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Tarkistus 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
[yksi vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] 
alkaen:

1. Siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että [yksi 
vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] alkaen 
vertikaalisesti integroituneiden yritysten 
on noudatettava joko seuraavia 
a-d alakohtia tai 10 artiklaa tai 
10 b artiklan säännöksiä:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön tehokas ja tuloksellinen oikeudellinen eriyttäminen 
vaihtoehtona omistajuuden eriyttämiselle ja riippumattomille verkonhaltijoille. Sillä 
varmistetaan siirtoverkonhaltijan tehokas eriyttäminen ilman omistajuuteen puuttumista tai 
sitä, että siirtoverkko tai energiantuotanto myydään.

Tarkistus 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
[yksi vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] 
alkaen:

1. Siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että [yksi 
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vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] alkaen 
vertikaalisesti integroituneiden yritysten 
on noudatettava
– tämän artiklan ja 8 a ja 8 b artiklan 
säännöksiä tai
– 8 a, 8 b ja 8 b a artiklan säännöksiä.

Mikäli jäsenvaltiot noudattavat tämän 
artiklan ja 8 a ja 8 b artiklan säännöksiä, 
niiden on varmistettava, että [yksi vuosi 
täytäntöönpanoajankohdasta] alkaen:

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus valita omistajuuden eriyttämisen ja 
tehokkaan ja tuloksellisen eriyttämisen välillä. Tämä liittyy 28 artiklaa koskevaan 
tarkistukseen, jossa komissiota pyydetään arvioimaan, onko tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen riittävä toimenpide tehokkaan kilpailun ylläpitämiseksi, ja jossa sitä pyydetään 
raportoimaan asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 228
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jokainen yritys, joka omistaa 
siirtoverkon, toimii siirtoverkonhaltijana;

a) jokainen yritys, joka omistaa 
siirtoverkon, toimii siirtoverkonhaltijana 
tai omistaa samoille osakkeenomistajille 
kuuluvan siirtoverkonhaltijan;

Or. en

Perustelu

Direktiivin pitäisi olla riittävän joustava käytännöllisten alueellisten ja/tai väliaikaisten 
ratkaisujen sallimiseksi. Tällä annettaisiin mahdollisuus valtuuttaa monikansalliset yksiköt 
vastaamaan verkon käytöstä.
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Tarkistus 229
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jokainen yritys, joka omistaa 
siirtoverkon, toimii siirtoverkonhaltijana;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän kirjainkohdan poistaminen 8 artiklasta tarkoittaa, että siirtoverkonhaltija voi omistaa 
kaikki siirtämiseen liittyvät voimavarat tai ei mitään voimavaroista tai että se voi omistaa 
osan siirtämiseen liittyvistä voimavaroista. Samoja vaatimuksia sovelletaan kuitenkin kaikkiin 
tapauksiin.

Tarkistus 230
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta: b) henkilöllä tai henkilöillä ei ole yhdessä 
tai erikseen oikeutta:

Or. en
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Tarkistus 231
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

i) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, jos 
se käyttää tai ne käyttävät samaan aikaan, 
joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijassa tai siirtoverkossa tai 
sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia siirtoverkonhaltijaan tai 
siirtoverkkoon nähden,

i) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, jos 
se käyttää tai ne käyttävät samaan aikaan, 
joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijassa tai sillä tai niillä on 
minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan nähden,

Or. en

Perustelu

Tähän luetelmakohtaan tehtävää tarkistusta voidaan perustella sillä, että sanamuoto 
vaikuttaa epäselvältä ja liian epätarkalta ja että se voi aiheuttaa epävarmuutta.

Tarkistus 232
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

i) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, jos 
se käyttää tai ne käyttävät samaan aikaan, 
joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijassa tai siirtoverkossa tai 
sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia siirtoverkonhaltijaan tai 
siirtoverkkoon nähden,

i) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, jos 
se käyttää tai ne käyttävät samaan aikaan, 
joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijassa tai siirtoverkossa,
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Or. en

Tarkistus 233
Manuel António dos Santos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

i) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, jos 
se käyttää tai ne käyttävät samaan aikaan, 
joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijassa tai siirtoverkossa tai 
sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai
oikeuksia siirtoverkonhaltijaan tai
siirtoverkkoon nähden,

i) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, jos 
se käyttää tai ne käyttävät samaan aikaan, 
joko suoraan tai välillisesti, määräysvaltaa 
siirtoverkonhaltijassa tai siirtoverkossa tai 
sillä tai niillä on minkäänlaisia oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden,

Or. en

Perustelu

On käsitetty, että ei ole tarpeen estää vähemmistöosakkuutta, mikäli vähemmistöosakkaat 
eivät puutu toiminnan valvontaan. Vähemmistöosakkaat eivät aseta kyseenalaiseksi 
verkonhaltijan riippumattomuutta.

Tarkistus 234
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijassa tai 
siirtoverkossa, jos se käyttää tai ne 
käyttävät samaan aikaan, joko suoraan tai 

ii) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijassa, jos se 
käyttää samaan aikaan, joko suoraan tai 
välillisesti, määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
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välillisesti, määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä 
tai sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä 
tai sillä on minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

Or. en

Perustelu

Tähän luetelmakohtaan tehtävää tarkistusta voidaan perustella sillä, että sanamuoto 
vaikuttaa epäselvältä ja liian epätarkalta ja että se voi aiheuttaa epävarmuutta.

Tarkistus 235
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijassa tai 
siirtoverkossa, jos se käyttää tai ne 
käyttävät samaan aikaan, joko suoraan tai 
välillisesti, määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä 
tai sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja 
tai oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

ii) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijassa tai 
siirtoverkossa, jos se käyttää tai ne 
käyttävät samaan aikaan, joko suoraan tai 
välillisesti, määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä;

Or. en
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Tarkistus 236
Manuel António dos Santos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijassa tai 
siirtoverkossa, jos se käyttää tai ne 
käyttävät samaan aikaan, joko suoraan tai 
välillisesti, määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä 
tai sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai
oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

ii) käyttää, joko suoraan tai välillisesti, 
määräysvaltaa siirtoverkonhaltijassa tai 
siirtoverkossa, jos se käyttää tai ne 
käyttävät samaan aikaan, joko suoraan tai 
välillisesti, määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä 
tai sillä tai niillä on minkäänlaisia 
oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

Or. en

Perustelu

On käsitetty, että ei ole tarpeen estää vähemmistöosakkuutta, mikäli vähemmistöosakkaat 
eivät puutu toiminnan valvontaan. Vähemmistöosakkaat eivät aseta kyseenalaiseksi 
verkonhaltijan riippumattomuutta.

Tarkistus 237
Reino Paasilinna

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

Komission teksti Tarkistus

c) henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
nimittää siirtoverkonhaltijan tai 
siirtoverkon hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan 
edustavan toimielimen jäseniä, jos se 
käyttää tai ne käyttävät määräysvaltaa 
sähkön tuotantoa tai toimittamista 

Poistetaan.
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harjoittavassa yrityksessä tai sillä tai niillä 
on minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
sähkön tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavaan yritykseen nähden;

Or. en

Tarkistus 238
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

c) henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
nimittää siirtoverkonhaltijan tai 
siirtoverkon hallintoneuvoston, hallituksen 
tai yritystä lain mukaan edustavan 
toimielimen jäseniä, jos se käyttää tai ne 
käyttävät määräysvaltaa sähkön tuotantoa 
tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä 
tai sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

c) henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
nimittää siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä 
lain mukaan edustavan toimielimen 
jäseniä, jos se käyttää tai ne käyttävät 
määräysvaltaa sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä tai 
sillä tai niillä on minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaan yritykseen 
nähden;

Or. en

Perustelu

Tähän alakohtaan tehtävää tarkistusta voidaan perustella sillä, että sanamuoto vaikuttaa 
epäselvältä ja liian epätarkalta ja että se voi aiheuttaa epävarmuutta.

