjen menettelyjen mukaisesti. 
Kun alueellinen yhteistyökomitea tekee 
päätöksiä, jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten edustajilla 
asianomaisella alueella on ratkaiseva 
päätösvalta, kun muiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten edustajilla on 
ainoastaan neuvoa-antava asema. 
Viimeksi mainitut voivat kuitenkin 
kieltäytyä hyväksymästä asianomaisen 
alueen edustajien tekemää päätöstä, jos 
vähintään puolet heistä vastustaa sitä.
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Or. en Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään pitämään alueelliset aloitteet tulevassa lainsäädäntökehyksessä 
samassa asemassa kuin ne ovat nyt ERGEG:n puitteissa. Yhdellä alueella vaikuttavien eri 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisilla pitäisi olla käytettävissään riittävästi resursseja, jotta 
ne voisivat määritellä komission strategiset suuntaviivat yksityiskohtaisesti alueellisen 
integraation kannalta ja hyväksyä alueen siirtoverkonhaltijoiden suunnittelemat alueelliset 
hankkeet.

Tarkistus 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Viraston päätöksistä 
siirtoverkonhaltijoille aiheutuvat 
kustannukset katetaan kansallisten 
maksujärjestelmien kautta, elleivät nämä 
kustannukset johdu siirtoverkonhaltijoille 
tämän asetuksen, asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 tai asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 mukaisesti määrättyjen 
tehtävien laiminlyömisestä tai 
noudattamatta jättämisestä.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijat vastaavat viraston päätöksistä niille aiheutuvista kustannuksista, ja 
kyseiset kustannukset otetaan huomioon tariffeja laskettaessa paitsi silloin, jos ne ovat vastoin 
siirtoverkonhaltijoiden velvollisuuksia.
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Tarkistus 118
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Virasto valvoo uuden rajat ylittävän 
kapasiteetin rakentamisen 
luvanmyöntämisprosessia ja varmistaa 
tämän prosessin joutuisuuden tehostetun 
alueellisen yhteistyön rajoissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla pyritään varmistamaan nopea ja tehokas uuden rajat ylittävän 
kapasiteetin rakentamisen luvanmyöntämisprosessi ja välttää investointihankkeiden 
viivästyminen.

Tarkistus 119
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Virasto seuraa Eurooppa-neuvoston 
asettaman tavoitteen saavuttamista, joka 
koskee uusiutuvien energialähteiden 
osuuden kasvattamista 20 prosenttiin 
kaikista energialähteistä vuoteen 2020 
mennessä, ja laatii vuosittaisen 
kertomuksen tämän tavoitteen 
saavuttamista koskevasta edistyksestä ja 
toimittaa sen komissiolle, neuvostolle ja 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.

Or. ro
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Perustelu

Viraston olisi edistettävä kilpailukykyisten, tehokkaiden ja hyvin järjestäytyneiden yhteisön 
energiamarkkinoiden luomista sekä niiden moitteetonta toimintaa. Viraston olisi seurattava 
yhteisön energia-alan tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 120
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Virasto antaa lausuntoja ja seuraa 
yhteisön energiamarkkinoita koskevia 
vaatimuksia ja niiden avoimuuden tasoa.

Or. ro

Perustelu

Viraston olisi edistettävä kilpailukykyisten, tehokkaiden ja hyvin järjestäytyneiden yhteisön 
energiamarkkinoiden luomista sekä niiden moitteetonta toimintaa. Viraston olisi tehtävä tässä 
asiassa yhteistyötä kilpailuneuvoston kanssa ja seurattava energiamarkkinoiden avoimuuden 
tasoa.

Tarkistus 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Virasto valvoo rajat ylittävää 
kapasiteettia koskevia 
siirtoverkonhaltijoiden laskelmia sekä 
verkkojen välisen 
yhteenliittämiskapasiteetin tosiasiallista 
(kokonais-) käyttöä ja ratkaisee ongelmia, 
jotka koskevat epäoikeudenmukaista, 
syrjivää tai tehotonta rajat ylittävää 
verkkoon pääsyä.



