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Tarkistus 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Direktiivin 2003/54/EY 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat ne merkittävät hyödyt, joita 
sähkön sisämarkkinat saattavat tuottaa 
tehokkuuden parantumisena, hintojen 
laskuna, palvelun tason parantumisena 
sekä kilpailukyvyn parantumisena. 
Merkittäviä puutteita esiintyy kuitenkin 
edelleen samoin kuin mahdollisuuksia 
parantaa markkinoiden toimintaa. 
Tarvitaan erityisiä säännöksiä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi tuotannossa 
sisällyttämällä kaikki lyhyen ja pitkän 
aikavälin ympäristökustannukset 
hintoihin ja määräävää markkina-asemaa 
ja markkinoiden valtaukseen tähtäävää 
toimintaa koskevien riskien 
vähentämiseksi varmistamalla 
syrjimättömät siirto- ja jakelutariffit siten, 
että verkkoon pääsy perustuu tariffeihin, 
jotka on julkaistu ennen niiden 
voimaantuloa, sekä varmistamalla, että 
pienten ja heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden oikeuksia suojellaan ja 
sähköntuotannossa käytettyjä 
energialähteitä koskevat täydelliset tiedot 
ilmoitetaan siten, että annetaan tietoa 
niiden ympäristövaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan direktiivin 2003/54/EY tärkeä johdanto-osan 2 kappale. Jos 
energiantuotantoon liittyviä ympäristökustannuksia ei sisällytetä hintoihin, markkinat pysyvät 
vääristyneinä.  Koska päästökauppajärjestelmän puitteissa ponnistellaan 
hiilidioksidipäästökustannusten laskemiseksi mukaan todistusten huutokaupan avulla, 
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vastaavanlainen aloite on tehtävä myös muiden ympäristökustannusten sisällyttämiseksi 
energiahintoihin. Komission pitäisi aloittaa tällaisten markkinoiden vääristymien valvonta.

Tarkistus 15
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Tarkistus 16
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi sähkön 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
sähköyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymistä annettu komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 
17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat 

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi sähkön 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
sähköyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymistä annettu komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 
17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat 
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osoittaneet, että nykyiset säännöt ja 
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita 
tavoitteena olevien moitteettomasti 
toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi.

osoittaneet, että nykyiset säännöt ja
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita 
tai edellytä fyysisten yhteyksien luomista
tavoitteena olevien moitteettomasti 
toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 17
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Erityisesti pitäisi lisätä 
siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen 
parantaa rajat ylittävän siirtoverkkoihin 
pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten 
ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, 
varmistaa yhteisön 
siirtoverkkojärjestelmän riittävän 
ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen 
kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti 
huomioon, sekä edistää 
energiatehokkuutta, tutkimusta ja 
innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä 
verkkojaan näiden toisiaan täydentävien 
teknisiä ja markkinoita koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

(6) Erityisesti pitäisi luoda fyysiset 
yhteydet ja lisätä siirtoverkonhaltijoiden 
välistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta 
voitaisiin vähitellen parantaa rajat ylittävän 
siirtoverkkoihin pääsyn toteuttamiseksi 
annettujen teknisten ja kaupallisten 
sääntöjen yhteensopivuutta, varmistaa 
yhteisön siirtoverkkojärjestelmän riittävän 
ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen 
kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti 
huomioon, sekä edistää 
energiatehokkuutta, tutkimusta ja 
innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä 
verkkojaan näiden toisiaan täydentävien 
teknisiä ja markkinoita koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

Or. lt
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Tarkistus 18
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 
keskeinen asema olisi annettava jo 
olemassa oleville rakenteille kuten 
sähkönsiirron koordinointiliitolle 
(UCTE).

Poistetaan.

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. Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi on 
korostettava, että liian monen kuulemiselimen luonti voi johtaa kuulemisprosessien 
kertautumiseen.

Tarkistus 19
Umberto Guidoni

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 
keskeinen asema olisi annettava jo 

Poistetaan.
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olemassa oleville rakenteille kuten 
sähkönsiirron koordinointiliitolle 
(UCTE).

Or. en

Perustelu

Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi on korostettava, että liian monen kuulemiselimen 
luonti voi johtaa kuulemisprosessien kertautumiseen. EU:n tasolla toteutettavat julkiset 
kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmän 
vastuulla, ja viraston olisi noudatettava vakiintuneita sääntöjä ja hyödynnettävä kokemusta 
julkisten kuulemisten järjestämisestä. Siksi johdanto-osan 8 kappale on poistettava.

Tarkistus 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 
keskeinen asema olisi annettava jo 
olemassa oleville rakenteille kuten 
sähkönsiirron koordinointiliitolle 
(UCTE).

Poistetaan.

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 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Verkon fyysistä tilaa koskevien 
tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien 
markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä 
olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja 
tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt 
tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää 
täsmällisempiä tietoja sähkön tuotannosta, 
tarjonnasta, kysynnästä, verkon 
kapasiteetista, sähkövirroista ja ylläpidosta 
sekä tasehallinnasta ja varakapasiteetista.

(10) Verkon fyysistä tilaa ja tehokkuutta 
koskevien tietojen olisi oltava 
tasavertaisesti kaikkien 
markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä 
olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja 
tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt 
tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää 
täsmällisempiä tietoja sähkön tuotannosta, 
tarjonnasta, kysynnästä, verkon 
kapasiteetista, sähkövirroista ja ylläpidosta 
sekä tasehallinnasta ja varakapasiteetista.

Or. ro

Tarkistus 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
sähkön sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta.

(13) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin, joiden avulla 
mahdollistetaan erityisesti siirtyminen 
älyverkkoihin ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan sähkön 
käyttöönotto, sekä kysynnän välineitä olisi 
edistettävä voimakkaasti samalla kun 
varmistetaan sähkön sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja järjestelmässä 
käytettävän uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähkön osuuden kasvu.

Or. en
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Perustelu

Tämän osan on noudatettava EU:n nykyistä uusiutuvaa energiaa sekä älyverkkojen 
kehittämistä suosivaa politiikkaa. Verkon kysyntäpuolen vaihtoehtoja – esimerkiksi 
teollisuuden toimitushuippujen huutokauppaamista – on koordinoitava yli EU:n rajojen. 
Niiden ja tarjontapuolen vaihtoehtojen lähtökohtien olisi oltava yhteneväiset.

Tarkistus 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 
säädetään, että eräistä toimenpiteistä on 
päätettävä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(14) Asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 
säädetään, että eräitä toimenpiteitä on 
muutettava menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Asetuksen (EY) N:o 1228/2003 osalta 
komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa tai hyväksyä 
suuntaviivat, jotka ovat tarpeen tämän 
asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi 

(17) Asetuksen (EY) N:o 1228/2003 osalta 
komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta muuttaa suuntaviivoja, jotka 
ovat tarpeen tämän asetuksen tavoitteen 
saavuttamiseksi vaadittavan 
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vaadittavan yhdenmukaistamisen 
vähimmäistason määrittelemiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 muita kuin keskeisiä 
osia tai täydentää mainittua asetusta 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

yhdenmukaistamisen vähimmäistason 
määrittelemiseksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 muita kuin keskeisiä osia 
tai täydentää mainittua asetusta lisäämällä 
siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niitä
olisi muutettava päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi tämän asetuksen tarkoituksena on 
helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien rajat ylittävien 
vähittäismarkkinoiden sekä 
moitteettomasti toimivien ja avoimien 
tukkumarkkinoiden syntymistä. Siinä 
säädetään mekanismeista näitä koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.”

"Lisäksi tämän asetuksen tarkoituksena on 
helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien, erittäin toimitusvarmojen
tukkumarkkinoiden syntymistä. Siinä 
säädetään mekanismeista näitä koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamiseksi."

Or. en

Perustelu

Sähkön vähittäismarkkinoiden yhtenäistämistä koskevat säännökset olisi poistettava tai ne 
olisi esitettävä yksinomaan direktiiviehdotuksessa, jolla muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
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koskevista yhteisistä säännöistä annettua direktiiviä 2003/54/EY (KOM(2007)0528 
lopullinen). Rajat ylittävää sähkön kauppaa ja verkkoihin pääsyä koskevassa ehdotuksessa 
(KOM(2007)0531) olisi keskityttävä tukkumarkkinoihin ja toimitusvarmuuteen.

Tarkistus 26
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi tämän asetuksen tarkoituksena on 
helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien rajat ylittävien 
vähittäismarkkinoiden sekä 
moitteettomasti toimivien ja avoimien
tukkumarkkinoiden syntymistä. Siinä 
säädetään mekanismeista näitä koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.”

"Lisäksi tämän asetuksen tarkoituksena on 
helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien tukkumarkkinoiden syntymistä. 
Siinä säädetään mekanismeista näitä 
koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi."

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden tavoite ei ole tarpeen moitteettomasti toimivien 
alueellisten ja yhteisön laajuisten tukkumarkkinoiden kehittymisen kannalta, joihin tässä 
asetuksessa olisi keskityttävä. Tällaisen sääntelytavoitteen vaikutuksia olisi arvioitava sekä 
kustannuksia ja hyötyä analysoitava perinpohjaisesti, koska on todennäköistä, että tästä 
aiheutuisi huomattavia hukkakustannuksia, jotka kumoaisivat saatavan hyödyn.

Tarkistus 27
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
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yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
sähkönsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys.

yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on edistää sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamista ja turvata 
Euroopan kaasunsiirtoverkon optimaalinen 
hallinta ja hyvä tekninen kehitys sekä 
edistää sähkön sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden yhdentymisen edistäminen pitää mainita erikseen ENTSO:n tehtäväksi, jotta 
varmistetaan, että siirtoverkonhaltijat helpottavat markkinoiden yhdentymistä.

Tarkistus 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
sähkönsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys.

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on edistää sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamista ja turvata 
Euroopan kaasunsiirtoverkon optimaalinen 
hallinta ja hyvä tekninen kehitys sekä 
edistää sähkön sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisessa verkossa tarvitaan tehokasta reaaliaikaista yhteistyötä 
siirtoverkonhaltijoiden kesken, jotta poistetaan kaikki rajatylittävää kauppaa haittaavat 
esteet, integroidaan valtava määrä tuulivoimaa ja vastataan ongelmiin tehokkaasti. 
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Siirtoverkonhaltijoiden välisen yhteistyön tehostaminen johtaa lopulta tilanteeseen, jossa 
energiankuluttajat voivat ostaa sähkönsä kaikkialta Euroopasta samoin ehdoin.

Tarkistus 29
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 
sidosryhmien kuulemisesta.

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.

Or. en

Perustelu

Kuuleminen EU:n tasolla on toistaiseksi ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän tehtävä. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, 
jonka vastuulla on julkisen edun turvaaminen.

Tarkistus 30
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan sähkön 

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan sähkön 
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siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 
sidosryhmien kuulemisesta.

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.

Or. en

Perustelu

Kuuleminen EU:n tasolla on toistaiseksi ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän tehtävä. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, 
jonka vastuulla on julkisen edun turvaaminen.

Tarkistus 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 
sidosryhmien kuulemisesta.

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.

Or. en

Perustelu

Kuuleminen EU:n tasolla on toistaiseksi ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän tehtävä. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, 
jonka vastuulla on julkisen edun turvaaminen.
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Tarkistus 32
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on sovittava ja 
toimitettava virastolle hyväksyttäväksi 
2 d artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o ... 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 
3 kohdassa mainituilla aloilla

a) luonnos teknisiksi ja markkinoita 
koskeviksi säännöiksi 3 kohdassa 
mainituilla aloilla

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

d) vuotuinen työohjelma d) vuotuinen työohjelma, joka perustuu 
viraston asettamiin painopistealueisiin

e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä säännöistä, verkon 
toiminnan koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 

3. Yksityiskohtaisten teknisten sääntöjen 
on katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:
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mukaisesti:
a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt mukaan lukien yhteentoimivuutta 
ja hätätilanteita koskevat menettelyt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt
d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

c) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt d) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

e) tasehallintaa ja taseselvitystä – myös 
varavoimaa – koskevat säännöt

j) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

f) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

k) sähköverkkojen energiatehokkuus. g) sähköverkkojen energiatehokkuus.
4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.
5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma.
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 

4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma sen 
jälkeen, kun virasto on sen hyväksynyt. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin, joissa otetaan 
huomioon verkkosuunnittelun alueelliset 
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neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

ja eurooppalaiset näkökohdat
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 8 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, 
niin sanottujen strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja 
komitologiamenettelyllä on määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin 
ENTSO:n tuleva työ perustuu. Markkinasääntöjen toimivuus on siirtoverkonhaltijoiden 
kannalta merkittävää, minkä vuoksi niiden ei tulisi laatia markkinoita koskevia sääntöjä.