Tarkistus 239
Angelika Niebler

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

”d a) henkilöllä tai henkilöillä ei ole 
oikeutta toimia siirtoverkonhaltijoina 
hallintosopimuksen avulla, eikä 
henkilöllä tai henkilöillä ole mitään 
määräysvaltaa, jos se käyttää tai ne 
käyttävät samaan aikaan, joko suoraan 
tai välillisesti, määräysvaltaa sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä tai sillä tai niillä on 
minkäänlaisia etuja tai oikeuksia sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavaan 
yritykseen nähden.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan omistajuuden eriyttämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 240
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuihin etuihin ja oikeuksiin 
lukeutuvat erityisesti seuraavat:

2. Mikäli 1 kohdan b alakohdassa esitettyjä 
vaatimuksia noudatetaan, kaksi erillistä 
julkista elintä voi valvoa toisaalta 
tuotantoa ja toimitusta ja toisaalta siirtoa.

a) pääoman tai liikeomaisuuden osan 
omistus, tai
b) oikeus käyttää äänivaltaa, tai
c) oikeus nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan 
edustavan toimielimen jäseniä, tai
d) oikeus saada osinkoja tai muita 
osuuksia hyödyistä.
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Or. en

Tarkistus 241
Manuel António dos Santos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin etuihin ja oikeuksiin 
lukeutuvat erityisesti seuraavat:

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin oikeuksiin lukeutuvat 
erityisesti seuraavat:

a) pääoman tai liikeomaisuuden osan 
omistus, tai
b) oikeus käyttää äänivaltaa, tai a) oikeus käyttää äänivaltaa, tai

c) oikeus nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan 
edustavan toimielimen jäseniä, tai

b) oikeus nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan 
edustavan toimielimen jäseniä.

d) oikeus saada osinkoja tai muita 
osuuksia hyödyistä.

Or. en

Perustelu

Verkonhaltijan riippumattomuus ei vaarannu, vaikka verkonhaltija omistaisi osan pääomasta
tai liikeomaisuudesta tai vaikka sillä olisi oikeus saada osinkoja tai muita osuuksia hyödyistä. 
Oikeus nimittää hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä lain mukaan edustavan toimielimen 
jäseniä on puolestaan ratkaisevan tärkeä verkonhaltijan valvomiseksi.

Tarkistus 242
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuihin etuihin ja oikeuksiin 
lukeutuvat erityisesti seuraavat:

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin oikeuksiin lukeutuvat 
erityisesti seuraavat:

a) pääoman tai liikeomaisuuden osan 
omistus, tai
b) oikeus käyttää äänivaltaa, tai a) oikeus käyttää äänivaltaa, tai

c) oikeus nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan 
edustavan toimielimen jäseniä, tai

b) oikeus nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen tai yritystä lain mukaan 
edustavan toimielimen jäseniä.

d) oikeus saada osinkoja tai muita 
osuuksia hyödyistä.

Or. en

Tarkistus 243
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Kansallisten ja alueellisten 
sähkömarkkinoiden erityispiirteiden 
osalta komission on säädettävä taloutta, 
rahoitusta ja toimitusvarmuutta koskevia 
kriteerejä ja muita kriteerejä, joiden 
mukaisesti vertikaalisesti integroiduissa 
yrityksissä toteutetaan pakollinen ja 
perusteltu eriyttäminen.
Vertikaalisesti integroiduille yrityksille 
direktiivin nojalla asetettujen 
velvollisuuksien pitää olla oikeasuhteisia 
tavoitteeseen nähden.”

Or. lt
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Tarkistus 244
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Jäsenvaltioiden on valvottava
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
eriyttämisprosessia, ja niiden on 
toimitettava komissiolle kertomus 
saavutetusta edistymisestä.”

Or. lt

Tarkistus 245
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 c. Vertikaalisesti integroitujen yritysten 
eriyttäminen ei saa johtaa kuluttajien 
sähkötariffien kohoamiseen, eikä sillä saa 
olla muita kielteisiä sosiaalisia 
vaikutuksia.”

Or. en

Tarkistus 246
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
poikkeuksia edellä olevan 1 kohdan b ja 
c alakohdan soveltamisesta [kaksi vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] saakka sillä 
edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijat 
eivät kuulu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 247
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa asetettu velvollisuus 
katsotaan täytetyksi tilanteessa, jossa 
useat siirtoverkkoja omistavat yritykset 
ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka 
toimii siirtoverkonhaltijana useissa 
jäsenvaltioissa kyseisten siirtoverkkojen 
osalta. Yhteisyritykseen ei saa osallistua 
muita yrityksiä, paitsi jos se on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
10 artiklan nojalla. 

5. Alueellisen yhteistyön tekemistä 
koskevan 5 artiklassa tarkoitetun 
velvollisuuden osalta jäsenvaltioiden on 
pyrittävä nimeämään siirtoverkonhaltija, 
joka vastaa useista kansallisista alueista 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kyseinen 
siirtoverkonhaltija noudattaa tämän 
artiklan ja 10 a artiklan säännöksiä. 
Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
taloudellisia kannusteita alueellisten 
verkonhaltijoiden perustamisen 
edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Suurempien ja maksuvalmiiden markkinoiden luomiseksi siirtoverkonhaltijoita on ohjattava 
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voimakkaammin. Sähköverkon suunnittelua tai toimintaa koskevaa koordinointia ei 
todennäköisesti voida yhdenmukaistaa siirtoverkonhaltijoiden vapaaehtoisen yhteistyön 
avulla. Olisi sallittava siirtoverkonhaltijan perustaminen alueellisella tasolla ja EU:n tasolla. 
Alueiden välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää aitojen Euroopan laajuisten markkinoiden 
kehittymisen kannalta.

Alueellisella verkonhallinnalla olisi pyrittävä alueellisen yhteistyön kannustamiseen 
kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi sillä olisi pyrittävä helpottamaan rajatylittävää 
kauppaa ja markkinoiden yhdentymistä ja tarjottava investointeja, jotka vastaavat parhaiten 
alueellisia tarpeita, ottaen huomioon alueiden väliset näkökohdat.

Tarkistus 248
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa asetettu velvollisuus 
katsotaan täytetyksi tilanteessa, jossa 
useat siirtoverkkoja omistavat yritykset 
ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka 
toimii siirtoverkonhaltijana useissa 
jäsenvaltioissa kyseisten siirtoverkkojen 
osalta. Yhteisyritykseen ei saa osallistua 
muita yrityksiä, paitsi jos se on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
10 artiklan nojalla.

5. Tämän direktiivin 5 a artiklalla 
säädetyn alueellisen yhteistyön 
takaamiseksi jäsenvaltioiden on 
edistettävä ja tuettava kaikkea 
siirtoverkonhaltijoiden ja 
sääntelyviranomaisten yhteistoimintaa 
ja/tai yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
yhdenmukaistaa pääsyä ja tasehallintaa 
koskevia sääntöjä (tasehallinta-alueiden 
yhdentymisen hyväksi) useissa 
naapureina sijaitsevissa jäsenvaltioissa ja 
niiden välillä asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Tätä yhteistyötä voidaan tehdä 
kaikille asianosaisille 
siirtoverkonhaltijoille yhteisen rakenteen 
avulla, jotta katettaisiin useita naapureina 
sijaitsevia alueita. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä siirtoverkonhaltijoiden yhteisessä 
rakenteessa noudatetaan tällä artiklalla ja 
10 a artiklalla säädettyjä periaatteita.

Or. fr
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Perustelu

Vaikka alueellisella tasolla tehtävällä siirtoverkonhaltijoiden vapaaehtoisella yhteistyöllä 
onkin saatu joitakin tuloksia, verkkojen alueelliselle hallinnalle tarvitaan paremmin 
määritellyt puitteet. Jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle yksinomaan kansallisten 
ratkaisujen sijaan alueelliset järjestelyt. Tällä direktiivillä olisi suosittava alueellisen tai jopa 
eurooppalaisen verkonhaltijan perustamista aitojen Euroopan laajuisten markkinoiden 
kehittymisen tukemiseksi.

Tarkistus 249
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos se on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
10 artiklan nojalla.

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta.

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtoverkkojen omistajuuden eriyttäminen on ainoa keino taata kansallisten 
siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus ja lisätä avoimuutta. Se antaisi myös kansallisille 
siirtoverkonhaltijoille mahdollisuuden edistää markkinoita tehokkaammin. Riippumattomiin 
verkonhaltijoihin perustuvan järjestelmän nojalla kansallisten siirtoverkkojen omistajuus ja 
kaupalliset toimet pysyvät yhden tahon vastuulla. Vaikka kansallisia siirtotoimia säännellään 
voimakkaasti, tämä johtaa useisiin erilaisiin sääntöihin.
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Tarkistus 250
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tämän artiklan täytäntöönpanon 
takia, mikäli 1 kohdan b–d alakohdissa 
tarkoitettu henkilö on jäsenvaltio tai jokin 
muu julkinen elin tai kaksi erillistä 
julkista elintä, jotka valvovat toisaalta 
siirtoverkonhaltijaa tai siirtoverkkoa tai 
toisaalta sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaa yritystä, 
kyseessä ei saa olla sama henkilö tai 
samat henkilöt.”