PE404.596v01-00 58/94 AM\716143FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

6 artiklaa on vahvistettava, jotta varmistetaan, että virastolla on todellista toimivaltaa valvoa 
rajat ylittävää kauppaa.

Tarkistus 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Virastolla pitää olla toimivaltaa ja 
velvollisuus tehdä sitovia päätöksiä 
kaikista asioista, jotka koskevat sellaisiin 
yhdistettyihin siirtojärjestelmiin pääsyä ja 
niiden käyttöä, joihin liittyy useampi kuin 
yksi jäsenvaltio, mikäli asiasta vastaavat 
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole 
tehneet yhteistä sopimusta.

Or. en

Perustelu

6 artiklaa on vahvistettava, jotta varmistetaan, että virastolla on todellista toimivaltaa valvoa 
rajat ylittävää kauppaa.

Tarkistus 123
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Kansallisiin sääntelyviranomaisiin 

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

Or. fr

Tarkistus 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto edistää yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten välillä sekä 
sääntelyviranomaisten välillä alueellisella 
tasolla. Jos virasto katsoo, että kyseistä 
yhteistyötä varten tarvitaan sitovia 
sääntöjä, se antaa tarvittavat suositukset 
komissiolle.

3. Virasto varmistaa yhteistyön 
kansallisten sääntelyviranomaisten välillä 
sekä sääntelyviranomaisten välillä 
alueellisella tasolla. Siltä osin virasto laatii 
kyseistä, alueellisista markkinoista 
vastaavien kansallisten 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä 
varten sitovat säännöt. Kullakin kyseisistä 
viranomaisista on yksi ääni kyseisistä 
säännöistä päätettäessä.

Or. en

Perustelu

Jottei syntyisi aluetta, jolla sääntely ei ole kenenkään tehtävä, kun kansalliset markkinat 
yhdentyvät alueellisiin markkinoihin, virastolla on valtuudet koordinoida asianomaisia 
kansallisia viranomaisia ohjeistusta, sääntöjen asettamista sekä alueellisten markkinoiden 
valvontaa koskevissa asioissa.
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Tarkistus 125
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto edistää yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten välillä sekä 
sääntelyviranomaisten välillä alueellisella 
tasolla. Jos virasto katsoo, että kyseistä 
yhteistyötä varten tarvitaan sitovia 
sääntöjä, se antaa tarvittavat suositukset 
komissiolle. 

3. Virasto varmistaa yhteistyön
kansallisten sääntelyviranomaisten välillä 
eurooppalaisella ja alueellisella tasolla. 
Jos virasto katsoo, että kyseistä yhteistyötä 
varten tarvitaan sitovia sääntöjä, se antaa 
tarvittavat suositukset komissiolle. 

Or. en

Perustelu

Edistäminen ei varmista sitä, että se tarkoitus, jota varten virasto perustetaan ja joka on 
tämän asetuksen 1 artiklan mukaan sääntelyviranomaisten toiminnan koordinoiminen, 
pystytään täyttämään.

Tarkistus 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston työskentelyn riippumattomuutta.

Tarkistus 127
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston työskentelyn riippumattomuutta.

Tarkistus 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Asiasta olisi ilmoitettava komission lisäksi myös kyseisen jäsenvaltion hallitukselle.

Tarkistus 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston työskentelyn riippumattomuutta ja lyhentämään 
määräaikoja.

Tarkistus 130
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Virasto seuraa kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden ja erityisesti kaasun 
ja sähkön vähittäishintojen kehitystä sekä 
kuluttajanoikeuksia, jotka on määritelty 
ehdotuksissa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi direktiivien 
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2003/55/EY ja 2003/54/EY muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viraston vastuualueet on määritelty tällä hetkellä liian kapeasti. Pysyvän kuluttajien ryhmän 
perustamisen johdosta viraston pitäisi jatkuvasti seurata markkinoiden kehitystä, jolla on 
vaikutusta kuluttajiin.