Tarkistus 33
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava ja 
toimitettava viraston hyväksyttäväksi 
tämän asetuksen 2 artiklan e alakohdassa 
tarkoitetun menettelyn ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o -- 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti: 

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
sääntöluonnokset 3 kohdassa mainituilla 
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aloilla
b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

d) vuotuinen työohjelma d) vuotuinen työohjelma
e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä säännöistä, verkon 
toiminnan koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

3. Yksityiskohtaisten teknisten sääntöjen 
on katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt
j) yhdenmukaistettuja 
siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, 
mukaan luettuina säännöt sijaintia 
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koskevista signaaleista ja korvauksista 
siirtoverkonhaltijoiden välillä
k) sähköverkkojen energiatehokkuus. h) sähköverkkojen energiatehokkuus.
4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava viraston hyväksymä 
yhteisön laajuinen 10-vuotinen 
investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä, verkon 
häiriönkestävyyden arviointi, 
kustannusarvio ja kustannus-
hyötyanalyysi. Investointisuunnitelmassa
on otettava huomioon kansalliset 
investointisuunnitelmat ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskevat 
suuntaviivat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 8 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 8 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Or. it
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Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on tekninen elin, joka ei kykene 
säätelemään markkinoita kansallisilta sääntelyviranomaisilta odotettavalla tavalla. Se ei 
etenkään kykene antamaan markkinoita koskevia sääntöjä eikä voida hyväksyä esimerkiksi 
sitä, että säännöt määritettäisiin pelkästään Euroopan tasolla ottamatta huomioon 
kulloistenkin kansallisten markkinoiden erityispiirteitä.

Investointisuunnitelmiin olisi sisällytettävä kustannus-hyötyanalyysi.

Tarkistus 34
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on sovittava ja 
toimitettava virastolle hyväksyttäväksi 
2 d artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o ... 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) luonnos teknisiksi ja markkinoita 
koskeviksi säännöiksi 3 kohdassa 
mainituilla aloilla

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

d) vuotuinen työohjelma d) vuotuinen työohjelma, joka perustuu 
viraston asettamiin painopistealueisiin

e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon 
riittävyysnäkymät.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetut tekniset säännöt olisi määritettävä ennakolta. Sääntelyprosessin alussa viraston 
olisi annettava komissiolle ENTSO:lle suunnattu virallinen suositus strategisten 
suuntaviivojen muodossa teknisten sääntöjen laadinnan pohjaksi. Tämän suosituksen pohjalta 
ehdotetaan, että komitologiamenettelyä käytetään sellaisten sitovien strategisten 
suuntaviivojen laatimiseksi, joihin tuleva työ perustuu. ENTSO:t laatisivat luonnokset 
teknisiksi säännöiksi sitovien strategisten suuntaviivojen pohjalta.

Tarkistus 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on ehdotettava 
ja toimitettava virastolle hyväksyttäväksi 
2 d artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o ... 6 artiklan 3 b kohdan mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston olisi ehdotettava viraston 
hyväksyttäväksi, erityisesti teknisiä sääntöjä koskevien laajojen kuulemisten jälkeen, 10-
vuotista investointisuunnitelmaa ja työohjelmaa.

Tarkistus 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava 
yhteistyössä markkinaosapuolten ja 
verkon käyttäjien kanssa:

Or. de

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden verkoston olisi otettava markkinaosapuolet ja verkon käyttäjät 
mahdollisimman hyvin mukaan työhönsä.

Tarkistus 37
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Saavuttaakseen 2 a artiklassa mainitut 
tavoitteensa sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

Or. en

Perustelu

Sääntöjen soveltamisalan selventämiseksi on säädettävä, että säännöt hyväksytään 
markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi.

Tarkistus 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) luonnos teknisiksi säännöiksi
3 kohdassa mainituilla aloilla

Or. en

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston olisi ehdotettava vain teknisten 
sääntöjen luonnosta viraston virallista hyväksyntää varten laajojen kuulemisten jälkeen.

Tarkistus 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä älyverkkoihin siirtymistä 
koskevat määräykset, suurten uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävien hankkeiden 
integrointi, tuotannon riittävyysnäkymät ja 
kysyntäpuolen hallinnan näkymät

Or. en

Perustelu

Suuret uusiutuvaa energia hyödyntävät hankkeet – kuten tuulivoima Pohjois-Euroopassa ja 
aurinkovoima Etelä-Euroopassa – yhdistettyinä älyverkkoteknologiaan edustaa tärkeää 
kehitystä, joka on otettava 10-vuotisessa investointisuunnitelmassa asianmukaisesti 
huomioon. Vastaavasti tämän suunnitelman ei tulisi perustua pelkästään kysyntäpuolen 
näkymiin vaan sen olisi sisällettävä myös investointitoimia, jotka tähtäävät 
energiatehokkaampaan talouteen.
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Tarkistus 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

(c) joka kolmas vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

Or. de

Perustelu

Investointisuunnitelmien esittäminen joka kolmas vuosi on riittävä ratkaisu. 

Tarkistus 41
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

c a) toimia, joilla varmistetaan verkon 
toiminnan reaaliaikainen koordinointi 
normaali- ja hätätilanteissa

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisessa verkossa tarvitaan tehokasta reaaliaikaista yhteistyötä 
siirtoverkonhaltijoiden kesken, jotta poistetaan kaikki rajatylittävää kauppaa haittaavat 
esteet, integroidaan valtava määrä tuulivoimaa ja vastataan ongelmiin tehokkaasti.
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Tarkistus 42
Eugenijus Maldeikis

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) suuntaviivat yhteisön 
siirtojärjestelmäoperaattoreiden ja 
kolmansien maiden 
siirtoverkonhaltijoiden teknisen 
yhteistyön yhteen sovittamisesta;

Or. lt

Perustelu

Asetuksessa ei säädetä, kuka laatii suuntaviivat yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi katsaus verkkoja 
koskevien lupamenettelyjen kestoon, 
kansallisiin sääntelyihin tai rajat 
ylittävien verkkojen rakentamista 
hidastavien, kallistavien tai vaikeuttavien 
erilaisten kansallisten sääntelyjen 
kehittämiseen.

Or. de



PE404.668v01-00 26/118 AM\717090FI.doc

FI

Perustelu

Lisäämällä f a alakohta pyritään ratkaisemaan se ongelma, että rajat ylittävien verkkojen 
rakentaminen vaikeutuu lupamenettelyissä sovellettavien erilaisten kansallisten sääntelyjen 
vuoksi. Nykytilannetta on tarpeen tarkkailla tarpeellisten ratkaisujen löytämiseksi tai 
parannusten tekemiseksi parhaita käytäntöjä laatimalla.

Tarkistus 44
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu. Komissio päättää vuotuisen 
työohjelman hyväksymisestä kolmen 
kuukauden kuluessa työohjelman 
luonnoksen vastaanottamisesta. Tämä 
määräaika alkaa vuotuisen työohjelman 
luonnoksen vastaanottamista seuraavasta 
päivästä.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden yhdentymisen varmistamiseksi on tärkeää, että komissio voi vaikuttaa Sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston sääntöjä ja muita toimintaa varten 
asettamiin painopisteisiin. Jos työohjelmaa ei hyväksytä, komissio voi hyväksyä suuntaviivoja 
2 e artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä säännöistä, verkon 
toiminnan koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

Or. en

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston olisi ehdotettava vain teknisten 
sääntöjen luonnosta viraston virallista hyväksyntää varten laajojen kuulemisten jälkeen.

Tarkistus 46
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

3. Yksityiskohtaisten teknisten sääntöjen 
on katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt mukaan lukien yhteentoimivuutta 
ja hätätilanteita koskevat menettelyt
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b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt
d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

c) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt d) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

e) tasehallintaa ja taseselvitystä – myös 
varavoimaa – koskevat säännöt

j) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

f) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

k) sähköverkkojen energiatehokkuus. g) sähköverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista, että siirtoverkonhaltijat valmistelevat kauppaa koskevia 
markkinasääntöjä. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole toimivaltaa laatia markkinasääntöjä, koska 
ne ovat markkinatoimijoita ja säännöillä on vaikutuksia kauppaan. Tarkistuksessa ehdotetaan 
a), d) ja e) kohtien yhdistämistä, koska niissä käsitellään samoja kysymyksiä eli verkkojen 
turvallista toimintaa ja suunnittelua. Tietojen vaihtoa koskevat säännöt c) olisi poistettava, 
koska useimmissa muissa säännöissä jo edellytetään erityistä tietojen vaihtoa. Tietojen 
vaihdolla tarkoitetaan tässä kohdin luottamuksellisia tietoja verkkojen toiminnan tarpeita 
varten.

Tarkistus 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 3. Yksityiskohtaisten teknisten sääntöjen 
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markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

luonnoksen on katettava seuraavat alat 
vuotuisessa työohjelmassa määriteltyjen 
painopisteiden mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon 
pääsyä koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e)toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) rajatylittävä kapasiteetinjako

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt
j) yhdenmukaistettuja 
siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, 
mukaan luettuina säännöt sijaintia 
koskevista signaaleista ja korvauksista
siirtoverkonhaltijoiden välillä

h) korvauksia siirtoverkonhaltijoiden 
välillä koskevat säännöt

k) sähköverkkojen energiatehokkuus. i) sähköverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston olisi ehdotettava vain teknisten 
sääntöjen luonnosta viraston virallista hyväksyntää varten laajojen kuulemisten jälkeen.

Tarkistus 48
Werner Langen

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

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

3. Yksityiskohtaisten verkkoa koskevien 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen on katettava seuraavat alat 
vuotuisessa työohjelmassa määriteltyjen 
painopisteiden mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt 

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt 

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) verkkoa koskevat avoimuussäännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

h) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

j) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

i) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

k) sähköverkkojen energiatehokkuus. j) sähköverkkojen energiatehokkuus.

Or. de

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimivalta on rajattava verkkoa koskeviin 
näkökohtiin. Tukkukauppaa koskevien sääntöjen hyväksyminen ja kyseisessä kaupassa 
noudatettava avoimuus ei ole tässä yhteydessä asianmukaista.
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Tarkistus 49
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

3. Yksityiskohtaisten verkkoa koskevien 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen on katettava seuraavat alat 
vuotuisessa työohjelmassa määriteltyjen 
painopisteiden mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) verkkoa koskevat avoimuussäännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

h) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

j) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

i) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja 
korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

k) sähköverkkojen energiatehokkuus. j) sähköverkkojen energiatehokkuus.

Or. de

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimivalta on rajattava verkkoa koskeviin 
näkökohtiin. Tukkukauppaa koskevien sääntöjen hyväksyminen ja kyseisessä kaupassa 
noudatettava avoimuus ei ole tässä yhteydessä asianmukaista.
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Tarkistus 50
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

g) kauppaa koskevat säännöt Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimivalta olisi rajattava verkkoihin 
liittyviin kysymyksiin. Sen vuoksi 2 c artiklan 3 kohdan g alakohta olisi poistettava, koska 
kauppaa koskevissa säännöissä ei käsitellä tällaisia verkkoihin liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus 51
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen seurantaa ei voida antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
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vastuulle, vaan se pitäisi olla viraston seurantatehtävä.

Tarkistus 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen seurantaa ei voida antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
vastuulle, vaan se pitäisi olla viraston seurantatehtävä.

Tarkistus 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 

4. Virasto seuraa sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston sääntöjen täytäntöönpanoa.



PE404.668v01-00 34/118 AM\717090FI.doc

FI

vuosikertomuksessa.

Or. en

Perustelu

Viraston olisi vastattava sääntöjen täytäntöönpanon seurannasta.

Tarkistus 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin. 
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

Or. en

Perustelu

Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevia suuntaviivoja ei tarkoitettu oikeudellisesti 
sitovaksi välineeksi.
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Tarkistus 55
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma.
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma sen 
jälkeen, kun virasto on sen hyväksynyt. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin, joissa otetaan 
huomioon verkkosuunnittelun alueelliset 
ja eurooppalaiset näkökohdat. 
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan yleisempää viittausta alueellisiin ja eurooppalaisiin näkökohtiin 
sen sijaan, että viitattaisiin Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Viittauksella 
suuntaviivoihin niiden nykymuodossa, nykysisällöllä ja -päämäärällä ei ole tässä kohdin 
merkitystä. Lisäksi 10-vuotinen verkkosuunnitelma katsotaan jatkossa Euroopan laajuisten 
verkkojen suuntaviivojen korvaajaksi.
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Tarkistus 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma.
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma sen 
jälkeen, kun virasto on sen hyväksynyt.
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, mukaan 
lukien suurten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien hankkeiden integrointi ja 
älyverkkoihin siirtymistä koskevat 
määräykset, skenaarioiden laatiminen, 
kysyntäpuolen selvitys tuotannon 
riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

Or. en

Perustelu

Suuret uusiutuvaa energia hyödyntävät hankkeet – kuten tuulivoima Pohjois-Euroopassa ja 
aurinkovoima Etelä-Euroopassa – yhdistettyinä älyverkkoteknologiaan edustaa tärkeää 
kehitystä, joka on otettava 10-vuotisessa investointisuunnitelmassa asianmukaisesti 
huomioon. Vastaavasti tämän suunnitelman ei tulisi perustua pelkästään kysyntäpuolen 
näkymiin vaan sen olisi sisällettävä myös investointitoimia, jotka tähtäävät 
energiatehokkaampaan talouteen.
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Tarkistus 57
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava viraston hyväksymä 
yhteisön laajuinen 10-vuotinen 
investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

Or. de

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston työohjelmalle olisi saatava viraston 
hyväksyntä. Ohjelmassa olisi otettava huomioon painopistealueet, jotka virasto on 
vahvistanut sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston kanssa käytyjen 
keskustelujen ja muiden markkinaosapuolten kuulemisen perusteella. Samaa prosessia olisi 
sovellettava myös muihin 1 kohdan mukaisiin asiakirjoihin, joille edellytetään myös 
hyväksyntää.
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Tarkistus 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka kolmas
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta. Investointisuunnitelmaan on 
liitettävä katsaus erilaisista 
lupamenettelyistä tai erilaisista 
lupakäytännöistä rajat ylittävälle verkkojen 
rakentamiselle aiheutuviin esteisiin.