Or. en

Tarkistus 251
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tämän artiklan täytäntöönpanon 
takia, mikäli 1 kohdan b–d alakohdissa 
tarkoitettu henkilö on jäsenvaltio tai jokin 
muun julkinen elin tai kaksi erillistä 
julkista elintä, jotka valvovat toisaalta 
siirtoverkonhaltijaa tai siirtoverkkoa tai 
toisaalta sähkön tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavaa yritystä, 
kyseessä ei saa olla sama henkilö tai 
samat henkilöt.”

Or. en
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Perustelu

Samanlaista säännöstä ehdotettiin johdanto-osan 12 kappaleessa. Oikeusvarmuuden takia on 
kuitenkin tärkeää, että tällainen säännös sisällytetään säädökseen.

Tarkistus 252
Manuel António dos Santos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Mikäli kyseinen jäsenvaltio on 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
yrityksen osakas, 1 kohdan b–
d alakohdissa tarkoitetut velvollisuudet 
katsotaan täytetyiksi, mikäli sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittava 
yritys ja siirtoverkonhaltija tai 
siirtoverkko ovat oikeudellisesti erillisiä 
valtion elimiä ja niissä noudatetaan 
1 kohdan b ja c alakohdan säännöksiä.”

Or. en

Perustelu

Verkkojen eriyttäminen ei tarkoita toiminnan yksityistämistä. Julkiselle sektorille olisi 
annettava samat mahdollisuudet taata toimitus ja siirto edellyttäen, että kyseisen kahden 
verkon eriyttäminen on taattu.
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Tarkistus 253
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 6 kohta – a–a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
12 artiklassa tarkoitettuja kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja, jotka ovat 
vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen 
kuuluneen siirtoverkonhaltijan ja sen 
henkilöstön hallussa, siirretä sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittaville 
yrityksille.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) 12 artiklassa tarkoitettuja kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja, jotka ovat 
vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen 
kuuluneen siirtoverkonhaltijan ja sen 
henkilöstön hallussa, ei siirretä sähkön 
tuotantoa tai toimittamista harjoittaville 
yrityksille;
a a) siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jolla 
säädetään toimenpiteistä sen 
varmistamiseksi, että toiminta ei ole 
syrjivää ja että avoimuutta koskevia 
velvollisuuksia noudatetaan, ja ne 
panevat täytäntöön kyseistä ohjelmaa;
ohjelmalla asetetaan myös erityisiä 
velvollisuuksia siirtoverkonhaltijan 
työntekijöille tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi; ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaava henkilö valvoo 
riippumattomasti näiden velvollisuuksien 
noudattamista; kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oikeus määrätä 
siirtoverkonhaltijoille rangaistuksia, 
mikäli ne eivät pane asianmukaisesti 
täytäntöön sääntöjen noudattamista 
koskevaa ohjelmaa;
a b) siirtoverkonhaltijat nimittävät 
henkilön tai elimen ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavaksi 
tahoksi, jonka tehtävänä on
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i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa,
ii) laatia vuosittainen kertomus sääntöjen 
noudattamisesta ja toimittaa se 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle,
iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevasta ohjelmasta ja 
sen täytäntöönpanosta;
a c) ohjelman noudattamisen seurannasta 
vastaavan henkilön riippumattomuus 
taataan erityisesti työehdoilla, ja ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavalla 
henkilöllä on oikeus tutustua 
siirtoverkonhaltijoiden kaikkiin 
tilinpäätöksiin, asiakirjoihin ja 
toimistoihin ja hänellä on oikeus saada 
tietoja, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen hoitamisen 
kannalta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan omistajuuden eriyttämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 254
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että siirtoverkonhaltija ja sen 
osakkeenomistajat pidättäytyvät kaikesta 
toiminnasta, joka heikentää sen 
taloudellisia valmiuksia täyttää 
velvollisuutensa riippumatta tehokkaista 
verkkotoiminnoista (talouden pitäminen 
erillään muusta toiminnasta).”

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan omistajuuden eriyttämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 255
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 b. Komissio voi antaa suuntaviivat sen 
varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltija 
noudattaa täysimääräisesti ja tehokkaasti 
6 kohdan b ja c alakohdan säännöksiä. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa 
täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Komissiolla pitäisi olla mahdollisuus antaa suuntaviivat, joilla varmistetaan 8 artiklan 
6 kohdassa (uusi) esitettyjen velvollisuuksien noudattaminen.
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Tarkistus 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisätään 8 a ja 8 b artikla seuraavasti: (5) Lisätään 8 a, 8 b ja 8 c artikla
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 257
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. en
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Perustelu

Omistajuuden eriyttämisen ja riippumattomiin verkonhaltijoihin perustuvan mallin 
yhteydessä vaadittiin ottamaan käyttöön mekanismeja kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
integroituneiden yritysten tekemiä investointeja vastaan, jotta voitaisiin varmistaa, että myös 
kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten on sitouduttava omistajuuden eriyttämiseen ja 
riippumattomien verkonhaltijoiden perustamiseen. Koska omistajuuden eriyttämisen ja 
riippumattomiin verkonhaltijoihin perustuvan mallin ei pitäisi enää olla ainoita vaihtoehtoja, 
tällaiset mekanismit eivät ole enää tarpeen.

Tarkistus 258
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. de

Perustelu

Pääomavirta suorien investointien muodossa on taloudellisesti toivottavaa, ja se myös 
vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden talouksia. Niin sanottu kolmansia maita koskeva lauseke, 
jonka tarkoituksena on suojella eurooppalaisia siirtoverkonhaltijoita kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden yritysten yritysvaltauksilta, on protektionistinen, oikeudellisesti 
kyseenalainen ja vaikea panna täytäntöön.

Tarkistus 259
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Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
ratifioituun energiaa koskevaan 
eurooppalaiseen peruskirjaan 
perustuvassa sopimuksessa, jonka 
sopimuspuolena yhteisö on.

Or. en

Tarkistus 260
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla Poistetaan.

Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen ja 
sertifiointi

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä siirtoverkonhaltijoiksi yritykset, 
jotka omistavat siirtoverkon ja joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
jäljempänä esitetyn sertifiointiprosessin 
mukaisesti varmistanut noudattaneen 
8 artiklan 1 kohdan ja 8 a artiklan 
vaatimuksia. Siirtoverkonhaltijoiden 
nimeäminen on ilmoitettava Euroopan 
komissiolle ja julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

2. Kun sertifiointia pyytää siirtoverkon 
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omistaja tai siirtoverkonhaltija, joka on 
8 a artiklan mukaisesti kolmannesta 
maasta tulevan henkilön tai henkilöiden 
määräysvallassa, pyyntö on evättävä, ellei 
siirtoverkon omistaja tai 
siirtoverkonhaltija pysty osoittamaan, ettei 
millään kaasun tai sähkön tuotantoa tai 
toimitusta harjoittavalla toimijalla tai 
kolmannella maalla voi olla suoraa tai 
välillistä vaikutusvaltaa kyseiseen 
yksikköön 8 artiklan 1 kohdan vastaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.

3. Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava 
sääntelyviranomaiselle kaikista 
suunnitelluista liiketoimista, jotka voivat 
edellyttää sen uudelleenarviointia, 
noudattavatko ne 8 artiklan 1 kohtaa ja 
8 a artiklaa.

4. Sääntelyviranomaisten on valvottava, 
että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
jatkuvasti 8 artiklan 1 kohtaa ja 
8 a artiklaa. Niiden on aloitettava
sertifiointimenettely tällaisen vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi:

a) kun siirtoverkonhaltija tekee 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen,

b) omasta aloitteestaan, jos niillä on 
tiedossa, että suunniteltu muutos 
siirtoverkon omistajien tai 
siirtoverkonhaltijoiden suhteen 
käytetyissä oikeuksissa tai 
vaikutusvallassa saattaa johtaa 8 artiklan 
1 kohdan tai 8 a artiklan sääntöjen 
rikkomiseen, tai jos niillä on syytä epäillä, 
että tällainen rikkominen on saattanut 
tapahtua, tai

c) komission pyynnöstä.

5. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
päätös siirtoverkonhaltijan sertifioinnista 
neljän kuukauden kuluessa 
siirtoverkonhaltijan tekemän ilmoituksen 
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päivämäärästä tai komission pyynnön 
päivämäärästä. Tämän määräajan 
päätyttyä sertifiointi katsotaan 
myönnetyksi. Sääntelyviranomaisen 
nimenomainen tai hiljainen päätös voi 
tulla voimaan vasta sen jälkeen kun 
6-9 kohdassa säädetty menettely on 
saatettu loppuun ja ainoastaan, jos 
komissio ei ilmoita vastustavansa sitä.

6. Sääntelyviranomaisen on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan sertifiointia 
koskevasta nimenomaisesta tai hiljaisesta 
päätöksestä viipymättä komissiolle ja 
toimitettava ilmoituksen mukana kaikki 
päätöksen kannalta merkitykselliset 
tiedot.

7. Komissio tutkii ilmoituksen heti sen 
saatuaan. Jos komissio katsoo, että 
sääntelyviranomaisen päätös herättää 
vakavia epäilyjä siitä, onko se 8 artiklan 
1 kohdan, 8 a artiklan tai 8 b artiklan 
2 kohdan mukainen, se päättää asiaa 
koskevan menettelyn aloittamisesta 
kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Tällaisessa 
tapauksessa se pyytää 
sääntelyviranomaista ja asianomaista 
siirtoverkonhaltijaa esittämään 
huomautuksensa. Jos komissio pyytää 
lisätietoja, kahden kuukauden 
määräaikaa voidaan jatkaa edelleen 
kahdella kuukaudella täydellisten tietojen 
vastaanottoajankohdasta lukien.

8. Kun komissio on päättänyt aloittaa 
menettelyn, se tekee viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa tällaisen päätöksen 
tekemisestä lopullinen päätöksen siitä, 
että se

a) ei vastusta sääntelyviranomaisen 
päätöstä, tai

b) pyytää asianomaista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
päätöstään tai peruuttamaan sen, jos se 
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katsoo, ettei 8 artiklan 1 kohtaa, 
8 a artiklaa tai 8 b artiklan 2 kohtaa ole 
noudatettu.

9. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
menettelyn aloittamisesta 7 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa tai tehnyt 
lopullista päätöstä 8 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa, sen katsotaan 
olleen vastustamatta 
sääntelyviranomaisen päätöstä.

10. Sääntelyviranomaisen on 
noudatettava sertifiointipäätöksen 
muuttamista tai peruuttamista koskevaa 
komission päätöstä neljän viikon kuluessa 
ja ilmoitettava tästä komissiolle.

11. Sääntelyviranomaiset ja komissio 
voivat pyytää siirtoverkonhaltijoilta ja 
sähkön tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavilta yrityksiltä kaikkia tietoja, 
joilla on merkitystä niille tämän artiklan 
nojalla kuuluvien tehtävien 
toteuttamisessa.

12. Sääntelyviranomaiset ja komissio 
käsittelevät kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja luottamuksellisina.

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus niihin siirtoverkonomistajiin ja riippumattomiin verkonhaltijoihin 
sovellettavasta sertifiointimenettelystä, joiden omistajuus on eriytetty, on liian ankara ja 
byrokraattinen. Eriyttämistä koskevien sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano voidaan 
varmistaa myös siten, että sääntelyviranomaiset seuraavat ja valvovat jatkuvasti 
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siirtoverkonhaltijoita.

Tarkistus 261
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisen on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan sertifiointia koskevasta 
nimenomaisesta tai hiljaisesta päätöksestä 
viipymättä komissiolle ja toimitettava 
ilmoituksen mukana kaikki päätöksen 
kannalta merkitykselliset tiedot. 

6. Sääntelyviranomaisen on ilmoitettava
siirtoverkonhaltijan sertifiointia koskevasta 
nimenomaisesta tai hiljaisesta päätöksestä 
viipymättä komissiolle ja toimitettava 
ilmoituksen mukana kaikki päätöksen 
kannalta merkitykselliset tiedot. Komission 
on toimittava asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 x artiklalla säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 262
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 7–10 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tutkii ilmoituksen heti sen 
saatuaan. Jos komissio katsoo, että 
sääntelyviranomaisen päätös herättää 
vakavia epäilyjä siitä, onko se 8 artiklan 
1 kohdan, 8 a artiklan tai 8 b artiklan 
2 kohdan mukainen, se päättää asiaa 
koskevan menettelyn aloittamisesta 
kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Tällaisessa 
tapauksessa se pyytää 

Poistetaan.
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sääntelyviranomaista ja asianomaista 
siirtoverkonhaltijaa esittämään 
huomautuksensa. Jos komissio pyytää 
lisätietoja, kahden kuukauden 
määräaikaa voidaan jatkaa edelleen 
kahdella kuukaudella täydellisten tietojen 
vastaanottoajankohdasta lukien.
8. Kun komissio on päättänyt aloittaa 
menettelyn, se tekee viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa tällaisen päätöksen 
tekemisestä lopullinen päätöksen siitä, 
että se
a) ei vastusta sääntelyviranomaisen 
päätöstä, tai
b) pyytää asianomaista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
päätöstään tai peruuttamaan sen, jos se 
katsoo, ettei 8 artiklan 1 kohtaa, 
8 a artiklaa tai 8 b artiklan 2 kohtaa ole 
noudatettu.
9. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
menettelyn aloittamisesta 7 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa tai tehnyt 
lopullista päätöstä 8 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa, sen katsotaan 
olleen vastustamatta 
sääntelyviranomaisen päätöstä.
10. Sääntelyviranomaisen on 
noudatettava sertifiointipäätöksen 
muuttamista tai peruuttamista koskevaa 
komission päätöstä neljän viikon kuluessa 
ja ilmoitettava tästä komissiolle.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisista syistä ehdotetaan, että ainakin 7–10 ja 13 kohta siirretään asetukseen (EY) 
N:o 1228/2003; 11 ja 12 kohdan pitää sisältyä sekä direktiiviin että asetukseen.
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Tarkistus 263
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 13 kohta

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisista syistä ehdotetaan, että ainakin 7–10 ja 13 kohta siirretään asetukseen (EY) 
N:o 1228/2003; 11 ja 12 kohdan pitää sisältyä sekä direktiiviin että asetukseen.

Tarkistus 264
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden nimeämistä koskevat säännöt, myös menettelysäännöt, vaikuttavat 
omistusoikeuksiin, ja niillä myös puututaan jäsenvaltioiden taloudellisiin ja oikeudellisiin 
rakenteisiin. On selvää, että kyseessä on tärkeä kysymys.

Tarkistus 265
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komitologiamenettelyn poistaminen.

Tarkistus 266
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 13 kohta
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Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä,
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen ja sertifiointi on olennainen osa tätä direktiiviä, ja sen 
pitäisi olla keskeisessä osassa direktiivin sääntelypuitteissa, jotka jäsenvaltiot määrittelevät 
itse. Avoimuudeltaan heikko komitologiamenettely ei ole oikea väline tässä tapauksessa.