Tarkistus 131
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Edellä 7 kohdassa tarkoitetut 
rajatylittävät kysymykset, jotka koskevat 
vähintään kahta jäsenvaltiota 
asianomaisella alueella, saatetaan 
alueellisen komitean käsiteltäväksi ja 
päätökset tehdään 6 artiklan 7 kohdan 
kolmannessa luetelmakohdassa 
tarkoitettujen menettelyiden mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Jotta niiden sääntelyviranomaisten, joille jotakin yksittäistä aluetta koskevat päätökset eivät 
kuulu suoraan, ei tarvitsisi tutkia perinpohjin näitä kysymyksiä voidakseen tietää mistä 
äänestää, on kohtuullista rajata päätöksenteko niille viranomaisille, joille kyseiset asiat 
todella kuuluvat, ja antaa muille jäsenvaltioille neuvoa-antava asema ja veto-oikeus. Näin 
varmistetaan yhteisönlaajuinen johdonmukainen lähestymistapa. 
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Tarkistus 132
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Virasto valvoo kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden kehitystä ja erityisesti 
uusiutuvien energialähteiden pääsyä 
verkkoon varmistamalla kansallisten 
erityispiirteiden positiivisen vertailun, 
mitä tulee niiden pääsyyn, sekä 
helpottamalla kyseisen käytännön 
käyttöönottoa muissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa uusiutuvien energialähteiden verkkoon 
pääsyn todellinen positiivinen vertailu kansallisten käytäntöjen ja kansallisten 
erityispiirteiden mukaisesti sekä helpottaa hyviksi todettujen käytäntöjen levittämistä muissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 133
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Muut tehtävät

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

Or. fr

Tarkistus 134
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto voi myöntää asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 7 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia. 
Virasto voi myös myöntää direktiivin 
2003/55/EY 22 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia, jos 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella. 

1. Virasto voi myöntää asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 7 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia. 
Kuultuaan toisiaan ja saatuaan 
komissiolta hyväksynnän kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset 
voivat myös myöntää direktiivin 
2003/55/EY 22 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia, jos 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella.

Or. en

Perustelu

Anomukset, jotka koskevat uusia kaasuinfrastruktuureja koskevia poikkeuksia, on ensin 
käsiteltävä asianomaisten jäsenvaltioiden sääntelyvirastoissa, jotta voidaan helpottaa ja 
yksinkertaistaa suurten uusien infrastruktuurien rakentamista. Tämän jälkeen anomukset on 
toimitettava komissiolle hyväksyttäviksi; tämä on paras tae eurooppalaisen edun 
toteutumisesta, sillä komission tehtävänä on valvoa perussopimusten noudattamista.
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Tarkistus 135
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto pyrkii edistämään Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskevien 
suuntaviivojen käytännön toteutusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 1364/2006/EY mukaisesti.
Virasto ottaa huomioon kyseiset 
suuntaviivat erityisesti hyväksyessään 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 10-vuotiset 
investointisuunnitelmat.

Or. fr

Tarkistus 136
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viraston on säädettyjä tehtäviä 
hoitaessaan kuultava asianomaisia 
markkinatoimijoita.

Or. en

Tarkistus 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
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Poikkeuksia koskevien päätösten 
määräaika

Jos virasto ei tee päätöstä asiassa, jossa 
sillä tämän asetuksen 8 artiklan 
mukaisesti on sitovat valtuudet, enintään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomaiset osapuolet ovat esittäneet 
pyyntönsä, komissio tekee asiasta 
päätöksen.

Or. en

Perustelu

Viraston toiminnan halvaantumisen välttämiseksi otetaan käyttöön sellainen 
standardimekanismi, että virastosta johtuvissa poikkeuksia koskevien päätösten vakavissa 
viivästymistapauksissa lopullisen päätöksen teko siirretään komissiolle.