Or. de

Perustelu

Investointisuunnitelman päivittämisellä joka kolmas vuosi pyritään antamaan tarvittavat 
tiedot ilman tarpeetonta byrokratiaa. Lisäksi pyritään ottamaan huomioon se ongelma, että 
lupamenettelyä koskevat erilaiset kansalliset määräykset haittaavat verkkojen kehittämistä 
rajojen yli. Nykytilannetta on tarpeen tarkkailla tarpeellisten ratkaisujen löytämiseksi tai 
parannusten tekemiseksi parhaita käytäntöjä laatimalla.
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Tarkistus 59
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta 
ja siihen on sisällyttävä investoinnit 
yhteenliitäntöihin ja muuhun 
infrastruktuuriin, jota tarvitaan 
tehokkaaseen kaupankäyntiin ja 
kilpailuun sekä toimitusvarmuuteen.  
Siirtoverkonhaltijat ryhtyvät kohtuullisiin 
ponnisteluihin julkaistujen 
investointisuunnitelmien toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoille on asetettava selkeä velvoite rakentaa investointisuunnitelmassa 
yksilöity infrastruktuuri, joka tarvitaan tehokkaan kaupankäynnin ja kilpailun 
mahdollistamiseksi sekä toimitusvarmuuden edistämiseksi. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on 22 b artiklaan perustuva nimenomainen velvollisuus varmistaa, 
että verkko-operaattoreille annetaan riittävästi kannustimia lisätä tehokkuutta ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä.
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Tarkistus 60
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta 
ja siihen on sisällyttävä investoinnit 
yhteenliitäntöihin ja muuhun 
infrastruktuuriin, jota tarvitaan 
tehokkaaseen kaupankäyntiin ja 
kilpailuun sekä toimitusvarmuuteen.
Siirtoverkonhaltijat ryhtyvät kohtuullisiin 
ponnisteluihin julkaistujen 
investointisuunnitelmien toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoille on asetettava selkeä velvoite rakentaa investointisuunnitelmassa 
yksilöity infrastruktuuri, joka tarvitaan tehokkaan kaupankäynnin ja kilpailun 
mahdollistamiseksi sekä toimitusvarmuuden edistämiseksi. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on 22 b artiklaan perustuva nimenomainen velvollisuus varmistaa, 
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että verkko-operaattoreille annetaan riittävästi kannustimia lisätä tehokkuutta ja edistää 
markkinoiden yhdentymistä.

Tarkistus 61
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin olematta 
ristiriidassa niiden kanssa ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

Or. en

Perustelu

Suunnitelman onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että niissä noudatetaan kansallisia 
investointisuunnitelmia.
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Tarkistus 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 8 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä poistolla mukautetaan tekstiä uuteen menettelyyn, jolla virastolle annetaan tehtäväksi 
kehittää ja hyväksyä suuntaviivoja laajojen kuulemisten jälkeen. Näiden suuntaviivojen avulla 
kehitetään edelleen markkinoita koskevia ja teknisiä sääntöjä.

Tarkistus 63
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on seurattava sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkostolle 2 c artiklan 1 kohdassa 
asetettujen tehtävien toteuttamista.

1. Viraston on seurattava sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkostolle 2 c artiklan 1 kohdassa 
asetettujen tehtävien toteuttamista.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan 
luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäviksi teknisten 
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset.

Virasto voi antaa sähkön Viraston on hyväksyttävä sähkön 
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siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle lausunnon kolmen kuukauden 
kuluessa.

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen
verkoston valmistelemat 2 c artiklan 1 
kohdassa mainitut asiakirjat.

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Viraston on seurattava teknisten 
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset vuotuisessa 
kertomuksessaan. Jos siirtoverkonhaltijat 
eivät noudata teknisiä sääntöjä, 10-
vuotista investointisuunnitelmaa ja 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston vuotuista 
työohjelmaa, virasto ilmoittaa asiasta 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Investoijat tarvitsevat selkeän ja vakaan sääntelykehyksen. Tästä syystä on tärkeää, että 
virasto hyväksyy teknisten sääntöjen luonnoksen, 10-vuotinen investointisuunnitelman ja 
vuotuisen työohjelman ja ne laaditaan ilman kaupallisten tekijöiden puuttumista asiaan. 
Edellä mainittujen sääntöjen täytäntöönpanon seuranta on annettava sääntelijöiden, eli 
viraston, eikä itse siirtoverkonhaltijoiden tehtäväksi.

Tarkistus 64
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan 
luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäviksi teknisten 
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset.

Virasto voi antaa sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
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verkostolle lausunnon kolmen kuukauden 
kuluessa.
Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Viraston on hyväksyttävä sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelemat 2 c artiklan 1 
kohdassa mainitut asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen täytäntöönpanon seuranta on annettava sääntelijöiden, eli 
viraston, eikä itse siirtoverkonhaltijoiden tehtäväksi, kuten edellä on jo todettu tarkistuksessa, 
joka koskee 2 c artiklan 4 kohdan poistoa.

Tarkistus 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan 
luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäviksi teknisten 
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset.

Virasto voi antaa sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle lausunnon kolmen kuukauden 
kuluessa.
Jos virasto katsoo, että vuotuisen Viraston on hyväksyttävä sähkön 
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työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen
verkoston toimittamat 2 c artiklan 
1 kohdassa mainitut asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Viraston olisi hyväksyttävä tekniset säännöt. Investoijat tarvitsevat selkeän ja ennakoitavan 
sääntelykehyksen. Tästä syystä on tärkeää, että virasto tarkastelee ja hyväksyy teknisten 
sääntöjen luonnoksen, 10-vuotinen investointisuunnitelman ja vuotuisen työohjelman ja ne 
laaditaan ilman kaupallisten ja poliittisten tekijöiden puuttumista asiaan.

Tarkistus 66
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on 
annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, erityisesti kun on kyse 
sähköntoimittajista kansallisilla 
markkinoilla, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on
annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on muutettava 
10-vuotista investointisuunnitelmaa, jos 
komissio sitä pyytää.

Or. en
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Perustelu

On varmistettava, että ratkaisevan tärkeät investointitarpeet yksilöidään, niistä sovitaan ja ne 
täytetään ajoissa. Tätä tarkoitusta varten ehdotetaan, että komission on voitava antaa ohjeita 
muutosten tekemiseksi 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan.

Lisäksi korostetaan, että on tärkeää varmistaa sähköntoimittajien (verkon käyttäjien) välinen 
syrjimättömyys eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 67
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viraston on seurattava teknisten 
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset vuotuisessa 
kertomuksessaan. Jos siirtoverkonhaltijat 
eivät noudata teknisiä sääntöjä, 10-
vuotista investointisuunnitelmaa ja 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston vuotuista 
työohjelmaa, virasto ilmoittaa asiasta 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

2 d artiklaan lisätään uusi 2 a kohta. Jos virasto havaitsee seurannan yhteydessä, että 
siirtoverkonhaltijat tai sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei noudata 
teknisiä sääntöjä, 10-vuotista investointisuunnitelmaa ja/tai vuotuista työsuunnitelmaa, tästä 
on ilmoitettava komissiolle, joka voi puolestaan käynnistää rikkomismenettelyn. 
Vaihtoehtoisesti kansallisille sääntelyviranomaisille voitaisiin myöntää oikeus määrätä 
tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia.
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Tarkistus 68
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viraston on seurattava 10-vuotisen 
investointisuunnitelman, vuotuisen 
työohjelman ja teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
esitettävä seurannan tulokset vuotuisessa 
kertomuksessaan. Jos siirtoverkonhaltijat 
eivät noudata sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston 10-vuotista 
investointisuunnitelmaa, vuotuista 
työohjelmaa tai teknisiä sääntöjä, virasto 
ilmoittaa asiasta komissiolle.

Or. en

Perustelu

10-vuotisen investointisuunnitelma, vuotuisen työohjelman ja/tai teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanon seuranta on annettava sääntelijöiden eli viraston eikä 
itse siirtoverkonhaltijoiden tehtäväksi. Jos virasto havaitsee seurannan yhteydessä, että 
siirtoverkonhaltijat tai sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei noudata 
edellä mainittuja sääntöjä, tästä on ilmoitettava komissiolle, joka voi puolestaan käynnistää 
rikkomismenettelyn.

Tarkistus 69
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto valvoo, kuinka 
siirtoverkonhaltija panee täytäntöön 
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tekniset säännöt, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman, ja esittää valvonnan tulokset 
vuosikertomuksessaan. Virasto ilmoittaa 
komissiolle, jos siirtoverkonhaltija ei pane 
täytäntöön teknisiä sääntöjä, 10-vuotista 
investointisuunnitelmaa ja vuotuista 
työohjelmaa.

Or. de

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen ja suunnitelmien toteuttamisen valvonta olisi annettava 
sääntelyviranomaisten eli viraston tehtäväksi sen sijaan, että asiaa hoitaisivat ainoastaan 
siirtoverkonhaltijat.

Tarkistus 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

2 d a artikla
Suuntaviivojen laatiminen

1. Viraston on kehitettävä enintään 
kuuden kuukauden kuluessa luonnos 
suuntaviivoista, joissa annetaan 
perustavanlaatuiset, selkeät ja 
objektiiviset markkinoita koskevien ja 
teknisten sääntöjen 
yhdenmukaistamisperiaatteet.
2. Suuntaviivoja laatiessaan virasto 
kuulee eri tahoja laajalti ja avoimesti ja 
tiedottaa siitä kaikille asianosaisille 
sidosryhmille. 
3. Virasto saattaa suuntaviivaluonnoksen 
valmiiksi ja hyväksyy sen kuulemisen 
tulosten pohjalta. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomiot ja selittää, miten ne on 
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otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
4. Virasto voi omasta aloitteestaan tai 
Euroopan parlamentin tai komission 
pyynnöstä käynnistää saman menettelyn 
suuntaviivojen päivittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Suuntaviivat olisi laadittava ja hyväksyttävä viraston järjestämien laajojen kuulemisten 
jälkeen, jotta määritetään sääntöjen yhdenmukaistamista koskevat pääperiaatteet. Säännöt 
voidaan laatia soveltuvalla tavalla vasta asianmukaisten suuntaviivojen hyväksymisen 
jälkeen. Euroopan parlamentin asemaa vahvistetaan siten, että se voi käynnistää näiden 
suuntaviivojen uudelleentarkastelun.

Tarkistus 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen laatiminen ja arviointi

Teknisten sääntöjen laatiminen

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

1. Kun suuntaviivat on hyväksytty 
2 d a artiklan mukaisesti, ENTSO laatii 
kuuden kuukauden kuluessa 2 c artiklan 
3 kohdassa määritetyn sääntöluonnoksen,
joka on täysin suuntaviivoissa annettujen 
periaatteiden mukainen.

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos 
se katsoo, että:

2. Laatiessaan näitä sääntöjä ENTSO 
ottaa huomioon markkinaosallistujien 
teknisen asiantuntemuksen ja tiedottaa 
asiasta niille. 

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 

3. ENTSO toimittaa sääntöluonnoksen 
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kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

virastolle.

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

4. Virasto kuulee sääntöluonnoksesta eri 
tahoja laajasti avoimella tavalla.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.

5. Virasto saattaa sääntöluonnoksen 
valmiiksi ja hyväksyy sen kuulemisen 
tulosten pohjalta. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
sääntöluonnoksessa, tai perustelee niiden 
hylkäämisen.

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

6. Voimassa olevia sääntöjä voidaan 
tarkastella uudelleen viraston omasta 
aloitteesta tai ENTSO:n pyynnöstä edellä 
2 kohdassa kuvatun menettelyn 
mukaisesti.

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

7. Virasto saattaa sääntöluonnoksen 
valmiiksi ja hyväksyy sen kuulemisen 
tulosten pohjalta. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
sääntöluonnoksessa, tai perustelee niiden 
hylkäämisen.

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

8. Voimassa olevia sääntöjä voidaan 
tarkastella uudelleen viraston omasta 
aloitteesta tai ENTSO:n pyynnöstä edellä 
2 kohdassa kuvatun menettelyn 
mukaisesti.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
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täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
8 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

ENTSO:n olisi laadittava tekniset säännöt hyväksyttyjä suuntaviivoja noudattaen. Virasto 
viimeistelee ja hyväksyy nämä säännöt laajojen kuulemisten jälkeen.