Tarkistus 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”8 b a artikla

I. Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen
1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
tarpeen sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti:
a) varat, jotka ovat tarpeen sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;
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b) henkilöstö, joka on tarpeen 
sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;
c) henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, rajoitetaan ainoastaan 
sellaisiin tapauksiin, joissa ei ole vaaraa 
syrjintään, ja toiminnalle on saatava 
hyväksyntä kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, jotta vältetään 
kilpailua koskevat ongelmat ja 
eturistiriita;
d) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
annetaan käyttöön hyvissä ajoin.
2. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
1 kohdassa tarkoitetun sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
sisältävät ainakin seuraavat toimet:
– siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja 
sääntelyviranomaisiin;
– kolmannen osapuolen osallisuuden 
salliminen ja hallinnointi;
– verkkoon pääsystä perittävien maksujen 
kerääminen;
– siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;
– siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen;
– investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus;
– oikeudelliset palvelut;
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– tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.
3. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.
4. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen.
II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus
5. Sääntelyviranomaiselle tai jollekin 
muulle toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan pääjohtajan ja 
hallituksen muiden jäsenten nimittämistä 
ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista 
päättämistä koskevista päätöksistä sekä 
työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista 
vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä 
päätöksistä ja sopimuksista voi tulla
sitovia, mikäli sääntelyviranomainen tai 
muu toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai 
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen 
ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
toimenpiteen perusteita.
6. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on 
taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle tai 
tuomioistuimelle omien työsuhteidensa 
ennenaikaisen päättämisen osalta.
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7. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä.
8. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja 
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista.
9. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät voi olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.
10. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta sähköalan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan säännöksiä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyhtiön taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan tytäryhtiöstä 
saatavan pääoman tuoton osalta, mitä 
säännellään epäsuorasti 22 c artiklan 
mukaisesti. Erityisesti tämä antaa 
emoyhtiölle oikeuden hyväksyä 
siirtoverkonhaltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön 
velkaantumisasteelle. Mikäli emoyhtiö ei 
hyväksy tai muuta vuosittaista 
rahoitussuunnitelmaa tai muuta 
vastaavaa rahoitussuunnitelmaa, asia on 
vietävä sääntelyviranomaisen 
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päätettäväksi. Emoyhtiöllä ei ole oikeutta 
antaa ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai siirtolinjojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
11. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
johtoryhmän puheenjohtaja ei saa 
työskennellä missään tehtävässä kyseisen 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään osan alaisuudessa.
12. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai
johtoryhmään on kuuluttava myös 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Heidän nimittämisestään on 
ilmoitettava sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle, ja
nimityksestä tulee sitova 5 kohdassa 
kuvattujen ehtojen nojalla.
13. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 12 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen 
arviointikykyynsä, ja että hän ei 
erityisesti:
a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;
b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;
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c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
sähköntuotantotoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan 
hallintoneuvostossa tai hallituksessa;
d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
14. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen 
valvoo riippumattomasti ohjelman 
noudattamista. Sääntelyviranomaisella on 
oikeus säätää rangaistuksia, mikäli 
sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa pannaan täytäntöön 
epäasianmukaisesti.
15. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on
a) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
b) laatia vuosittainen kertomus, jossa 
esitetään sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se 
sääntelyviranomaiselle;
c) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.
16. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
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taattava erityisesti hänen työehdoillaan.
17. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
hallintoneuvostoon sekä 
sääntelyviranomaisiin.
18. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:
a) sähköverkon käyttöä ja siihen 
liittymistä koskevat ehdot, mukaan 
luettuna käytöstä perittävät maksut, 
siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;
b) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;
c) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuna varavoimaa koskevat 
säännöt;
d) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
19. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.
20. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
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kannalta.
21. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai 
erottaa sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen vasta saatuaan 
sille etukäteen hyväksynnän 
sääntelyviranomaiselta.
22. Siirtoverkonhaltijat laativat 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman vähintään 
kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä 
tehokkaita toimenpiteitä verkon 
riittävyyden ja toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
23. Kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman on erityisesti

a) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa;
b) sisällettävä kaikki investoinnit, joista 
on jo päätetty, ja määriteltävä uudet 
investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on 
tehtävä päätös seuraavan kolmen vuoden 
aikana.
24. Tämän kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman laatimiseksi 
kunkin siirtoverkonhaltijan on esitettävä 
kohtuullinen arvio tuotannon, kulutuksen 
ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
siirtojen kehittymisestä ja niiden on 
otettava huomioon nykyiset alueelliset ja 
Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä 
investointeja koskevat suunnitelmat. 
Siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnos asianmukaisessa ajassa 
toimivaltaiselle kansalliselle elimelle.
25. Toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on kuultava 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla 
kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä 
avoimella tavalla, ja se voi julkaista 
kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti 
mahdolliset investointitarpeet.
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26. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
tarkasteltava sitä, kattaako 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Viranomainen voi 
velvoittaa siirtoverkonhaltijan 
muuttamaan suunnitelmaansa.
27. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää 
sellaisen kymmenvuotisessa verkon 
kehittämissuunnitelmassa luetellun 
investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi 
toteutettava seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomaisella 
tai muulla toimivaltaisella kansallisella 
julkisviranomaisella on toimivaltaa 
toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteitä:
a) pyytää siirtoverkonhaltijaa 
toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin 
investointivelvollisuutensa käyttäen omia 
taloudellisia varojaan;
b) kehottaa riippumattomia investoijia 
esittämään tarjouksensa tarvittavista 
siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, 
millä se voi myös velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan
– hyväksymään kolmannen osapuolen 
rahoituksen;
– hyväksymään rakennustöiden 
teettämisen kolmannella osapuolella ja 
hyväksymään uuden omaisuuden 
rakentamisen;
– suostumaan uuden omaisuuden 
käyttämiseen.
Asiaa koskeville taloudellisille 
järjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
hyväksyntä. Molemmissa tapauksissa 
tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka 
kattavat tällaisten investointien 
kustannukset.
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28. Toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen on valvottava ja 
arvioitava investointisuunnitelman 
täytäntöönpanoa.
29. Siirtoverkonhaltijan velvollisuutena 
on luoda ja julkaista avoimia ja 
tehokkaita menettelyjä uusien 
voimaloiden liittämiseksi sähköverkkoon 
ilman syrjintää. Kyseisille menettelyille on 
saatava kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai muiden 
toimivaltaisten kansallisten 
julkisviranomaisten hyväksyntä.
30. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uuden voimalan yhdistämisestä 
sen perusteella, että käytettävissä oleva 
verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla 
rajallinen, sillä esimerkiksi 
sähkönsiirtoverkon syrjäisissä osissa voi 
esiintyä siirtorajoituksia. 
Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on 
tarjota tarvittavat tiedot asiasta.

31. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan 
sen perusteella, että uusi yhteys johtaa 
ylimääräisiin kustannuksiin, koska 
kapasiteetin on kasvettava uuden 
yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa 
verkon osissa.”

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille, jotka eivät ole toteuttaneet omistajuuden eriyttämistä, annetaan mahdollisuus 
vapauttaa markkinoitaan enemmän ilman, että niiden on käytettävä omistajuuden 
eriyttämistä.
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Tarkistus 268
Nicole Fontaine

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

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”8 b a artikla

Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen

I. Varat, laitteisto, henkilöstö ja henkilöys

1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset 
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
tarpeen sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti:

a) varat, jotka ovat tarpeen sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;
b) henkilöstö, joka on tarpeen 
sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;
c) henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, rajoitetaan ainoastaan 
sellaisiin tapauksiin, joissa ei ole vaaraa 
syrjintään, ja toiminnalle on saatava 
hyväksyntä kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, jotta vältetään 
kilpailua koskevat ongelmat ja 
eturistiriita;

d) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
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annetaan käyttöön hyvissä ajoin.

2. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
1 kohdassa tarkoitetun sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
sisältävät ainakin seuraavat toimet:

– siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja 
sääntelyviranomaisiin;

– kolmannen osapuolen osallisuuden 
salliminen ja hallinnointi;

– verkkoon pääsystä perittävien maksujen, 
siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehtyjen 
maksujen kerääminen;

– siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen;

– investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus;

– oikeudelliset palvelut;

– tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.
3. Siirtoverkonhaltijan pitää olla 
oikeudelliselta asemaltaan osakeyhtiö.

4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.

5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen.
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II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus

6. Sääntelyviranomaiselle tai jollekin 
muulle toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan pääjohtajan ja 
hallituksen muiden jäsenten nimittämistä 
ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista 
päättämistä koskevista päätöksistä sekä 
työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista 
vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä 
päätöksistä ja sopimuksista voi tulla
sitovia, mikäli sääntelyviranomainen tai 
muu toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai 
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen 
ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
toimenpiteen perusteita.
7. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on 
taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle tai 
tuomioistuimelle omien työsuhteidensa 
ennenaikaisen päättämisen osalta. 

8. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä. 

9. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
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korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista. 

10. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät voi olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.

11. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta sähköalan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan säännöksiä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyhtiön taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan tytäryhtiöstä 
saatavan pääoman tuoton osalta, mitä 
säännellään epäsuorasti 22 c artiklan 
mukaisesti. Erityisesti tämä antaa 
emoyhtiölle oikeuden hyväksyä 
siirtoverkonhaltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön 
velkaantumisasteelle. Mikäli emoyhtiö ei 
hyväksy tai muuta vuosittaista 
rahoitussuunnitelmaa tai muuta 
vastaavaa rahoitussuunnitelmaa, asia on 
vietävä sääntelyviranomaisen 
päätettäväksi. Emoyhtiöllä ei ole oikeutta 
antaa ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai siirtolinjojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.

III. Hallitus tai johtoryhmä
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12. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
johtoryhmän puheenjohtaja ei saa 
työskennellä missään tehtävässä kyseisen 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään osan alaisuudessa.

13. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
johtoryhmään on kuuluttava myös 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Toimivaltainen viranomainen 
päättää jäsenten määrän niin, että 
varmistetaan, että sähkön tuottajat tai 
toimittajat eivät yksin tai yhdessä ole 
enemmistönä siirtoverkonhaltijan 
hallituksessa tai johtoryhmässä.
Hallituksen tai johtoryhmän jäsenten 
nimittämisestä on ilmoitettava 
sääntelyviranomaiselle tai jollekin muulle 
toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle, ja nimityksestä tulee 
sitova 6 kohdassa kuvattujen ehtojen 
nojalla.

14. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 13 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen 
arviointikykyynsä, ja että hän ei 
erityisesti:

a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;

b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
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tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;

c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
sähköntuotantotoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan 
hallintoneuvostossa tai hallituksessa;

d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
IV. Sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen
15. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja jossa arvioidaan käyttäjien 
tyytyväisyyttä tarjotun palvelun laatuun, 
palvelun hintaa ja sitä, miten 
siirtoverkonhaltija on täyttänyt 
sopimusperusteiset velvoitteensa.
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen 
valvoo riippumattomasti ohjelman 
noudattamista. Sääntelyviranomaisella on 
oikeus säätää rangaistuksia, mikäli 
sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa pannaan täytäntöön 
epäasianmukaisesti.

16. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on

a) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;

b) laatia vuosittainen kertomus, jossa 
esitetään sääntöjen noudattamista 
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koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle;

c) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.

17. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
taattava erityisesti hänen työehdoillaan.

18. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
hallintoneuvostoon sekä 
sääntelyviranomaisiin.

19. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:

a) sähköverkon käyttöä ja siihen 
liittymistä koskevat ehdot, mukaan 
luettuna käytöstä perittävät maksut, 
siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;

b) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;

c) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuna varavoimaa koskevat 
säännöt;

d) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
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20. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.

21. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.
Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai erottaa 
sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen vasta saatuaan sille 
etukäteen hyväksynnän 
sääntelyviranomaiselta.”

Or. xm

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön vaihtoehtoinen ”tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen”. 
Tarkistuksessa ehdotetaan, että toimivaltaisen viranomaisen olisi päätettävä 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai hallintoneuvostoon nimitettävien riippumattomien 
jäsenten määrä sen varmistamiseksi, että energian tuottaja tai toimittaja ei saa yli puolta 
hallituksen tai hallintoneuvoston paikoista. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen asemaa vahvistetaan sen varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltijat voivat 
täyttää asiakkaidensa tarpeet edullisimmin hinnoin.
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Tarkistus 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:

”8 b a artikla
Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen

I. Varat, laitteisto, henkilöstö ja henkilöys

Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä pitää 
olla kaikki vertikaalisesti integroidun 
yrityksen inhimilliset, fyysiset ja 
taloudelliset resurssit, jotka ovat tarpeen 
sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja erityisesti:

a) varat, jotka ovat tarpeen sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;

b) henkilöstö, joka on tarpeen 
sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;

c) henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, rajoitetaan ainoastaan 
sellaisiin tapauksiin, joissa ei ole vaaraa 
syrjintään, ja toiminnalle on saatava 
hyväksyntä kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, jotta vältetään 
kilpailua koskevat ongelmat ja 
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eturistiriita;

d) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
annetaan käyttöön hyvissä ajoin.

2. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
1 kohdassa tarkoitetun sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
sisältävät ainakin seuraavat toimet:

a) siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja 
sääntelyviranomaisiin;

b) kolmannen osapuolen osallisuuden 
salliminen ja hallinnointi;

c) verkkoon pääsystä perittävien 
maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehtyjen 
maksujen kerääminen;

d) siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen;

e) investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus;

f) oikeudelliset palvelut;

g) tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.

3. Siirtoverkonhaltijan pitää olla 
oikeudelliselta asemaltaan osakeyhtiö. 

4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.

5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
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integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. 

II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus

6. Sääntelyviranomaiselle tai jollekin 
muulle toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan pääjohtajan ja 
hallituksen muiden jäsenten nimittämistä 
ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista 
päättämistä koskevista päätöksistä sekä 
työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista
vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä 
päätöksistä ja sopimuksista voi tulla
sitovia, mikäli sääntelyviranomainen tai 
muu toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai 
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen
ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
toimenpiteen perusteita. 

7. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on 
taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle tai 
tuomioistuimelle omien työsuhteidensa 
ennenaikaisen päättämisen osalta. 

8. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä.
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9. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja 
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista.

10. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät voi olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.

11. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta sähköalan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan säännöksiä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyhtiön taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan tytäryhtiöstä 
saatavan pääoman tuoton osalta, mitä 
säännellään epäsuorasti 22 c artiklan 
mukaisesti. Erityisesti tämä antaa 
emoyhtiölle oikeuden hyväksyä 
siirtoverkonhaltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön 
velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole 
oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat 
päivittäisiä toimintoja tai siirtolinjojen 
rakentamiseen tai niiden laadun 
parantamiseen liittyviä yksittäisiä 
päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ehtoja.

III. Hallitus tai johtoryhmä
12. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
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johtoryhmän puheenjohtaja ei saa 
työskennellä missään tehtävässä kyseisen 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään osan alaisuudessa.
13. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
johtoryhmään on kuuluttava myös 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Heidän nimittämisestään on 
ilmoitettava sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle, ja 
nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa 
kuvattujen ehtojen nojalla. 
14. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 13 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen 
arviointikykyynsä, ja että hän ei 
erityisesti:
a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;
b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;
c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
sähköntuotantotoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan 
hallintoneuvostossa tai hallituksessa;
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d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
IV. Sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen
15. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen 
valvoo riippumattomasti ohjelman 
noudattamista. Sääntelyviranomaisella on 
oikeus säätää rangaistuksia, mikäli 
sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa pannaan täytäntöön 
epäasianmukaisesti.
16. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on
a) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
b) laatia vuosittainen kertomus, jossa 
esitetään sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se 
sääntelyviranomaiselle;
c) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.
17. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
taattava erityisesti hänen työehdoillaan.
18. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
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viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
hallintoneuvostoon sekä 
sääntelyviranomaisiin.
19. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:
a) sähköverkon käyttöä ja siihen 
liittymistä koskevat ehdot, mukaan 
luettuna käytöstä perittävät maksut, 
siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;
b) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;
c) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuna varavoimaa koskevat 
säännöt;
d) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
20. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.
21. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.
22. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai 
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erottaa sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen vasta saatuaan 
sille etukäteen hyväksynnän 
sääntelyviranomaiselta.”

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan tehokas eriyttäminen ilman omistusoikeuden rikkomista. Samalla taataan 
siirtoverkonhaltijoiden rakenteellinen ja rahoituksellinen riippumattomuus vertikaalisesti 
integroitujen yritysten tuotannosta. Kansallinen sääntelyviranomainen, sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen ja tilintarkastaja valvovat siirtoverkonhaltijan 
puolueettomuutta. Tämän vaihtoehdon toisena pilarina otetaan käyttöön 
sääntelyviranomaisille annettavia tehokkaita rangaistuksia, joilla voidaan taata, että 
siirtoverkonhaltija ei voi enää estää sähköverkkoon tehtäviä investointeja tai uusien 
voimalahankkeiden syrjimätöntä verkkoon pääsyä (katso 9 artiklaa koskeva tarkistus
4 jäljempänä).

Tarkistus 270
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
tukemiseksi.

Or. en
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Perustelu

EU on itse asettanut sitovaksi tavoitteekseen sen, että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kaikesta energiasta on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on edistettävä ainoastaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä, eikä asiaa 
saisi vesittää epämääräisellä viittauksella hiilidioksidipäästöiltään vähäiseen teknologiaan.