Tarkistus 138
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Energia-alaa koskeva seuranta ja 

raportointi
1. Virasto seuraa kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden ja erityisesti kaasun 
ja sähkön vähittäishintojen kehitystä sekä 
direktiivien 2003/55/EY ja 2003/54/EY 
mukaisten kuluttajanoikeuksien 
noudattamista.
2. Virasto esittää vuosittain kertomuksen 
kaasu- ja sähkömarkkinoiden 
kehityksestä sekä kuluttajakysymyksistä. 
Kyseisissä kertomuksissa on käsiteltävä 
mahdollisia jäljellä olevia esteitä sähkön 
ja kaasun sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
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kuluttajien tarpeita.
3. Vuotuisen kertomuksensa 
julkaisemisen yhteydessä virasto voi antaa 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
lausunnon toimista, jotka voidaan 
toteuttaa edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
esteiden poistamiseksi ja haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien tilanteen 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 139
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla(uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
1. Vuosikertomuksensa julkaisemisen 
yhteydessä virasto arvioi EU:n 
varastointitarpeet niin suhdanteisiin kuin 
toimitusvarmuuteen liittyvistä syistä ja 
antaa tuotanto- ja siirtoinfrastruktuuri-
investointeja koskevat suuntaviivat.
2. Virasto koordinoi yhteisön tasolla 
kansallisia 
energiakriisinhallintamekanismeja.
3. Virasto koordinoi eurooppalaisten 
toimijoiden ja kolmansien maiden 
toimijoiden välistä kauppaa.

Or. fr

Perustelu

Täydentää esittelijän tarkistuksen 18.

Virastolla on oltava tarkkailuasema Euroopan energiamarkkinoiden ja energiapolitiikan 
seurannassa.

Kriisinhallinnan ja kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan koordinointi ovat myös 
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olennaisen tärkeitä markkinoiden toiminnan parantamiselle.

Tarkistus 140
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla 
Valvonta, täytäntöönpano ja 

seuraamukset
1. Virasto voi komissiota kuultuaan 
määrätä taloudellisia seuraamuksia 
siirtoverkonhaltijoille, jotka eivät noudata 
7 artiklan mukaisia velvoitteitaan tai jotka 
eivät toimita viraston tehtäviensä 
suorittamista varten pyytämiä tietoja. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
2. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
vastaavat yhteistyössä viraston kanssa sen 
varmistamisesta, että siirtoverkonhaltijat 
noudattavat tässä asetuksessa annetuista 
säännöksistä johtuvia velvollisuuksiaan.
3. Kun tämän artiklan nojalla määrätään 
seuraamuksia, viranomainen julkaisee 
asiassa mukana olleiden 
siirtoverkonhaltijoiden nimet sekä 
määrättyjen taloudellisten seuraamusten 
määrät ja perusteet.

Or. en

Perustelu

Virastolla on oltava käytössään tehokkaat täytäntöönpanomekanismit, joiden avulla se voi 
tehokkaasti hoitaa tehtävänsä.
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Tarkistus 141
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Johtokunta

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

Or. fr

Tarkistus 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
9 artikla– 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta koostuu kolmesta jäsenestä. 
Komissio nimittää yhden jäsenen,
neuvosto yhden ja Euroopan parlamentti 
yhden jäsenen. Toimikausi on viisi vuotta, 
ja se voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Johtokunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotta se voi työskennellä tehokkaasti. Kukin Euroopan 
yhteisöjen toimielin nimittää yhden jäsenen. Siten vältetään liiallinen byrokratia, mutta 
varmistetaan kuitenkin samalla, että kolmella Euroopan yhteisöjen toimielimellä on 
samanlaiset päätöksenteko-oikeudet.