Tarkistus 72
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o ... ... artiklan 
mukaisesti virasto laatii sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston 2 c artiklan 3 ja 5 kohdassa
luetelluille aloille strategiset suuntaviivat, 
jotka muodostavat perustan 
yksityiskohtaisille teknisille säännöille ja 
10-vuotiselle investointisuunnitelmalle, 
kysyntäpuolen hallinnan näkymät 
mukaan luettuina. Strategisten 
suuntaviivojen luonnoksen laadittuaan 
virasto toimittaa sen komissiolle, joka voi 
hyväksyä strategiset suuntaviivat 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
1 a. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto laatii 
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kohtuullisen ajan kuluessa luonnoksen 
säännöiksi 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla ja 10-vuotiseksi 
investointisuunnitelmaksi, 2 c artiklan 
5 kohtaan sisältyvät kysyntäpuolen 
hallinnan näkymät mukaan luettuina, 
komission 1 kohdan mukaisesti 
hyväksymien strategisten suuntaviivojen 
perusteella. Sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on toimitettava virastolle 
hyväksyttäviksi teknisten sääntöjen ja 10-
vuotisen investointisuunnitelman 
luonnokset.
1 b. Virasto hyväksyy teknisten sääntöjen 
ja 10-vuotisen investointisuunnitelman 
luonnokset energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o ... X ja Y artiklan mukaisesti. Ennen 
sääntöjen ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksen 
hyväksymistä virasto varmistaa, että 
yksityiskohtaiset tekniset säännöt ja 10-
vuotisen investointisuunnitelman luonnos 
ovat strategisten suuntaviivojen mukaisia 
ja että niissä varmistetaan syrjimättömyys, 
tosiasiallinen kilpailu ja markkinoiden 
tehokas toiminta.

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä säännöstä 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

(c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet (b) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
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täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.

täytäntöön teknistä sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on laatinut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla ja jonka 
virasto on hyväksynyt 1 b kohdan 
mukaisesti.

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:
a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;
c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
8 artiklan mukaisia suuntaviivoja. 

2 a. Komissio voi antaa viraston 
suosituksesta suuntaviivoja markkinoita 
koskevista säännöistä.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
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täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2 b. Edellä olevaa 2 a kohtaa sovelletaan 
tämän rajoittamatta komission oikeutta 
antaa ja muuttaa 8 artiklan mukaisia 
suuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n 
markkinoiden syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. 
Tässä tarkistuksessa ehdotetaan erilaista lähestymistapaa: Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, 
niin sanottujen strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja 
komitologiamenettelyllä on määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin 
ENTSO:n tuleva työ perustuu. Markkinasääntöjen toimivuus on siirtoverkonhaltijoiden 
kannalta merkittävää (koska ne vaikuttavat siirtoverkonhaltijoiden kustannuksiin), minkä 
vuoksi niiden ei tulisi laatia markkinoita koskevia sääntöjä.

Tarkistus 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Siirtoverkonhaltijoille esitettävän sääntöjen laatimispyynnön olisi tultava virastolta eikä 
komissiolta.

Tarkistus 74
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto laatii 
kohtuullisen ajan kuluessa luonnoksen 
säännöiksi 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla ja 10-vuotiseksi 
investointisuunnitelmaksi, 2 c artiklan 
5 kohtaan sisältyvät kysyntäpuolen 
hallinnan näkymät mukaan luettuina, 
komission 1 kohdan mukaisesti 
hyväksymien strategisten suuntaviivojen 
perusteella. Sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on toimitettava virastolle 
hyväksyttäviksi luonnos teknisiksi 
säännöiksi ja 10-vuotiseksi 
investointisuunnitelmaksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut tekniset säännöt olisi määritettävä ennakolta. Sääntelyprosessin alussa viraston 
olisi annettava komissiolle ENTSO:lle suunnattu virallinen suositus strategisten 
suuntaviivojen muodossa teknisten sääntöjen laadinnan pohjaksi. Tämän suosituksen pohjalta 
ehdotetaan, että komitologiamenettelyä käytetään sellaisten sitovien strategisten 
suuntaviivojen laatimiseksi, joihin tuleva työ perustuu. ENTSO:t laatisivat luonnokset 
teknisiksi säännöiksi sitovien strategisten suuntaviivojen pohjalta.
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Tarkistus 75
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Virasto hyväksyy teknisten sääntöjen 
ja 10-vuotisen investointisuunnitelman 
luonnokset energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o ... X ja Y artiklan mukaisesti. Ennen 
sääntöjen ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksen 
hyväksymistä virasto varmistaa, että 
yksityiskohtaiset tekniset säännöt ja 10-
vuotisen investointisuunnitelman luonnos 
ovat strategisten suuntaviivojen mukaisia 
ja että niissä varmistetaan syrjimättömyys, 
tosiasiallinen kilpailu ja markkinoiden 
tehokas toiminta.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut tekniset säännöt olisi määritettävä ennakolta. Sääntelyprosessin alussa viraston 
olisi annettava komissiolle ENTSO:lle suunnattu virallinen suositus strategisten 
suuntaviivojen muodossa teknisten sääntöjen laadinnan pohjaksi. Tämän suosituksen pohjalta 
ehdotetaan, että komitologiamenettelyä käytetään sellaisten sitovien strategisten 
suuntaviivojen laatimiseksi, joihin tuleva työ perustuu. ENTSO:t laatisivat luonnokset 
teknisiksi säännöiksi sitovien strategisten suuntaviivojen pohjalta.

Tarkistus 76
Giles Chichester

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

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
(b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä säännöstä 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.

b) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla annettua teknistä 
sääntöä, jonka virasto on hyväksynyt 
1 b kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska viraston on tarkistettava ja vahvistettava ennen sääntöjen hyväksymistä, noudattavatko 
ne strategisia suuntaviivoja ja varmistetaanko niissä syrjimättömyys, tosiasiallinen kilpailu ja 
markkinoiden tehokas toiminta, 2 kohdan a) kohta voidaan poistaa.

Tarkistus 77
Giles Chichester

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

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

Poistetaan.

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;
c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

3 kohta poistetaan, koska siinä edellytetään entistä komitologiamenettelyä (prosessin 
lopuksi), joka ei ole tarpeen, sillä CEER:n ehdotuksen mukaan sääntelymenettelyn alussa on 
käynnistettävä komitologiamenettely ja sen jälkeen viraston on hyväksyttävä ENTSO:iden 
toimittamat luonnokset teknisiksi säännöiksi.
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Tarkistus 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

3. Komissio voi muuttaa viraston 
suosituksesta suuntaviivoja 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se 
katsoo, että:

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö ei 
takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö ei 
takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Näitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
muutetaan 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 79
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

3. Komissio antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että on 
tarpeen varmistaa, että 2 c artiklan 1–
3 kohdassa tarkoitetut kysymykset 
kehittyvät sisämarkkinoiden tavoitteiden 
kanssa yhteensopivalla tavalla, ja että:

Or. en

Perustelu

Jos siirtoverkonhaltijat eivät kykene hyväksymään sääntöjä, komissio voi hyväksyä sitovat 
suuntaviivat komitologiamenetelyllä. Ehdotetussa tarkistetussa sähköasetuksessa tämä 
vaihtoehto on muotoiltu ei-sitovaksi. Mahdollisimman suuren avoimuuden takaamiseksi 
siirtoverkonhaltijoille sekä muille sidosryhmille pitää olla epäilyksettä selvää, että komissio 
todellakin hyväksyy sitovat suuntaviivat, jos siirtoverkonhaltijat eivät kykene huolehtimaan 
sääntelytehtävistään.

Tarkistus 80
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

Sääntöjen hyväksymisen yhteydessä 
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komissio kuulee verkon käyttäjien 
etujärjestöjä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien tehokas kuuleminen on olennaista sen varmistamiseksi, että kaikki 
asiaan liittyvät edut otetaan huomioon sähkömarkkinoiden toimivuutta koskevassa 
päätöksenteossa.

Tarkistus 81
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
8 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

4 kohta poistetaan, koska se on merkityksetön 3 kohdan poiston vuoksi (katso tarkistus 12).

Tarkistus 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission 
oikeutta antaa ja muuttaa 8 artiklan 

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission 
oikeutta muuttaa 8 artiklan mukaisia 
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mukaisia suuntaviivoja. suuntaviivoja.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 83
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 e artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio voi antaa viraston 
suosituksesta suuntaviivoja markkinoita 
koskevista säännöistä.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Markkinoita koskevista säännöistä ehdotetaan, että komissio voi hyväksyä suuntaviivoja 
viraston suosituksesta (5 kohta). Siirtoverkonhaltijat ovat monopoli-infrastruktuurin 
toimijoita ja ne eivät osallistu markkinoiden kilpailuun perustuvaan osaan. 
Markkinasääntöjen toimivuus on niiden kannalta kuitenkin merkittävää (koska ne vaikuttavat 
siirtoverkonhaltijoiden kustannuksiin), minkä vuoksi niiden ei tulisi laatia markkinoita 
koskevia sääntöjä.
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Tarkistus 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 e artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
aikomuksestaan antaa suuntaviivoja 
2 e artiklan 3 kohdan nojalla.

Or. de

Perustelu

Komission toimista asetuksen 2 e artiklan 3 kohdan nojalla voidaan päätellä, että julkisista 
varoista rahoitettava siirtoverkonhaltijoiden verkosto ei suorita asetuksen mukaisia 
tehtäviään riittävän hyvin. Asiasta on kerrottava kattavasti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, jotta ne voivat tehdä siihen tarvittavat muutokset.

Tarkistus 85
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
2 e artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Edellä oleva 4 a kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
8 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

Markkinoita koskevista säännöistä ehdotetaan, että komissio voi hyväksyä suuntaviivoja 
viraston suosituksesta (5 kohta). Siirtoverkonhaltijat ovat monopoli-infrastruktuurin 
toimijoita ja ne eivät osallistu markkinoiden kilpailuun perustuvaan osaan. 
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Markkinasääntöjen toimivuus on niiden kannalta kuitenkin merkittävää (koska ne vaikuttavat 
siirtoverkonhaltijoiden kustannuksiin), minkä vuoksi niiden ei tulisi laatia markkinoita 
koskevia sääntöjä.

Tarkistus 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

2 e a artikla
Suuntaviivojen laatiminen

1. Virastoa kuultuaan komissio laatii 
vuotuisen luettelon sähkön 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta 
erityisen tärkeistä seikoista.
2. Komissio valtuuttaa luettelon 
huomioon ottaen viraston laatimaan 
kuuden kuukauden kuluessa luonnoksen 
suuntaviivoista, joissa annetaan 
perustavanlaatuiset selkeät ja objektiiviset 
yhdenmukaistamisperiaatteet säännöille 
2 c artiklassa tarkoitetulla tavalla..
3. Suuntaviivoja laatiessaan virasto 
kuulee eri tahoja laajalti ja avoimesti ja 
tiedottaa siitä ENTSO:lle ja muille 
sidosryhmille.
4. Virasto saattaa suuntaviivaluonnoksen 
valmiiksi kuulemisen tulosten pohjalta. 
Virasto julkistaa kaikki saamansa 
huomiot, luottamuksellisia huomioita 
lukuun ottamatta, ja selittää, miten ne on 
otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
5. Komissio toimittaa 
suuntaviivaluonnoksen 13 artiklan 
1 kohdassa mainitulle komitealle sen 
lopullista hyväksymistä varten 13 artiklan 
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2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.
6. Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
viraston pyynnöstä käynnistää saman 
menettelyn suuntaviivojen päivittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan suuntaviivojen laatimismenettelyn yksinkertaistamista. Komissio 
antaa virastolle valtuudet, joka järjestää kuulemistilaisuuksia sekä laatii ja hyväksyy 
suuntaviivat. Komissio saattaa ne pakollisiksi komitologiamenettelyllä.

Tarkistus 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

2 e a Artikla
Markkinoita koskevien sääntöjen 

laatiminen
1. Kun suuntaviivat on hyväksytty 
2 d a artiklan mukaisesti, virasto laatii 
kuuden kuukauden kuluessa markkinoita 
koskevien sääntöjen luonnoksen, joka on 
täysin suuntaviivoissa annettujen 
periaatteiden mukainen.
2. Näitä sääntöjä laatiessaan virasto 
kuulee eri tahoja laajalti ja avoimesti ja 
tiedottaa siitä kaikille asianosaisille 
sidosryhmille.
3. Virasto saattaa markkinoita koskevien 
sääntöjen luonnoksen valmiiksi ja 
hyväksyy sen kuulemisen tulosten 
pohjalta. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomiot ja selittää, miten ne on 
otettu huomioon lopullisessa 
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luonnoksessa, tai perustelee niiden 
hylkäämisen.
4. Virasto voi omasta aloitteestaan tai 
Euroopan parlamentin pyynnöstä 
käynnistää saman menettelyn nykyisten 
sääntöjen päivittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Markkinoita koskevat säännöt olisi laadittava ja hyväksyttävä viraston järjestämien laajojen 
kuulemisten jälkeen. Euroopan parlamentin asemaa vahvistetaan siten, että se voi käynnistää 
näiden sääntöjen uudelleentarkastelun.