Tarkistus 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin
uusiutuvien energialähteiden käytön ja
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä uusiutuvien 
energialähteiden ja yhdennetyn tuotannon 
integroimiseksi sähköverkkoon.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijan tehtävänä on varmistaa järjestelmän pitkän aikavälin valmiudet vastata 
kysyntään, jonka taloutta ja ympäristöä koskevat olot synnyttävät. Sen tehtävänä ei ole tutkia 
erityisiä toimituspuolen teknologioita.
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Tarkistus 272
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi;
tietotekniikkaa hyödyntävien älykkäiden 
verkkojen kehittämisestä kymmenen 
vuoden kuluessa sellaisen asteittaisen 
aikataulun mukaisesti, josta sovitaan 
yhdessä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja viraston kanssa;
verkkoa kehittäessään siirtoverkonhaltija 
on vastuussa uuden infrastruktuurin 
suunnittelusta (mukaan luettuna 
lupamenettely), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden verkkojen kehittäminen edistää ympäristön kannalta kestävää käyttäytymistä ja 
parantaa kuluttajan asemaa markkinoiden myönteisinä vaikuttajina. On luotava selvät rajat 
sen varmistamiseksi, että kaikki tietävät vastuussa olevan tahon.
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Tarkistus 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 9 artiklan c kohta 
seuraavasti:
”c) verkon energiavirtojen ohjaamisesta 
ottaen huomioon energiavaihto muiden 
yhteenliitettyjen verkkojen kanssa; 
tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa 
siitä, että sähköverkko on varma, 
luotettava ja tehokas, sekä tässä 
yhteydessä siitä, että kaikki tarvittavat 
lisäpalvelut, myös kysynnänohjauksen 
edellyttämät palvelut ovat saatavilla, siltä 
osin kuin kyseinen saatavuus ei riipu 
jostain muusta verkon kanssa 
yhteenliitetystä siirtoverkosta;”

Or. en

(Lisätään kysynnänohjauksen käsite direktiivin 2003/54/EY 9 artiklan c kohtaan)

Perustelu

Energiatehokkuuden parantamiseksi on tärkeää, että kuluttajat osallistuvat aktiivisesti 
lisäpalvelujen markkinoihin, erityisesti kun ne voivat vähentää kysyntää ja näin ollen estää
tuotannon lisäämisen.

Tarkistus 274
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – c kohta
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 9 artiklan c kohta 
seuraavasti:
”c) verkon energiavirtojen ohjaamisesta 
yhteisten alueellisten normien perusteella 
ottaen huomioon energiavaihto muiden 
yhteenliitettyjen verkkojen kanssa; 
tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa 
siitä, että sähköverkko on varma, 
luotettava ja tehokas, sekä tässä
yhteydessä kaikkien tarvittavien 
lisäpalvelujen hankkimisesta ja siitä, että 
kaikki tarvittavat lisäpalvelut ovat 
saatavilla kansallisella tasolla yhteisten 
normien mukaisesti, siltä osin kuin 
kyseinen saatavuus ei riipu jostain 
muusta verkon kanssa yhteenliitetystä 
siirtoverkosta;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 9 artiklan c kohdassa, lukuun ottamatta 
muutoksia nykyiseen tekstiin)

Perustelu

Olisi toteuttava toimia tehokkaan yhteistyön takaamiseksi siirtoverkonhaltijoiden välillä 
alueellisella tasolla. Siirtoverkonhaltijoiden olisi sovittava yhteisistä normeista alueellisella 
tasolla. Tällä vältettäisiin nykyinen kansallisiin normeihin liittyvä tehottomuus ja 
edistettäisiin markkinatoimia.

Tarkistus 275
Šarūnas Birutis

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

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Korvataan 9 artiklan d kohta 
seuraavasti:
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”d) riittävien tietojen toimittamisesta 
verkon kanssa yhteenliitettyjen muiden 
verkkojen haltijoille, jotta yhteenliitetyn 
verkon varma ja tehokas toiminta, 
koordinoitu kehittäminen ja 
yhteentoimivuus voidaan varmistaa, 
sekä näiden tietojen yleisestä 
hyödyntämisestä ja järjestelmän käyttöä, 
ylläpitoa ja kehittämistä koskevien 
yhteisten normien hyväksymisestä;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 9 artiklan d kohdassa, lukuun ottamatta 
muutoksia nykyiseen tekstiin)

Perustelu

Olisi toteuttava toimia tehokkaan yhteistyön takaamiseksi siirtoverkonhaltijoiden välillä 
alueellisella tasolla. Siirtoverkonhaltijoiden olisi sovittava yhteisistä normeista alueellisella 
tasolla. Tällä vältettäisiin nykyinen kansallisiin normeihin liittyvä tehottomuus ja 
edistettäisiin markkinatoimia.

Tarkistus 276
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – f kohta

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Korvataan 9 artiklan f alakohta 
seuraavasti:
”f) sellaisten tietojen toimittamisesta 
verkon käyttäjille, joita nämä tarvitsevat 
päästäkseen tehokkaasti verkkoon
yhteisten normien mukaisesti.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 9 artiklan f kohdassa, lukuun ottamatta 
muutoksia nykyiseen tekstiin)
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Perustelu

Olisi toteuttava toimia tehokkaan yhteistyön takaamiseksi siirtoverkonhaltijoiden välillä 
alueellisella tasolla. Siirtoverkonhaltijoiden olisi sovittava yhteisistä normeista alueellisella 
tasolla. Tällä vältettäisiin nykyinen kansallisiin normeihin liittyvä tehottomuus ja 
edistettäisiin markkinatoimia.

Tarkistus 277
Mechtild Rothe

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

Komission teksti Tarkistus

(6 d) Lisätään 9 artiklaan uusi kohta
seuraavasti:
”f a) sen takaamisesta, että kehitetään 
tehokkaasti yhteenliitetty eurooppalainen 
sähköverkko, erityisesti älykkään 
eurooppalaisen rannikolle sijoitettavan
verkon rakentamisen osalta.”

Or. en

(Lisätään uusi f a kohta direktiivin 2003/54/EY 9 artiklaan)

Perustelu

Sen lisäksi, että yhteenliittäminen edistää yhdenmukaistumista, se voi vähentää tasehallinnan 
kustannuksia, edistää aitoa kilpailua ja tukea älykkään eurooppalaisen sähköverkon 
kehittämistä. EU:n niiden ensisijaisten TEN-E-hankkeiden osalta, jotka koskevat rannikolle 
rakennettavia tuulivoimaloita Itämerellä ja Pohjanmerellä, ja Euroopan tuulivoimaloiden 
mahdollisuuksien osalta, siirtoverkonhaltijoiden on varmistettava älykkään eurooppalaisen 
rannikolle sijoitettavan sähköverkon kehittäminen.

Tarkistus 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – f a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 d) Lisätään 9 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”f a) sähköjärjestlemän asianmukaisuutta 
koskevan arvion laatimisesta; kyseisen 
arvioinnin tulokset on otettava huomioon 
asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 
tarkoitetussa eurooppalaisessa arviossa.”

Or. fr

(Lisätään uusi f a kohta direktiivin 2003/54/EY 9 artiklaan)

Perustelu

Siirtoverkonhaltijan olisi laadittava arvioita kysynnän ja tarjonnan välisestä tasapainosta, 
jotta valvotaan tuotantokapasiteetin asianmukaisuutta suhteessa kasvavaan kysyntään. Tämä 
on tarpeen, jotta joukko siirtoverkonhaltijoita voi laatia Euroopan tasolla arvion koko 
unionista.

Tarkistus 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(6 d) Lisätään 9 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”f a) markkinoille tarjotun 
siirtokapasiteetin maksimoimisesta ja 
siitä, että toimittajia ei syrjitä 
kotimaidensa sisällä tai muissa valtioissa, 
kun kapasiteettia jaetaan tai kun sitä 
poistetaan molemmin puolin rajaa.”

Or. en

(Lisätään uusi f a kohta direktiivin 2003/54/EY 9 artiklaan)
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Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden tehtäviä on vahvistettava sen varmistamiseksi, että nykyistä 
kapasiteettia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti syrjimättömin perustein ja että uutta 
infrastruktuuria rakennetaan, jos markkinoilla on sille kysyntää. Nämä muutokset ovat 
tarpeen Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymisen kannalta.

Tarkistus 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 e kohta (uusi)
Direktiivin 2003/54/EY
9 artikla – f b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 e) Lisätään 9 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”f b) siirtoverkonhaltijoiden ylläpito-
ohjelman luomisesta toimitusten 
asianmukaisen laadun takaamiseksi. 
Toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen olisi valvottava tämän 
ylläpito-ohjelman noudattamista.”

Or. fr

(Lisätään uusi f b kohta direktiivin 2003/54/EY 9 artiklaan)

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoita olisi vaadittava virallistamaan verkon ylläpitoa koskeva ohjelma 
toimivaltaisen julkisviranomaisen valvonnassa. Tällä ohjelmalla varmistettaisiin, että 
infrastruktuuria huolletaan ja että se pidetään hyvässä kunnossa.