Tarkistus 143
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio nimittää kaksi jäsentä ja 
neuvosto kaksi. Toimikausi on viisi vuotta, 
ja se voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Virasto on kokonaisuudessaan suhteellisen vaatimattoman kokoinen (komission 
vaikutustenarvioinnin mukaan 40–50 työntekijää ja seitsemän miljoonan euron budjetti). 
Tehokkuuden vuoksi ja kustannusten ja liiallisen byrokratian välttämiseksi johtokunnan 
jäsenten määrä on tarpeen vähentää neljään. Koska johtokunnalle annettavat tehtävät 
kuuluvat yhteisön toimeenpanovaltaan, neuvoston ja komission pitäisi nimittää sama määrä 
jäseniä (kumpikin kaksi).

Tarkistus 144
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta koostuu kuudesta jäsenestä, 
jotka ovat eri jäsenvaltioista. Komissio, 
neuvosto ja Euroopan parlamentti 
nimittävät kukin kaksi jäsentä. Toimikausi 
on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran 
komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin yhteisestä sopimuksesta. 
Johtokunnan jäseniksi ehdotetut henkilöt 
voidaan ennen nimittämistään kutsua 
Euroopan parlamentin asianomaisen 
valiokunnan kuultaviksi ja vastaamaan 
sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

Or. ro

Perustelu

Viraston johtokunnan täytyy koostua optimaalisesta määrästä jäseniä, jotta se kykenee 
täyttämään asetuksen mukaiset tehtävänsä ja velvoitteensa, ja kuusi henkilöä työskentelee 
tehokkaammin kuin kaksitoista. Kuuden jäsenen pitää olla eri jäsenvaltioista, jotta 
varmistetaan jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus ja mahdollisimman suuri avoimuus. 
Johtokunnan jäsenten lukumäärän on oltava suoraan suhteessa viraston palkkaaman 
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henkilöstön määrään, eikä sillä saa kasvattaa keinotekoisesti viraston talousarviota.

Tarkistus 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta koostuu viidestä jäsenestä.
Komissio nimittää kaksi jäsentä, neuvosto 
kaksi ja Euroopan parlamentti yhden 
jäsenen. Toimikausi on viisi vuotta, ja se 
voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Virasto on kokonaisuudessaan suhteellisen vaatimattoman kokoinen. Tehokkuuden vuoksi ja 
kustannusten ja liiallisen byrokratian välttämiseksi johtokunnan jäsenten määrä on tarpeen 
vähentää viiteen.

Tarkistus 146
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä, ja kaikki jäsenvaltiot tulevat 
edustetuiksi kiertojärjestelmän puitteissa. 
Komissio nimittää kuusi jäsentä ja 
neuvosto toiset kuusi. Toimikausi on viisi
vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

Or. en
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Tarkistus 147
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä. Kullakin jäsenellä on yksi 
varajäsen. Komissio nimittää kolme
jäsentä ja näiden varajäsenet ja neuvosto 
yhdeksän jäsentä ja näiden varajäsenet. 
Toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan 
uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Kohta 1. Jos se johtokunnan tehtävien luonteesta huolimatta katsotaan hyödylliseksi, 
johdanto-osassa voitaisiin todeta, että neuvoston olisi johtokunnan jäseniä nimittäessään 
pyrittävä varmistamaan jäsenvaltioiden tasapuolinen osallistuminen mahdollisesti 
kiertojärjestelmän avulla.

Tarkistus 148
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.
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Tarkistus 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla– 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Johtokunnan jäsenet eivät ole 
riippuvaisia kansallisista hallituksista.

Or. en

Perustelu

Viraston pitää olla mahdollisimman riippumaton.

Tarkistus 150
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä 
sääntelyneuvoston jäsen ja viraston 
johtaja osallistuvat asian käsittelyyn ilman 
äänioikeutta. Johtokunta kokoontuu 
vähintään kahdesti vuodessa 
säännönmukaiseen istuntoon. Muulloin se 
kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai 
jos komissio tai vähintään kolmasosa 
johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 
Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, jonka 
lausuntoa se voi tarvita. Johtokunnan 
jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai 
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä 
muuta johdu. Virasto huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

Or. en
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Perustelu

Johtokunnan päätökset vaikuttavat ratkaisevasti sääntelyneuvostoon, ja siksi 
sääntelyneuvoston puheenjohtajan tai tämän nimeämän sääntelyneuvoston jäsenen pitäisi 
osallistua johtokunnan kokouksiin tarkkailijana.