Tarkistus 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

2 e b artikla
Sääntöjen laatiminen

1. Kun suuntaviivat on hyväksytty 
2 e a artiklan mukaisesti, komissio 
valtuuttaa ENTSO:n laatimaan kuuden 
kuukauden kuluessa sääntöluonnoksen, 
joka on täysin suuntaviivoissa annettujen 
periaatteiden mukainen.
2. Laatiessaan näitä sääntöjä ENTSO 
ottaa huomioon markkinaosallistujien 
teknisen asiantuntemuksen ja tiedottaa 
asiasta niille.
3. ENTSO toimittaa sääntöluonnoksen 
virastolle.
4. Virasto kuulee sääntöluonnoksesta eri 
tahoja laajasti avoimella tavalla.
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5. Virasto saattaa sääntöluonnoksen 
valmiiksi ja hyväksyy sen kuulemisen 
tulosten pohjalta. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomiot, luottamuksellisia 
huomioita lukuun ottamatta, ja selittää,
miten ne on otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
6. Voimassa olevia sääntöjä voidaan 
tarkastella uudelleen viraston omasta 
aloitteesta tai ENTSO:n pyynnöstä saman 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan sääntöjen laatimismenettelyn yksinkertaistamista. Komissio antaa 
valtuudet ENTSO:lle, joka laatii teknisen luonnoksen yhteistyössä markkinaosallistujien 
kanssa. Virasto järjestää kuulemistilaisuuksia ja hyväksyy säännöt.

Tarkistus 89
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2 f artikla Poistetaan.
Kuulemiset

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja 
tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon 
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käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.
2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Näin ollen 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 90
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

2 f artikla Poistetaan.
Kuulemiset

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
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varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja 
tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon 
käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.
2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Näin ollen 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 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

2 f artikla Poistetaan.
Kuulemiset

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja 
tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon 
käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.
2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Näin ollen 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 92
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat toimitus- ja tuotantoyritykset, 
asiakkaat, verkon käyttäjät ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan luettuina 
(teollisuuden) organisaatiot, tekniset elimet 
ja sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee.

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat jäsenvaltiot ja toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, toimitus- ja 
tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon 
käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

Or. es

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaikkien asianosaisten osallistuminen.

Tarkistus 93
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
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siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat toimitus- ja tuotantoyritykset, 
asiakkaat, verkon käyttäjät ja 
jakeluverkonhaltijat, mukaan luettuina 
(teollisuuden) organisaatiot, tekniset 
elimet ja sidosryhmien yhteisöt, joita asia 
koskee.

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa kuulemisia 
koskevia menettelysääntöjä, 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat verkon käyttäjien etujärjestöt.

Or. en

Perustelu

Kuulemisten tehokkuus määräytyy asianmukaisten sääntöjen ja menettelyjen perusteella. On 
myös tärkeää, että kuulemisten tuloksissa näkyy kaikkien osallistujien panos samoin kuin 
ENTSO:n ja verkon käyttäjien edustajien välinen vuorovaikutus.

Tarkistus 94
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
kuulemisten tavoitteena on kaikkien 
sidosryhmien etujen sisällyttäminen 
päätöksentekoprosessiin.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijat eivät monopoliasemansa vuoksi ole tottuneet neuvottelemaan 
asiakkaidensa, verkon käyttäjien kanssa. Jotta vältetään se, että siirtoverkonhaltijat vain 
tiedottavat verkon käyttäjille kuulemisen asemesta, tehokkuuden lisäämiseksi on määritettävä 
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kuulemisten tavoite.

Tarkistus 95
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa.

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset sisällytetään tariffeihin.

Or. en

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimivalta olisi rajattava verkkoihin 
liittyviin kysymyksiin. Sen vuoksi 2 c artiklan 3 kohdan g alakohta olisi poistettava, koska 
kauppaa koskevissa säännöissä ei käsitellä tällaisia verkkoihin liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
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laskettaessa. laskettaessa. Sääntelyviranomaiset 
hyväksyvät nämä kustannukset vain, jos 
ne ovat kohtuullisia ja oikeasuhtaisia.

Or. en

Perustelu

On vältettävä tilannetta, jossa eurooppalaiset kuluttajat maksavat tämän järjestön 
tehottomuudesta.

Tarkistus 97
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa.

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa. Sääntelyviranomaiset 
hyväksyvät nämä kustannukset vain, jos 
ne ovat kohtuullisia ja oikeasuhtaisia.

Or. en

Perustelu

On vältettävä tilannetta, jossa eurooppalaiset kuluttajat maksavat tämän järjestön 
tehottomuudesta.
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Tarkistus 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

2 h artikla Poistetaan.
Siirtoverkonhaltijoiden alueellinen 

yhteistyö
1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.
Alueellinen investointisuunnitelma ei saa 
olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman kanssa.
2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä sähköpörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallinta- ja varavoimamekanismien 
yhdentämistä.
3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
kuulla sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
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eurooppalaista verkostoa ja Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.”

Or. en

Perustelu

Euroopan tason sääntöjen olemassaolo ei estä siirtoverkonhaltijoita noudattamasta 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia tai muodostamasta tiivistä yhteistyötä 
naapurien kanssa. Alueellisen jaon määrittäminen johtaa vääjäämättä alueellisten 
markkinoiden vakiintumiseen ja uusiin EU:n sisäisiin "rajoihin". Tässä ei ole järkeä. 
Yhteenliitetyssä järjestelmässä luotettavuutta ja rajat ylittäviä virtoja on käsiteltävä 
kokonaisvaltaisesti, kuten UCTE tammikuussa 2008 julkaistussa äskettäisessä 
riittävyysraportissaan totesi.

Tarkistus 99
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä sähköpörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallinta- ja varavoimamekanismien 
yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä sähköpörssien kehittämistä 
ja edistettävä, silloin kun tämä on 
taloudellisesti kannattavaa, rajat ylittävän 
kapasiteetin jakamista implisiittisillä 
huutokaupoilla ja rajat ylittävien 
tasehallintajärjestelyiden 
yhteensopivuutta.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän kapasiteetin jakaminen implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentäminen voi joissakin olosuhteissa olla kallis ja 
monimutkainen ratkaisu tästä koituvaan hyötyyn nähden. Siirtoverkonhaltijoilla tulisi olla 
mahdollisuus edistää ratkaisuja, joissa optimoidaan rajat ylittävät järjestelyt.
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Tarkistus 100
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä sähköpörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallinta- ja varavoimamekanismien 
yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä rajat ylittävän kapasiteetin 
koordinoitua jakamista ja tasehallinta- ja 
varavoimamekanismien yhdentämistä.

Or. en

Perustelu

Verkkoja ja markkinoita koskevien sääntöjen tehostettu yhdenmukaistaminen on toivottavaa 
integroitujen energiamarkkinoiden saavuttamiseksi, mutta tämä ei tarkoita, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa tarvitaan identtiset järjestelyt. Vakiomuotoisen markkinasuunnittelun 
täytäntöönpano olisi erittäin aikaavievää eikä se lopulta välttämättä olisi 
toteuttamiskelpoista. Sähköpörssit ja implisiittiset huutokaupat tarjoavat vaihtoehtoja rajat 
ylittävän kaupan hallintaan, mutta tarjolla on myös muita vaihtoehtoja eikä niitä pitäisi 
sulkea pois.

Tarkistus 101
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 

Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
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sekä edistettävä sähköpörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallinta- ja varavoimamekanismien 
yhdentämistä.

sekä edistettävä sähköpörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä tai eksplisiittisillä 
huutokaupoilla, joista asianomaiset 
siirtoverkonhaltijat päättävät yhteisesti, ja 
tasehallinta- ja varavoimamekanismien 
yhdentämistä.

Or. en

Perustelu

Vaikka implisiittiset huutokaupat ovat taloudellisesti tehokas väline rajat ylittävän 
kapasiteetin jakamiseen, ne eivät aina ole sopivia, koska niitä ei ole mukautettu kehittyviin 
alueellisiin energiamarkkinoihin, joita ollaan vapauttamassa, eikä niillä varmisteta riittävää 
rajat ylittävää sähkön kauppaa pitkällä aikavälillä (kuukausittain tai vuosittain).

Tarkistus 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
kuulla sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa ja Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.”

Or. de
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Perustelu

Alueellisen yhteistyön järjestäminen tapahtuu verkostossa. Verkoston perussäännössä 
määrätään tapa, jolla yhteistyötä tehdään, sekä se, millä organisaation tasolla yhteistyö 
varmistetaan. Komission antamat määräykset eivät ole tarpeellista eivätkä 
tarkoituksenmukaisia.

Tarkistus 103
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
kuulla sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa ja Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.”

Or. en

Perustelu

Alueelliset markkinat ovat ensimmäinen askel kohti täysin yhdennettyjä yhteisön markkinoita, 
eikä asiassa tarvita komission laatimaa maantieteellistä määritelmää.
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Tarkistus 104
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio voi aitojen sisämarkkinoiden 
luomiseen pyrkiessään määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen ottaen tällöin 
huomioon jo olemassa olevat alueellisen 
yhteistyön rakenteet.  Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Jo käynnissä olevaa alueellista yhteistyötä ei pidä sivuuttaa.

Tarkistus 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen vasta kuultuaan 
kyseisellä alueella sijaitsevia 
jäsenvaltioita. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
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valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. ro

Perustelu

Alueen jäsenvaltiot tuntevat sähkönsiirtojärjestelmäoperaattoreiden nykyiset yhteiskytkennät 
sekä naapurimaiden toimituskapasiteetin ja kysyntätason.

Tarkistus 106
Eugenijus Maldeikis

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

Komission teksti Tarkistus

2 h a artikla
Yhteisön ja kolmansien maiden 
siirtoverkonhaltijoiden tekninen yhteistyö
1. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
valvovat yhteisön ja kolmansien maiden 
siirtoverkonhaltijoiden teknistä 
yhteistyötä.
2. Jos teknisen yhteistyön havaitaan 
olevan viraston hyväksymien määräysten 
ja sääntöjen vastaista, kansallinen 
sääntelyviranomainen pyytää virastolta 
selvitystä.

Or. lt

Perustelu

Asetuksessa ei säädetä, kuinka kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden kanssa tehtävän 
yhteistyön tekniset seikat toteutetaan.
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Tarkistus 107
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan 
tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen 
sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka 
kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä 
koskevat päätökset ja 
tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, 
yhteenliittämistä koskevissa 
huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-
markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja 
tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään tiedot saatavilla olevasta 
tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta, mukaan luettuina tiedot 
varatun tuotannon jakamisesta 
voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja 
tuotannon toteutumisen ajankohtana.”

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan 
tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen 
sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka 
kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
tuntikohtaisesti kaikki tiedot kustakin 
voimalaitoksesta, jonka bruttokapasiteetti 
on yli 100 megawattia. Säilytettäviin 
voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on 
sisällyttävä vähintään tiedot saatavilla 
olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta tarjousten teon ja tuotannon 
toteutumisen ajankohtana.”

Or. de

Perustelu

On lähes mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita tarvitaan päätettäessä voimalaitoksen 
käytöstä tai tarjousstrategiasta. Lisäksi säännös johtaisi tuotantoyritysten eriarvoiseen 
kohteluun verrattuna riippumattomiin sähkönmyyjiin (joilla ei ole omaa 
tuotantokapasiteettia), koska säilyttämisvelvoite asetetaan ainoastaan tuotantoyhtiöille. Tämä 
ei vaikuta perustellulta, koska ne muodostavat vain osan markkinoiden kokonaistarjonnasta.
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Tarkistus 108
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan 
tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen 
sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka 
kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä 
koskevat päätökset ja 
tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, 
yhteenliittämistä koskevissa 
huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-
markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja 
tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään tiedot saatavilla olevasta 
tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta, mukaan luettuina tiedot 
varatun tuotannon jakamisesta 
voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja 
tuotannon toteutumisen ajankohtana.”

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan 
tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen 
sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka 
kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
tuntikohtaisesti kaikki tiedot kustakin 
voimalaitoksesta, jonka bruttokapasiteetti 
on yli 50 MW. Säilytettäviin voimalaitos-
ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään tiedot saatavilla olevasta 
tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta tarjousten teon ja tuotannon 
toteutumisen ajankohtana.”

Or. de

Perustelu

On lähes mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita tarvitaan päätettäessä voimalaitoksen 
käytöstä tai tarjousstrategiasta. Lisäksi säännös johtaisi tuotantoyritysten eriarvoiseen 
kohteluun verrattuna riippumattomiin sähkönmyyjiin (joilla ei ole omaa 
tuotantokapasiteettia), koska säilyttämisvelvoite asetetaan ainoastaan tuotantoyhtiöille. Tämä 
ei vaikuta perustellulta, koska ne muodostavat vain osan markkinoiden kokonaistarjonnasta.
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Tarkistus 109
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan 
tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen 
sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka 
kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä 
koskevat päätökset ja 
tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, 
yhteenliittämistä koskevissa 
huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-
markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja 
tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään tiedot saatavilla olevasta 
tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta, mukaan luettuina tiedot 
varatun tuotannon jakamisesta 
voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja 
tuotannon toteutumisen ajankohtana.”

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai 
käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy 
vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti 
on vähintään 250 MWe, on pidettävä 
kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission saatavilla 
vähintään viiden vuoden ajan tuntikohtaisesti 
kaikki tiedot kaikista voimalaitoksista, joiden 
kapasiteetti on vähintään 250 MWe. 
Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin 
tietoihin on sisällyttävä tiedot saatavilla 
olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta 
tuotannosta.

Or. en

Perustelu

On käytännössä mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita kaikkien ajojärjestystä koskevien 
päätösten ja tarjouskäyttäytymisen sähköpörsseissä todentaminen edellyttävät. Lisäksi 
ehdotettu säännös kohtelisi sähköntuotantoyhtiöitä ja riippumattomia yrityksiä eri tavoin, 
koska vain sähköntuotantoyhtiöitä pyydettäisiin pitämään sääntelijöiden saatavilla tarvittavat 
tiedot, jotka koskevat niiden tarjouskäyttäytymistä ja ajojärjestystä koskevia päätöksiä.
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Tarkistus 110
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan 
alakohdat seuraavasti:
"Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa.
Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
ylikuormituksen hallintajärjestelmänsä 
kapasiteetin jako mukaan lukien 
sääntelyviranomaisten hyväksyttäväksi. 
Sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin
järjestelmiin ennen kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

(Tarkistetaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 nykyisen 6 artiklan 1 kohtaa lisäämällä kaksi 
uutta alakohtaa)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintajärjestelmän, mikä olisi 
todettava selkeästi asetuksessa (EY) N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 111
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 6 artiklaan 1a kohta 
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seuraavasti:
"1 a. Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa.
Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
ylikuormituksen hallintajärjestelmänsä 
kapasiteetin jako mukaan lukien 
sääntelyviranomaisten hyväksyttäväksi. 
Sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin 
järjestelmiin ennen kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

(Lisätään uusi 1 a kohta asetuksen (EY) N:o 2003/1228/EY 6 artiklaan.)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintajärjestelmän, mikä olisi 
todettava selkeästi asetuksessa (EY) N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 112
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 6 artiklaan 1a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa.
Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
ylikuormituksen hallintajärjestelmänsä 
kapasiteetin jako mukaan lukien 
sääntelyviranomaisten hyväksyttäväksi. 
Sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin 
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järjestelmiin ennen kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

(Lisätään uusi 1 a kohta asetuksen 2003/1228/EY 6 artiklaan.)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintajärjestelmän, mikä on 
todettava selkeästi asetuksessa (EY) N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 6 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Sääntelyviranomaisten on valvottava 
ylikuormituksen hallintaa kansallisissa 
sähköjärjestelmissä ja 
rajayhdysjohdoissa."

Or. en

(Lisätään uusi 1 a kohta asetuksen (EY) N:o 2003/1228/EY 6 artiklaan.)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintajärjestelmän, mikä olisi 
todettava selkeästi asetuksessa (EY) N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas 
täytäntöönpano.
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Tarkistus 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Lisätään 6 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:
"1 b. Siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava ylikuormituksen 
hallintajärjestelmänsä kapasiteetin jako ja 
ylikuormituksesta saatavan tuoton jako 
mukaan lukien sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäväksi. Sääntelyviranomaiset 
voivat pyytää tekemään muutoksia 
kyseisiin järjestelmiin ennen kuin ne 
hyväksytään."

Or. en

(Lisätään uusi 1 b kohta asetuksen (EY) N:o 2003/1228/EY 6 artiklaan.)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintajärjestelmän, mikä olisi 
todettava selkeästi asetuksessa (EY) N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 115
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – kohta 5
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on käytettävä tärkeysjärjestyksessä 
seuraaviin tarkoituksiin:

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on kirjattava erilliselle tilille ja 
käytettävä: 
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(a) jaetun kapasiteetin tosiasiallisen 
saatavuuden takaaminen;

(a) viraston hyväksymän verkon 
vahvistamiseen;

(b) yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät
tai lisäävät verkkoinvestoinnit.

(b) yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitäviin
tai lisääviin verkkoinvestointeihin.

Jos tuloja ei voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ne on 
talletettava erilliselle tilille siihen asti, kun 
ne on mahdollista käyttää kyseisiin 
tarkoituksiin. Jos on kyse 
riippumattomasta verkonhaltijasta, tämän 
on säilytettävä a ja b alakohdan 
soveltamisen jälkeen mahdollisesti jäljellä 
olevat varat erillisellä tilillä siihen asti, 
kun ne voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a ja b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin.”

Or. it

Perustelu

Ylikuormitusta on hallittava siirtoverkon vahvistamiseksi.

Tarkistus 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on käytettävä tärkeysjärjestyksessä 
seuraaviin tarkoituksiin:

6. Yhteenliitäntöjen ja 
ylikuormituskustannusten jakamisesta 
saatavat tulot on käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Ylikuormituskustannuksista saatavan tuoton käyttö on määritettävä selkeästi asetuksessa (EY) 
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N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on käytettävä tärkeysjärjestyksessä
seuraaviin tarkoituksiin:

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat 
tulot on käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Tulojen jaossa ei pitäisi noudattaa tärkeysjärjestystä, koska ihanteellinen jakomenetelmä 
riippuu verkon rakenteesta ja mahdollisista "pullonkauloista".

Tarkistus 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät 
tai lisäävät verkkoinvestoinnit.

(b) yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät 
tai lisäävät verkkoinvestoinnit, erityisesti 
investoinnit, jotka mahdollistavat 
älyverkkojen kehittämisen ja sekä 
uusiutuvaa energian suurtuotannon että 
hajautetun energiatuotannon 
integroinnin.

Or. en
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Perustelu

Tämän osan on noudatettava EU:n nykyistä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta 
suosivaa politiikkaa.

Tarkistus 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tulona, jonka kansalliset 
sääntelyviranomaiset ottavat huomioon 
hyväksyessään verkkoja koskevien 
tariffien laskentamenetelmää ja/tai 
arvioidessaan, onko tariffeja muutettava.

Or. en

Perustelu

Palautetaan asetuksesta (EY) N:o 1228/2003 poistettu säännös.

Tarkistus 120
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tulona, jonka sääntelyviranomaiset 
ottavat huomioon hyväksyessään verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
ja/tai arvioidessaan, onko tariffeja 
muutettava.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään oikeudellinen epävarmuus, joka johtuu siitä, että 
poistetaan mahdollisuus ottaa tulot huomioon tariffeja laskettaessa.

Tarkistus 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) sijaintia koskevat signaalit, 
kysyntäpuolen toimet, kuten 
kuormituksen siirtäminen, ja 
vastakaupat;

Or. en

Perustelu

Sijaintia koskevien signaalien pitäisi kannustaa sähkön tuottajia rakentamaan kapasiteettia 
kuluttajia lähellä sijaitsevilla alueilla ja välttämään mahdollisia siirron pullonkauloja. 
Kuormituksen siirtäminen on perustavanlaatuinen kysyntäpuolen hallintatavoite, koska sillä 
muutetaan energiankäytön rakennetta siten, että ruuhkahuippujen energiankäyttöä siirretään 
pienen kulutuksen jaksoihin. Vastakaupat merkitsevät sitä, että ajojärjestys suosii 
järjestelmää ruuhkauttavien päävirtojen vastaisia sähkövirtoja.

Tarkistus 122
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ne on talletettava erilliselle 

Jos tuloja ei voidaan käyttää tehokkaasti 
ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin ennen niiden 
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tilille siihen asti, kun ne on mahdollista 
käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Jos on kyse 
riippumattomasta verkonhaltijasta, tämän 
on säilytettävä a ja b alakohdan 
soveltamisen jälkeen mahdollisesti jäljellä 
olevat varat erillisellä tilillä siihen asti, 
kun ne voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a ja b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin.”

hankkimisvuoden päättymistä, ne on 
käytettävä edellä c kohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään oikeudellinen epävarmuus, joka johtuu siitä, että 
poistetaan mahdollisuus ottaa tulot huomioon tariffeja laskettaessa.

Tarkistus 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ne on talletettava erilliselle 
tilille siihen asti, kun ne on mahdollista 
käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Jos on kyse 
riippumattomasta verkonhaltijasta, tämän 
on säilytettävä a ja b alakohdan 
soveltamisen jälkeen mahdollisesti jäljellä 
olevat varat erillisellä tilillä siihen asti, 
kun ne voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a ja b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin.”

Jos tuloja ei voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ne on talletettava erilliselle 
tilille siihen asti, kun ne on mahdollista 
käyttää kyseisiin tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta verkonhaltijaa koskeva kohta olisi poistettava tästä alakohdasta, jotta 
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toimitaan yhdenmukaisesti omistajuuden täyden eriyttämisen kanssa.

Tarkistus 124
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuloja ei voida käyttää ensimmäisen 
alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ne on talletettava erilliselle 
tilille siihen asti, kun ne on mahdollista 
käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Jos on 
kyse riippumattomasta verkonhaltijasta, 
tämän on säilytettävä a ja b alakohdan 
soveltamisen jälkeen mahdollisesti jäljellä 
olevat varat erillisellä tilillä siihen asti, 
kun ne voidaan käyttää ensimmäisen 
alakohdan a ja b alakohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin.”

Jos tuloja ei voida käyttää ensimmäisen 
alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, sääntelyviranomaiset voivat 
viraston suostumuksella ottaa ne 
huomioon hyväksyessään verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
ja/tai arvioidessaan, onko tariffeja 
muutettava.

Or. en

Perustelu

Ylikuormituksen hallinnasta saatavat tulot olisi käytettävä ensisijaisesti käytettävissä olevan 
kapasiteetin maksimointiin ja uuden infrastruktuurin rakentamiseen ylikuormituksen 
lieventämiseksi. On kuitenkin tunnustettava, että ei olisi tehokasta tai käytännöllistä poistaa 
ylikuormitus kokonaan eurooppalaisesta verkosta. Näin ollen asetuksessa olisi säilytettävä 
mahdollisuus palauttaa tulot asiakkaille halvempien maksujen muodossa, mutta vain 
viimeisenä keinona ja viraston hyväksynnän jälkeen.

Tarkistus 125
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden väliset uudet 
tasavirtarajayhdysjohdot voidaan 
pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi
6 artiklan 6 kohdan ja direktiivin 
2003/54/EY 8 ja 20 artiklan ja 23 artiklan 
2, 3 ja 4 kohdan säännösten soveltamisesta 
seuraavin edellytyksin: 

1. Jäsenvaltioiden väliset uudet 
tasavirtarajayhdysjohdot voidaan 
pyynnöstä vapauttaa vähintään 10 vuoden 
ajaksi 6 artiklan 6 kohdan ja direktiivin 
2003/54/EY 8 ja 20 artiklan ja 23 artiklan 
2, 3 ja 4 kohdan säännösten soveltamisesta 
seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon uusiin tasavirtayhdysjohtoihin sekä nykyisten tasavirtayhdysjohtojen 
kapasiteetin huomattaviin lisäyksiin tarvittavien investointien erittäin suuri määrä, asetukseen 
olisi sisällytettävä riittävän pitkä ajanjakso näiden investointien pääomalyhennysten 
hyvittämistä varten.

Tarkistus 126
Gabriele Albertini

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden väliset uudet 
tasavirtarajayhdysjohdot voidaan 
pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 
6 artiklan 6 kohdan ja direktiivin 
2003/54/EY 8 ja 20 artiklan ja 23 artiklan 
2, 3 ja 4 kohdan säännösten soveltamisesta 
seuraavin edellytyksin:

1. Jäsenvaltioiden väliset uudet 
tasavirtarajayhdysjohdot voidaan 
pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 
tämän asetuksen 6 artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 2003/54/EY 8, 10 ja 20 artiklan
ja 22 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan
säännösten soveltamisesta seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Komission ehdotusten nykyisiin versioihin sisältyy poikkeussäännösten ulottaminen nyt 
ehdotettuun sähködirektiivin 8 artiklaan omistajuuden eriyttämisestä. Normin moitteettoman 



PE404.668v01-00 96/118 AM\717090FI.doc

FI

tulkinnan takaamiseksi poikkeuksen ulottamista 10 artiklaan (jolla säädellään 
riippumattoman verkonhaltijan mahdollisuutta omistajuuden eriyttämisen piiriin kuuluviin 
siirtoverkkoihin) on selvennettävä.

Viittauksia sähködirektiivin artikloihin mukautetaan muutetun direktiivin 2003/54 mukaisesti.

Tarkistus 127
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
poikkeuksellisesti myös 
vaihtovirtarajayhdysjohtoihin, jos kyseisen 
investoinnin kustannukset ja riskit ovat 
erityisen korkeat verrattuna niihin 
kustannuksiin ja riskeihin, joita yleensä 
aiheutuu kahden kansallisen siirtoverkon 
liittämisestä toisiinsa 
vaihtovirtarajayhdysjohdolla.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
vaihtovirtarajayhdysjohtoihin, jos kyseisen 
investoinnin kustannukset ja riskit ovat 
erityisen korkeat verrattuna niihin 
kustannuksiin ja riskeihin, joita yleensä 
aiheutuu kahden kansallisen siirtoverkon 
liittämisestä toisiinsa 
vaihtovirtarajayhdysjohdolla.

Or. it

Perustelu

Poikkeuksia ei pitäisi rajoittaa rajayhdysjohtoihin, jotta markkinoiden avoimuus paranisi.