Tarkistus 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä 
sääntelyneuvoston jäsen ja viraston 
johtaja osallistuvat asian käsittelyyn ilman 
äänioikeutta, jollei johtokunta toisin päätä. 
Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa säännönmukaiseen istuntoon. 
Muulloin se kokoontuu puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä 
pyytää. Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, jonka 
lausuntoa se voi tarvita. Johtokunnan 
jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai 
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä 
muuta johdu. Virasto huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

Or. en

Perustelu

Johtokunnan päätökset vaikuttavat ratkaisevasti sääntelyneuvostoon, ja siksi 
sääntelyneuvoston puheenjohtajan tai tämän nimeämän sääntelyneuvoston jäsenen pitäisi 
osallistua johtokunnan kokouksiin tarkkailijana.
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Tarkistus 152
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Viraston johtaja osallistuu asian 
käsittelyyn. Johtokunta kokoontuu 
vähintään kahdesti vuodessa 
säännönmukaiseen istuntoon. Muulloin se 
kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai 
jos Euroopan parlamentti, neuvosto,
komissio tai vähintään neljäsosa
johtokunnan jäsenistä sitä pyytää. 
Johtokunta voi päättää yksimielisesti
kutsua ulkopuolisia kokouksiinsa 
tarkkailijoiksi. Johtokunnan jäsenten 
apuna voi olla neuvonantajia tai 
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä 
muuta johdu. Virasto huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 153
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Viraston johtaja osallistuu asian 
käsittelyyn, jollei johtokunta toisin päätä. 
Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa säännönmukaiseen istuntoon. 
Muulloin se kokoontuu puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Sääntelyneuvoston 
puheenjohtaja tai sääntelyneuvoston 
nimeämä sääntelyneuvoston jäsen ja 
viraston johtaja osallistuvat asian 
käsittelyyn, jollei johtokunta toisin päätä. 
Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
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kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä 
pyytää. Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, jonka 
lausuntoa se voi tarvita. Johtokunnan 
jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai 
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä 
muuta johdu. Virasto huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

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

Or. en

Tarkistus 154
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Johtokunnan jäsenet eivät ole 
riippuvaisia kansallisista hallituksista.

Or. en

Perustelu

Viraston pitää olla mahdollisimman riippumaton. Koska neuvosto ja komissio nimittävät 
johtokunnan jäsenet, jäsenet voivat ottaa vastaan ohjeita kyseisiltä toimielimiltä, mutta eivät 
miltään tietyltä jäsenvaltiolta.

Tarkistus 155
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Johtokunnan jäsenet eivät ole 
riippuvaisia kansallisista hallituksista.
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Or. en

Perustelu

Viraston pitää olla mahdollisimman riippumaton. Koska neuvosto ja komissio nimittävät 
johtokunnan jäsenet, jäsenet voivat ottaa vastaan ohjeita kyseisiltä toimielimiltä, mutta eivät 
miltään tietyltä jäsenvaltiolta.

Tarkistus 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Johtokunta tekee päätöksensä 
määräenemmistöäänestyksellä.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunnan tehtävänä on vastata hallinnollisista ja talousarvioon liittyvistä asioista, 
määräenemmistöäänestykset sopivat paremmin tämäntyyppisiin päätöksiin, kuin kahden 
kolmasosan enemmistöön perustuva äänestysjärjestelmä.

Tarkistus 157
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä, ellei tässä asetuksessa tai 
perussäännössä toisin säädetä.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
9 artikla– 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Johtokunnan jäsenet eivät ole 
riippuvaisia kansallisista eivätkä 
alueellisista hallituksista.

Or. en

Perustelu

Viraston pitää olla mahdollisimman riippumaton. Koska neuvosto, Euroopan parlamentti ja 
komissio nimittävät johtokunnan jäsenet, jäsenet voivat ottaa vastaan ohjeita kyseisiltä 
toimielimiltä, mutta eivät miltään tietyltä jäsenvaltiolta.

Tarkistus 159
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 160
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Johtokunnan jäsen ei voi olla 
sääntelyneuvoston jäsen.

Or. en

Tarkistus 161
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat 
hoitamaan tehtäväänsä riippumattomasti 
ja yleisen edun mukaisesti. Tätä varten he 
tekevät sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he 
joko ilmoittavat, että heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai 
mainitsevat sellaiset välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat, joiden voidaan 
katsoa heikentävän heidän 
riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset 
annetaan vuosittain kirjallisesti ja ne 
julkistetaan.

Or. en
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Tarkistus 162
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Johtokunnan tehtävät 

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

Or. fr

Tarkistus 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin pitäisi äänestää johtajan nimittämisestä. Johtajan nimittäminen ei ole 
johtokunnan tehtävä.
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Tarkistus 164
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
hyväksynnän saatuaan johtajan 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Koska johtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja hyväksyä viraston lausunnot, suositukset ja 
päätökset, sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty rooli johtajan nimittämisessä. 
Sama koskee 7 kohtaan esitettyä tarkistusta. Tarkistuksella pyritään myös lisäämään 
sääntelyneuvoston riippumattomuutta.

Tarkistus 165
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
hyväksynnän saatuaan johtajan 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Koska johtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja hyväksyä viraston lausunnot, suositukset ja 
päätökset, sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty rooli johtajan nimittämisessä. 
Sama koskee 7 kohtaan esitettyä tarkistusta. Tarkistuksella pyritään myös lisäämään 
sääntelyneuvoston riippumattomuutta.



PE404.596v01-00 86/94 AM\716143FI.doc

FI

Tarkistus 166
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan johtokunnan tehtävien määritelmää.

Tarkistus 167
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy viraston antamat lausunnot, suositukset ja 
päätökset.
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Tarkistus 168
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy viraston antamat lausunnot, suositukset ja 
päätökset. Sama pätee10 artiklan 7 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 169
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy viraston antamat lausunnot, suositukset ja 
päätökset.
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Tarkistus 170
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvostoa 
kuultuaan ja saatuaan sen hyväksynnän 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti johtajan 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 171
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
jäsenet 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvoston kokoonpano on määritelty selkeästi 11 artiklan 1 kohdassa. 
Sääntelyneuvosto muodostuu direktiiveissä 2003/54/EY ja 2003/55/EY tarkoitettujen 
kansallisten sääntelyviranomaisten johtajista. Näin ollen ei ole mitään syytä ottaa käyttöön 
erillistä järjestelyä, jossa johtokunta nimittäisi sen, koska se mutkistaisi menettelyä.
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Tarkistus 172
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
jäsenet 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvoston kokoonpano on määritelty selkeästi 11 artiklan 1 kohdassa (sellaisena, 
kuin Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvosto CEER on sitä muuttanut). 
Sääntelyneuvosto muodostuu direktiiveissä 2003/54/EY ja 2003/55/EY tarkoitettujen 
kansallisten sääntelyviranomaisten johtajista. Näin ollen ei ole mitään syytä ottaa käyttöön 
erillistä järjestelyä, jossa johtokunta nimittäisi sen, koska se mutkistaisi menettelyä.

Tarkistus 173
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta vahvistaa ennen kunkin 
vuoden syyskuun 30 päivää sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota ja saanut 
sääntelyneuvoston hyväksynnän 12 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, viraston seuraavan 
vuoden työohjelman ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle. Työohjelman vahvistaminen 
ei vaikuta vuosittaiseen 
talousarviomenettelyyn.

4. Johtokunta vahvistaa ennen kunkin 
vuoden syyskuun 30 päivää sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota ja saanut 
sääntelyneuvoston hyväksynnän 12 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, viraston seuraavan 
vuoden työohjelman ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle. Työohjelman vahvistaminen 
ei vaikuta vuosittaiseen 
talousarviomenettelyyn, ja työohjelma 
julkistetaan.