Tarkistus 128
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla– 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 

6. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
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päätöksen, jolla virastoa vaaditaan 
muuttamaan tai peruuttamaan vapautuksen 
myöntämistä koskeva päätös. Tämä 
määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä.
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että viraston 
suostumuksella. Jos pyydettyjä tietoja ei 
toimiteta pyynnössä esitettynä 
määräaikana, ilmoitus on katsottava 
peruutetuksi, ellei sitä ole ennen määräajan 
päättymistä joko jatkettu sekä komission 
että viraston suostumuksella tai virasto ole 
asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

päätöksen, jolla virastoa tai toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan muuttamaan tai 
peruuttamaan vapautuksen myöntämistä 
koskeva päätös. Tämä määräaika alkaa 
ilmoituksen vastaanottamista seuraavasta 
päivästä. Kahden kuukauden määräaikaa 
voidaan jatkaa myös sekä komission että 
viraston tai toimivaltaisen viranomaisen
suostumuksella. Jos pyydettyjä tietoja ei 
toimiteta pyynnössä esitettynä 
määräaikana, ilmoitus on katsottava 
peruutetuksi, ellei sitä ole ennen määräajan 
päättymistä joko jatkettu sekä komission 
että viraston tai toimivaltaisen 
viranomaisen suostumuksella tai virasto 
tai toimivaltainen viranomainen ole 
asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

Viraston on noudatettava 
vapauttamispäätöksen muuttamista tai 
peruuttamista koskevaa komission päätöstä 
neljän viikon kuluessa ja ilmoitettava tästä 
komissiolle.

Viraston tai toimivaltaisen viranomaisen
on noudatettava vapauttamispäätöksen 
muuttamista tai peruuttamista koskevaa 
komission päätöstä neljän viikon kuluessa 
ja ilmoitettava tästä komissiolle.

Komissio pitää kaupallisesti arkaluonteiset 
tiedot luottamuksellisina.

Komissio pitää kaupallisesti arkaluonteiset 
tiedot luottamuksellisina.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos 
rajayhdysjohdon rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 
rajayhdysjohtoa ei ole otettu käyttöön.

Or. it

Perustelu

Komission poikkeuspäätökseen varattava aika olisi rajattava enintään kahteen kuukauteen 
antamatta komissiolle valtuuksia sen jatkamiseen, jotta hankkeen taloudellisia näkökohtia 
vastaan ei heräisi epäilyjä.

Ehdotettuja määräaikoja (kaksi tai viisi vuotta, jos tuote ei ole käynnistynyt tai se ei ole 
toimintakykyinen) ei voida hyväksyä, koska hankkeita olisi arvioitava yksilöllisesti ottaen 
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huomioon niiden erityispiirteet.

Tarkistus 129
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla virastoa vaaditaan 
muuttamaan tai peruuttamaan vapautuksen 
myöntämistä koskeva päätös. Tämä 
määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että viraston 
suostumuksella. Jos pyydettyjä tietoja ei 
toimiteta pyynnössä esitettynä 
määräaikana, ilmoitus on katsottava 
peruutetuksi, ellei sitä ole ennen määräajan 
päättymistä joko jatkettu sekä komission 
että viraston suostumuksella tai virasto ole 
asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen. Viraston on 
noudatettava vapauttamispäätöksen 
muuttamista tai peruuttamista koskevaa 
komission päätöstä neljän viikon kuluessa 
ja ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio 
pitää kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina. Komission 
vapauttamispäätökselle antaman 
hyväksynnän voimassaolo päättyy kahden 
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä, 
jos rajayhdysjohdon rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 

6. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla virastoa vaaditaan 
muuttamaan tai peruuttamaan vapautuksen 
myöntämistä koskeva päätös. Tämä 
määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että viraston 
suostumuksella. Jos pyydettyjä tietoja ei
toimiteta pyynnössä esitettynä 
määräaikana, ilmoitus on katsottava 
peruutetuksi, ellei sitä ole ennen määräajan 
päättymistä joko jatkettu sekä komission 
että viraston suostumuksella tai virasto ole 
asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen. Viraston on 
noudatettava vapauttamispäätöksen 
muuttamista tai peruuttamista koskevaa 
komission päätöstä neljän viikon kuluessa 
ja ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio 
pitää kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.
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rajayhdysjohtoa ei ole otettu käyttöön.

Or. de

Tarkistus 130
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos rajayhdysjohdon 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos rajayhdysjohtoa ei ole 
otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kolmen vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos rajayhdysjohdon 
rakentamista ei ole aloitettu, ja seitsemän
vuoden kuluttua, jos rajayhdysjohtoa ei ole 
otettu käyttöön.

Or. ro

Tarkistus 131
Gabriele Albertini

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tarkasteltaessa 8 kohdassa 
mainituissa olosuhteissa myönnettyä 
poikkeusta toimivaltaiset elimet kuulevat 
hakijaa ja ottavat asianmukaisesti 
huomioon hallinnollisista menettelyistä 
tai pakottavista esteistä johtuvat 
viivästymiset ja muut päätökseen 
vaikuttavat syyt, joihin hakija ei voi itse 
vaikuttaa.
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Or. en

Perustelu

On asetettava erityisiä ehtoja poikkeuspäätöksen uudelleentarkastelulle, jotta vältetään 
investoinnin esteetöntä kehittymistä haittaavat mahdolliset esteet. Monimutkaisissa 
investoinneissa investointien riskitekijöihin voi usein sisältyä useita kehityskulkuja 
koordinoidusti ja viivästykset voivat usein johtua pitkistä hallinnollisista menettelyistä, joihin 
hankkeen sponsori ei voi vaikuttaa.

Tarkistus 132
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 1 
kohdassa säädettyjen edellytysten 
soveltamisesta ja säätää menettelystä 4 ja 
5 kohdan soveltamiseksi. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Artiklan soveltamisedellytykset on jo määritelty riittävästi säännöksessä, ja siksi komitean 
suuntaviivoihin perustuvaa täytäntöönpanoa ei pidä lisätä.
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Tarkistus 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla– 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 1 
kohdassa säädettyjen edellytysten 
soveltamisesta ja säätää menettelystä 4 ja 5 
kohdan soveltamiseksi. Tästä
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

7. Komissio voi muuttaa suuntaviivoja 1 
kohdassa säädettyjen edellytysten 
soveltamisesta, sekä suuntaviivoja, joissa 
kuvataan 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi 
noudatettava menettely. Tätä
toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
muutetaan 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 134
Gabriele Albertini

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Edellä 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja poikkeuksia sovelletaan 
automaattisesti asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 7 artiklan nojalla 
myönnettyihin poikkeuksiin tämän 
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asetuksen voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä uusien investointien välistä syrjintää poikkeusjärjestelmässä. Myönnetyt 
kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevat poikkeukset täyttävät jo asetuksessa (EY) 
N:o 1228/2003 asetetut ehdot. Kilpailun vääristymien ja toistaiseksi myönnettyjä poikkeuksia 
koskevan kehämenettelyn välttämiseksi on tarpeen ulottaa selkeästi asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 7 artiklan nojalla myönnetyt nykyiset poikkeuspäätökset koskemaan nyt ehdotettua 
direktiivin 2003/54/EY 8 artiklaa omistajuuden eriyttämisestä

Tarkistus 135
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Edellä 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja poikkeuksia sovelletaan 
automaattisesti asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 7 artiklan nojalla 
myönnettyihin poikkeuksiin tämän 
asetuksen voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä uusien investointien välistä syrjintää poikkeusjärjestelmässä. Myönnetyt 
kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevat poikkeukset täyttävät jo asetuksessa (EY) 
N:o 1228/2003 asetetut ehdot.
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Tarkistus 136
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta a (uusi)
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 - a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6a) Lisätään 7 -a artikla seuraavasti:
"7 -a artikla

Kapasiteetin lisäämistä haittaavien 
hallinnollisten esteiden poistaminen

Jäsenvaltiot tarkastelevat menettelyitään 
rajayhdysjohdon kapasiteetin lisäämistä 
haittaavien hallinnollisten esteiden 
yksilöimiseksi ja poistamiseksi. 
Jäsenvaltiot yksilöivät verkon osia, joita 
on vahvistettava rajayhdysjohdon 
kapasiteetin kokonaismäärän lisäämiseksi 
markkinoiden laaja-alaisen yhdentymisen 
tavoitteen mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävän kapasiteetin puute on vakava este eurooppalaisten kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle. Rajat ylittävän kapasiteetin kasvattamiseksi EU:n jäsenvaltioiden on 
sitouduttava kapasiteetin lisäämiseen ja yksilöitävä tätä haittaavia hallinnollisia esteitä.

Tarkistus 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

”7a artikla Poistetaan.
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Vähittäismarkkinat
Moitteettomasti toimivien ja avoimien 
rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden 
syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja 
koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, 
sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä 
mahdollisten muiden markkinaosapuolten 
asema ja vastuu määritellään 
sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja 
sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun 
osalta.
Säännöt on julkistettava, niillä on 
pyrittävä turvaamaan asiakkaiden 
yhdenmukainen verkkoon pääsy rajojen 
yli, ja sääntelyviranomaisten on 
toteutettava niiden uudelleentarkastelu.”

Or. en

Perustelu

Sähkön vähittäismarkkinoiden yhtenäistämistä koskevat säännökset olisi poistettava tai ne 
olisi esitettävä yksinomaan direktiiviehdotuksessa, jolla muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annettua direktiiviä 2003/54/EY (KOM(2007)0528 
lopullinen). Rajat ylittävää sähkön kauppaa ja verkkoihin pääsyä koskevassa ehdotuksessa 
(KOM(2007)0531) olisi keskityttävä tukkumarkkinoihin ja toimitusvarmuuteen.

Tarkistus 138
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Moitteettomasti toimivien ja avoimien 
rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden 
syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja 
koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 

Moitteettomasti toimivien ja avoimien 
vähittäismarkkinoiden syntymisen 
helpottamiseksi alueellisesti ja koko 
yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien 
ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden 
markkinaosapuolten asema ja vastuu 
määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille 
annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, kaasuntoimittajien 
ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden 
markkinaosapuolten asema ja vastuu 
määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille 
annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä 
turvaamaan asiakkaiden yhdenmukainen 
verkkoon pääsy rajojen yli, ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
niiden uudelleentarkastelu.”

Säännöt on julkistettava ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
niiden uudelleentarkastelu.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettujen rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden tavoite ei ole tarpeen 
moitteettomasti toimivien alueellisten ja yhteisön laajuisten tukkumarkkinoiden kehittymisen 
kannalta, joiden olisi oltava etusijalla. Tällaisen sääntelytavoitteen vaikutuksia on arvioitava 
sekä kustannuksia ja hyötyä analysoitava perinpohjaisesti, koska on todennäköistä, että tästä 
aiheutuisi huomattavia hukkakustannuksia, jotka kumoaisivat saatavan hyödyn.

Tarkistus 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
7 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Säännöt on julkistettava, niillä on 
pyrittävä turvaamaan asiakkaiden 
yhdenmukainen verkkoon pääsy rajojen 
yli, ja sääntelyviranomaisten on 
toteutettava niiden uudelleentarkastelu.”

Säännöillä on pyrittävä edistämään ja 
varmistamaan asiakkaiden verkkoon pääsy 
rajojen yli. Säännöt julkistetaan 
sääntelyviranomaisten suorittaman 
uudelleentarkastelun jälkeen.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa vähittäismarkkinoista ja esimerkiksi 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaympäristöstä.

Tarkistus 140
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuntaviivoissa, joilla on tarkoitus 
varmistaa tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, 
määritellään lisäksi tarvittaessa: 

Poistetaan.

a) 5 artiklassa säädettyjen periaatteiden 
mukaisen tietojen antamisen 
yksityiskohdat; 
b) 7 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat; 
c) siirtoverkonhaltijoiden ja verkkoon 
liitettyjen asiakkaiden väliseen suhteeseen 
liittyvien liittämissääntöjen 
yksityiskohdat;
d) yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;
e) sähkön kauppaa koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;
f) tasesähkö- ja varavoimamarkkinoiden 
yhdentämisen edistämiseksi annettujen 
tasehallintaa ja varavoimaa koskevien 
sääntöjen yksityiskohdat;
g) investointikannustimia, sijaintia 
koskevat signaalit mukaan luettuina, 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat;
h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja 
asioita koskevat yksityiskohdat.
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Or. de

Perustelu

Komiteamenettelystä johtuva toimivallan siirtyminen komissiolle on laajuudessaan 
epäasianmukaista. Valtuuksien sisältö, tarkoitus ja laajuus on määritettävä huomattavasti 
tiukemmin etenkin tapauksissa, joissa komissio siirtyy uusille urille.

Tarkistus 141
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suuntaviivoissa, joilla on tarkoitus 
varmistaa tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, 
määritellään lisäksi tarvittaessa: 

(3) Yksittäisissä suuntaviivoissa, joilla on 
tarkoitus varmistaa tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, 
määritellään lisäksi tarvittaessa:

a) 5 artiklassa säädettyjen periaatteiden 
mukaisen tietojen antamisen 
yksityiskohdat; 

a) 5 artiklassa säädettyjen periaatteiden 
mukaisen tietojen antamisen 
yksityiskohdat; 

b) 7 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat; 

b) 7 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat; 

c) siirtoverkonhaltijoiden ja verkkoon 
liitettyjen asiakkaiden väliseen suhteeseen 
liittyvien liittämissääntöjen yksityiskohdat;

c) siirtoverkonhaltijoiden ja verkkoon 
liitettyjen asiakkaiden väliseen suhteeseen 
liittyvien liittämissääntöjen yksityiskohdat;

d) yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;

d) yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;

e) sähkön kauppaa koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;
f) tasesähkö- ja varavoimamarkkinoiden 
yhdentämisen edistämiseksi annettujen 
tasehallintaa ja varavoimaa koskevien 
sääntöjen yksityiskohdat;

e) tasesähkö- ja varavoimamarkkinoiden 
yhdentämisen edistämiseksi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta etusijalle 
asetettavan rajojen yli käytävän 
päivänsisäisen kaupan soveltamista –
annettujen tasehallintaa ja varavoimaa 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat;
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g) investointikannustimia, sijaintia 
koskevat signaalit mukaan luettuina, 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

f) investointikannustimia, sijaintia 
koskevat signaalit mukaan luettuina, 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja asioita 
koskevat yksityiskohdat.

g) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja asioita 
koskevat yksityiskohdat.