Or. en



PE404.596v01-00 90/94 AM\716143FI.doc

FI

Tarkistus 174
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta päättää komission 
suostumuksen saatuaan kaikkien muista 
lähteistä yhteisössä tulevien 
testamenttilahjoitusten, lahjoitusten ja 
tukien hyväksymisestä.

6. Johtokunta päättää komission 
suostumuksen saatuaan kaikkien muista 
lähteistä yhteisössä tulevien 
testamenttilahjoitusten, lahjoitusten ja 
tukien tai jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksaman 
vapaaehtoisen rahoituksen
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 175
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.

7. Johtokunnalla on yhteistyössä 
sääntelyneuvoston kanssa johtajaan 
nähden kurinpidollinen toimivalta.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy viraston antamat lausunnot, suositukset ja 
päätökset.



AM\716143FI.doc 91/94 PE404.596v01-00

FI

Tarkistus 176
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.

7. Johtokunnalla on yhteistyössä 
sääntelyneuvoston kanssa johtajaan 
nähden kurinpidollinen toimivalta.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy viraston antamat lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

Tarkistus 177
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.

7. Johtokunnalla on, yhteistyössä 
sääntelyneuvoston kanssa, johtajaan 
nähden kurinpidollinen toimivalta.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty neuvoa-antava rooli kurinpidollisen 
toimivallan harjoittamisessa johtajaan nähden, koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy 
viraston antamat lausunnot, suositukset ja päätökset.
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Tarkistus 178
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta, jota se käyttää 
sääntelyneuvostoa kuultuaan.

Or. de

Perustelu

Koska johtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja hyväksyä viraston lausunnot, suositukset ja 
päätökset, sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty rooli johtajan nimittämisessä. 
Sama koskee 1 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 179
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta.

7. Johtokunnalla on johtajaan nähden 
kurinpidollinen toimivalta, jota se käyttää 
sääntelyneuvostoa kuultuaan.

Or. de

Perustelu

Koska johtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja hyväksyä viraston lausunnot, suositukset ja 
päätökset, sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty rooli johtajan nimittämisessä. 
Sama koskee 1 kohtaan esitettyä tarkistusta.
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Tarkistus 180
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Johtokunta vahvistaa 14 artiklan 8 
kohdassa tarkoitetun viraston toimintaa 
koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa 
sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee viraston sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna.

10. Johtokunta vahvistaa 14 artiklan 8 
kohdassa tarkoitetun viraston toimintaa ja 
kaasu- ja sähkömarkkinoiden kehitystä 
kuluttajakysymykset mukaan lukien 
koskevan vuosikertomuksen, jossa se 
raportoi jäljellä olevista esteistä, joita on 
kaasun ja sähkön yhtenäismarkkinoiden 
loppuunsaattamisen tiellä. Virasto
toimittaa kertomuksen viimeistään 15 
päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee viraston sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna.

Or. en

Perustelu

Sen lisäksi, että virasto hoitaa suoranaiset hallinnolliset ja sääntelyvelvollisuutensa, sen on 
raportoitava kaasu- ja sähkömarkkinoiden tärkeimmistä kehityssuunnista ja esteistä. 
Kuluttajanäkökohdat on otettava asianmukaisesti huomioon kyseisessä kertomuksessa.

Tarkistus 181
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Johtokunta vahvistaa 14 artiklan 8 
kohdassa tarkoitetun viraston toimintaa 
koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa 
sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 

10. Johtokunta vahvistaa 14 artiklan 8 
kohdassa tarkoitetun viraston toimintaa 
koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa 
sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
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Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee viraston sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna.

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee viraston sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna.

Or. lt

Perustelu

Alueiden komitealla samoin kuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on neuvoa-antavaa 
valtaa, ja siksi sillä on myös oikeus saada viraston kertomuksia.
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