Or. de

Perustelu

Komiteamenettelystä johtuva toimivallan siirtyminen komissiolle on laajuudessaan 
epäasianmukaista. Valtuuksien sisältö, tarkoitus ja laajuus on määritettävä huomattavasti 
tiukemmin etenkin tapauksissa, joissa komissio siirtyy uusille urille – kuten sähkön 
tukkukauppaan.

Tämän artiklan nojalla laadituissa ja voimassa olevissa ylikuormituksen hallintaa koskevissa 
suuntaviivoissa velvoitetaan ottamaan 1. tammikuuta 2008 käyttöön rajojen yli käytävän 
päivänsisäisen kaupan järjestelmä.

Tarkistus 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 7 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sähkön vähittäismarkkinoiden yhtenäistämistä koskevat säännökset olisi poistettava tai ne 
olisi esitettävä yksinomaan direktiiviehdotuksessa, jolla muutetaan sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annettua direktiiviä 2003/54/EY (KOM(2007)0528 
lopullinen). Rajat ylittävää sähkön kauppaa ja verkkoihin pääsyä koskevassa ehdotuksessa 
(KOM(2007)0531) olisi keskityttävä tukkumarkkinoihin ja toimitusvarmuuteen.
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Tarkistus 143
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 7 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävien yhdenmukaistettujen vähittäismarkkinoiden tavoite ei ole tarpeen 
moitteettomasti toimivien alueellisten ja yhteisön laajuisten tukkumarkkinoiden kehittymisen 
kannalta, joihin tässä asetuksessa olisi keskityttävä.  Parhaisiin käytäntöihin perustuvat 
ehdotukset ovat usein parempia kuin viralliset suuntaviivat vähittäismyyntialalla, johon 
sovelletaan etupäässä toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 144
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sähkön kauppaa koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komiteamenettelystä johtuva toimivallan siirtyminen komissiolle on laajuudessaan 
epäasianmukaista. Valtuuksien sisältö, tarkoitus ja laajuus on määritettävä huomattavasti 
tiukemmin etenkin tapauksissa, joissa komissio siirtyy uusille urille – kuten sähkön 
tukkukauppaan.
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Tämän artiklan nojalla laadituissa ja voimassa olevissa ylikuormituksen hallintaa koskevissa 
suuntaviivoissa velvoitetaan ottamaan 1. tammikuuta 2008 käyttöön rajojen yli käytävän 
päivänsisäisen kaupan järjestelmä.

Tarkistus 145
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sähkön kauppaa koskevien sääntöjen 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Suuntaviivojen tai sääntöjen antamisesta on luovuttava.

Tarkistus 146
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tasesähkö- ja varavoimamarkkinoiden 
yhdentämisen edistämiseksi annettujen
tasehallintaa ja varavoimaa koskevien 
sääntöjen yksityiskohdat;

f) tasesähkö- ja varavoimamarkkinoiden 
yhdentämisen edistämiseksi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta etusijalle 
asetettavan rajojen yli käytävän 
päivänsisäisen kaupan soveltamista –
annettujen tasehallintaa ja varavoimaa 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

Or. de
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Perustelu

Komiteamenettelystä johtuva toimivallan siirtyminen komissiolle on laajuudessaan 
epäasianmukaista. Valtuuksien sisältö, tarkoitus ja laajuus on määritettävä huomattavasti 
tiukemmin etenkin tapauksissa, joissa komissio siirtyy uusille urille – kuten sähkön 
tukkukauppaan.

Tämän artiklan nojalla laadituissa ja voimassa olevissa ylikuormituksen hallintaa koskevissa 
suuntaviivoissa velvoitetaan ottamaan 1. tammikuuta 2008 käyttöön rajojen yli käytävän 
päivänsisäisen kaupan järjestelmä.

Tarkistus 147
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointikannustimia, sijaintia 
koskevat signaalit mukaan luettuina, 
koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sähköverkkojen sijaintia koskeville signaaleille on jo annettu valtuutus 8 artiklan 2 kohdassa. 
Siksi ei tarvita lisävaltuutusta suuntaviivojen antamiseen.

Tarkistus 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja 
asioita koskevat yksityiskohdat.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Valtuutus antaa 2 c artiklan 3 kohtaa koskevia suuntaviivoja on annettu 2 e artiklan 
3 kohdassa. Koska ainoastaan komissio voi muuttaa mutta ei antaa muita 8 artiklan 
1 kohdassa mainittuja suuntaviivoja, on maininta 8 artiklassa syytä poistaa järjestelmällisistä 
syistä.

Tarkistus 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja 
asioita koskevat yksityiskohdat.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja asioita ei pidä sisällyttää suuntaviivoihin siten kuin ne 
kuvataan 8 artiklassa.

Tarkistus 150
Umberto Guidoni

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi antaa tarvittaessa ja 
viraston ehdotuksesta 2 e artiklan 
1 kohdan mukaisesti strategisia 
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suuntaviivoja 2 c artiklan 3 ja 5 kohdassa 
luetelluilla aloilla pohjaksi sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle 2 c artiklan 3 kohdassa 
mainittujen yksityiskohtaisten teknisten 
sääntöjen luonnoksen sekä 2 c artiklan 
5 kohdassa mainitun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksen 
laatimiseen.

Or. en

Perustelu

2 e artiklassa määritetyn menettelyn seurauksena 8 artiklassa olisi myös mainittava 
mahdollisuus strategisten suuntaviivojen antamiseen saman menettelyn mukaisesti kuin 
muissa tässä asetuksessa edellytetyissä suuntaviivoissa. Näin ollen tähän artiklaan on 
lisättävä 3 a kohta. Tämän artiklan nykyistä suuntaviivojen luetteloa on tarkasteltava 11 alan 
perusteella.

Tarkistus 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa suuntaviivoja 1–3 
kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä. Se 
voi muuttaa 4 kohdassa tarkoitettuja 
suuntaviivoja 5 ja 6 artiklassa säädettyjen 
periaatteiden mukaisesti, erityisesti 
sisällyttääkseen niihin yksityiskohtaisia 
suuntaviivoja kaikista käytännössä 
sovellettavista 
kapasiteetinjakomenetelmistä ja 
varmistaakseen, että ylikuormituksen 
hallintamekanismeja kehitetään 
sisämarkkinoiden tavoitteiden mukaisesti. 
Tällaisten muutosten yhteydessä annetaan 
tarvittaessa myös yhteisiä sääntöjä 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 

5. Virasto antaa suuntaviivat 2 d a artiklan 
mukaisesti.
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verkon käyttöä ja toimintaa koskevista 
turvallisuuden ja toiminnan 
vähimmäisvaatimuksista.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun 
muassa täydentämällä sitä, päätetään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio varmistaa, että 
niillä saavutetaan tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi edellytettävä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso eikä 
ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi.
Antaessaan tai muuttaessaan 
suuntaviivoja komissio ilmoittaa, mitä 
toimia se on toteuttanut sen suhteen, että 
Euroopan sähköverkkoon kuuluvissa 
kolmansissa maissa sovellettavat säännöt 
vastaavat ja kyseessä olevat suuntaviivat 
vastaavat toisiaan.
Antaessaan nämä suuntaviivat 
ensimmäistä kertaa komissio varmistaa, 
että yhteen ehdotettuun toimenpiteeseen 
sisältyvät vähintään 1 kohdan a ja d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut 
asiat.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen sen logiikan kanssa, että virasto vastaa näiden 
suuntaviivojen laatimisesta ja, laajojen kuulemisten jälkeen, niiden hyväksymisestä.
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Tarkistus 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa suuntaviivoja 1–3 
kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä. Se 
voi muuttaa 4 kohdassa tarkoitettuja 
suuntaviivoja 5 ja 6 artiklassa säädettyjen 
periaatteiden mukaisesti, erityisesti 
sisällyttääkseen niihin yksityiskohtaisia 
suuntaviivoja kaikista käytännössä 
sovellettavista 
kapasiteetinjakomenetelmistä ja 
varmistaakseen, että ylikuormituksen 
hallintamekanismeja kehitetään 
sisämarkkinoiden tavoitteiden mukaisesti. 
Tällaisten muutosten yhteydessä annetaan 
tarvittaessa myös yhteisiä sääntöjä 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista verkon 
käyttöä ja toimintaa koskevista 
turvallisuuden ja toiminnan 
vähimmäisvaatimuksista.

Komissio voi muuttaa suuntaviivoja 1–3 
kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä. Se 
voi muuttaa 4 kohdassa tarkoitettuja 
suuntaviivoja 5 ja 6 artiklassa säädettyjen 
periaatteiden mukaisesti, erityisesti
sisällyttääkseen niihin yksityiskohtaisia 
suuntaviivoja kaikista käytännössä 
sovellettavista 
kapasiteetinjakomenetelmistä ja 
varmistaakseen, että ylikuormituksen 
hallintamekanismeja kehitetään 
sisämarkkinoiden tavoitteiden mukaisesti. 
Tällaisten muutosten yhteydessä annetaan 
tarvittaessa myös yhteisiä sääntöjä 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista verkon 
käyttöä ja toimintaa koskevista 
turvallisuuden ja toiminnan 
vähimmäisvaatimuksista.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa täydentämällä 
sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Näitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
muutetaan 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Antaessaan tai muuttaessaan suuntaviivoja 
komissio varmistaa, että niillä saavutetaan 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi edellytettävä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso eikä 
ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Muuttaessaan suuntaviivoja komissio 
varmistaa, että niillä saavutetaan tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
edellytettävä yhdenmukaistamisen 
vähimmäistaso eikä ylitetä sitä, mikä on 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Antaessaan tai muuttaessaan suuntaviivoja 
komissio ilmoittaa, mitä toimia se on 
toteuttanut sen suhteen, että Euroopan 
sähköverkkoon kuuluvissa kolmansissa 
maissa sovellettavat säännöt vastaavat ja 
kyseessä olevat suuntaviivat vastaavat 

Muuttaessaan suuntaviivoja komissio 
ilmoittaa, mitä toimia se on toteuttanut sen 
suhteen, että Euroopan sähköverkkoon 
kuuluvissa kolmansissa maissa 
sovellettavat säännöt vastaavat ja kyseessä 
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toisiaan. olevat suuntaviivat vastaavat toisiaan.

Antaessaan nämä suuntaviivat 
ensimmäistä kertaa komissio varmistaa, 
että yhteen ehdotettuun toimenpiteeseen 
sisältyvät vähintään 1 kohdan a ja d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut 
asiat.”

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 153
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 
valtuudet varmistaa tehokkaasti tämän 
asetuksen täytäntöönpano antamalla 
niille tai muille viranomaisille 
oikeudellinen toimivalta antaa 
noudattamismääräyksiä ja määrätä 
tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhtaisia 
seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 ja ilmoitettava niiden 
muutoksista viipymättä.

Or. en



AM\717090FI.doc 117/118 PE404.668v01-00

FI

(Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 12 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.)

Perustelu

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvoston mukaan asetuksen (EY) N:o 
1228/2003 nykyinen täytäntöönpano on puutteellinen jäsenvaltioiden täytäntöönpanemien 
tehokkaiden seuraamusten puuttumisen vuoksi. Sääntelyviranomaisten 
voimaansaattamisvaltuuksien tehokas käyttö on varmistettava, jotta määrätään seuraamuksia 
asetuksen vaatimusten täytäntöön panematta jättämisestä.

Tarkistus 154
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1228/2003 
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2003/54/EY 2 artiklassa 
tarkoitetuilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet 
varmistaa tehokkaasti tämän asetuksen 
täytäntöönpano antamalla niille tai muille 
viranomaisille oikeudellinen toimivalta 
antaa noudattamismääräyksiä ja määrätä 
tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhtaisia 
seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nämä säännökset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 sekä niiden 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
mahdollisimman pian.

Or. en

(Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 12 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.)



PE404.668v01-00 118/118 AM\717090FI.doc

FI

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1228/2003 nykyinen täytäntöönpano on puutteellinen jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanemien tehokkaiden seuraamusten puuttumisen vuoksi. Firenzen foorumissa 
ilmaistiin vahva huolestuminen siitä, miten rajallisesti sääntelyviranomaiset hyödyntävät 
valtuuksiaan määrätä seuraamuksia asetuksen vaatimusten täytäntöön panematta 
jättämisestä. Täytäntöön panematta jättämistapauksissa ei ole neuvotteluvaraa, ja 
sääntelyviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus hyödyntää voimaansaattamisvaltuuksiaan 
tehokkaasti.
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