Tarkistus 281
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 f) Lisätään 9 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”Hoitaessaan tehtäviään kunkin 
siirtoverkonhaltijan on varmistettava, että 
asianmukaista huomiota kiinnitetään sen 
alueen etuihin, jolla se toimii. 
Siirtoverkonhaltijan tekemien toimintaa 
ja investointeja koskevien päätösten pitää 
olla yhdenmukaisia yhteisön laajuisten ja 
alueellisten investointisuunnitelmien 
kanssa asetuksen (EY) N:o 12258/2003 
2 c ja 2 d artiklan mukaisesti, ja niillä on 
edistettävä markkinoiden kehittymistä ja 
yhdentymistä ja optimoitava 
yhteiskunnallistaloudellista hyvinvointia 
koskevat hyödyt ainakin alueellisella 
tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
investointien tuottavuuteen ja 
pääomatarpeisiin liittyviä 
osakkeenomistajien oikeuksia.”

Or. en

(Lisätään uusi 1 a kohta direktiivin 2003/54/EY 9 artiklaan)

Perustelu

Tällä uudella säännöksellä pyritään varmistamaan, että siirtoverkonhaltijat tarkastelevat 
aina ensisijaisena painopistealana sen alueen etuja, joilla ne toimivat. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että yhteiskunnallistaloudellinen hyvinvointi lisääntyy niiden vastuulla olevalla 
alueella ja jopa alueen ulkopuolella (kaikilla alueilla).

Tarkistus 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – 1 a–1 k kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 g) Lisätään 9 artiklaan uusia kohtia 
seuraavasti:
”Siirtoverkonhaltijat laativat 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman vähintään 
kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä 
tehokkaita toimenpiteitä verkon 
riittävyyden ja toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
Kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman on erityisesti
a) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa;
b) sisällettävä kaikki investoinnit, joista 
on jo päätetty, ja määriteltävä uudet 
investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on 
tehtävä päätös seuraavan kolmen vuoden 
aikana.
Tämän kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman laatimiseksi 
kunkin siirtoverkonhaltijan on esitettävä 
kohtuullinen arvio tuotannon, kulutuksen 
ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
siirtojen kehittymisestä ja niiden on 
otettava huomioon nykyiset alueelliset ja 
Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä 
investointeja koskevat suunnitelmat. 
Siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnos asianmukaisessa ajassa 
toimivaltaiselle kansalliselle elimelle.
Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on kuultava kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla 
kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä 
avoimella tavalla, ja se voi julkaista 
kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti 
mahdolliset investointitarpeet. 
Toimivaltaisen kansallisen elimen on 
tarkasteltava sitä, kattaako 
kymmenvuotinen verkon 
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kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Viranomainen voi 
velvoittaa siirtoverkonhaltijan 
muuttamaan suunnitelmaansa.
Toimivaltaisena kansallisena elimenä voi 
toimia kansallinen sääntelyviranomainen, 
jokin muu toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen tai 
siirtoverkonhaltijan perustama verkon 
kehittämisestä vastaava edunvalvoja. 
Jälkimmäisen tapauksessa 
siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnokset perussäännöstä, 
jäsenluetteloista ja työjärjestyksestä 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyttäväksi.
Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää sellaisen 
kymmenvuotisessa verkon 
kehittämissuunnitelmassa luetellun 
investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi 
toteutettava seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomaisella 
tai muulla toimivaltaisella kansallisella 
julkisviranomaisella on toimivaltaa 
toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteitä:
a) pyytää siirtoverkonhaltijaa 
toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin 
investointivelvollisuutensa käyttäen omia 
taloudellisia varojaan;
b) kehottaa riippumattomia investoijia 
esittämään tarjouksensa tarvittavista 
siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, 
millä se voi myös velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan
i) hyväksymään kolmannen osapuolen 
rahoituksen,
ii) hyväksymään rakennustöiden 
teettämisen kolmannella osapuolella ja 
hyväksymään uuden omaisuuden 
rakentamisen,
iii) suostumaan uuden omaisuuden
käyttämiseen.
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Asiaa koskeville taloudellisille 
järjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
hyväksyntä. Molemmissa tapauksissa 
tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka 
kattavat tällaisten investointien 
kustannukset.
Toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen on valvottava ja 
arvioitava investointisuunnitelman 
täytäntöönpanoa.
Siirtoverkonhaltijan velvollisuutena on 
luoda ja julkaista avoimia ja tehokkaita 
menettelyjä uusien voimaloiden 
liittämiseksi sähköverkkoon ilman 
syrjintää. Kyseisille menettelyille on 
saatava kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai muiden 
toimivaltaisten kansallisten 
julkisviranomaisten hyväksyntä.
Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uuden voimalan yhdistämisestä 
sen perusteella, että käytettävissä oleva 
verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla 
rajallinen, sillä esimerkiksi 
sähkönsiirtoverkon syrjäisissä osissa voi 
esiintyä siirtorajoituksia. 
Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on 
tarjota tarvittavat tiedot asiasta.
Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan 
sen perusteella, että uusi yhteys johtaa 
ylimääräisiin kustannuksiin, koska 
kapasiteetin on kasvettava uuden 
yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa 
verkon osissa.”

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että siirtoverkonhaltijat eivät voi estää investointeja sähköverkkoon tai 
uusien voimalahankkeiden syrjimätöntä pääsyä. Tätä on sovellettava kaikkiin 
siirtoverkonhaltijoihin. Tällä estetään siirtoverkonhaltijoiden syrjintä joko vertikaalisesti 
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integroidun yrityksen sisällä toteutettavilla omistajuutta koskevilla toimenpiteillä tai muilla 
keinoilla, jotka eivät perustu omistajuuteen.

Tällä tarkistuksella varmistetaan tarvittavat investoinnit. Jos siirtoverkonhaltija kieltäytyy 
jostakin tietystä investoinnista, viranomainen pyytää siirtoverkonhaltijaa tekemään 
investoinnin tai käynnistää tarjouskilpailun.

Tarkistus 283
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 ja 10 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisätään 10 ja 10 a artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”10 artikla
Riippumattomat verkonhaltijat

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 8 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta 
toimia 8 artiklan 1 kohdan 
noudattamiseksi.
2. Jäsenvaltio voi hyväksyä ja nimetä 
riippumattoman verkonhaltijan 
ainoastaan, jos
a) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että se noudattaa 8 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdan vaatimuksia;
b) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että sillä on käytössään 
tarvittavat taloudelliset, tekniset ja 
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henkilöstövoimavarat 9 artiklasta 
johtuvien tehtäviensä toteuttamiseksi;
c) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
sitoutunut noudattamaan 
sääntelyviranomaisen ehdottamaa 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa;
d) siirtoverkon omistaja on osoittanut 
pystyvänsä täyttämään 6 kohdasta 
johtuvat velvollisuutensa. Tätä varten sen 
on toimitettava luonnokset kaikista 
sopimusjärjestelyistä ehdokkaana olevan 
verkonhaltijan ja kaikkien muiden 
asianomaisten tahojen kanssa;
e) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut pystyvänsä täyttämään 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
26 päivänä kesäkuuta 2003 annetusta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksesta (EY) N:o 1228/2003* johtuvat 
velvollisuutensa, mukaan luettuna 
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö 
Euroopan ja alueellisella tasolla.
3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 8 a artiklan ja 
10 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 8 b artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.
4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
8 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut 
sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
se nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston ehdotuksesta ja 
siirtoverkon omistajan ja 
siirtoverkonhaltijan näkökantoja 
kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden 
määräajaksi. Siirtoverkon omistaja voi 
milloin tahansa tehdä 
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sääntelyviranomaiselle ehdotuksen uuden 
riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 10 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
5. Kukin riippumaton verkonhaltija 
vastaa kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta, johon sisältyy verkkoon 
pääsystä perittävien maksujen, 
siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaiseen 
siirtoverkonhaltijoiden väliseen 
korvausmekanismiin liittyvien maksujen 
periminen. Lisäksi se vastaa siirtoverkon 
käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä 
sekä sen varmistamisesta, että verkko 
pystyy pitkällä aikavälillä täyttämään 
kohtuulliset sähkönsiirtovaatimukset 
investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien 
suunnittelusta.
6. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajan on
a) tehtävä yhteistyötä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa ja annettava sille 
kaikkea asiaan kuuluvaa tukea sen 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
annettava sille kaikki asiaan kuuluvat 
tiedot;
b) rahoitettava riippumattoman 
verkonhaltijan päättämät ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa 
mikä tahansa asiasta kiinnostunut 
osapuoli, riippumaton verkonhaltija 
mukaan luettuna. Tätä koskeville 
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rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;
c) huolehdittava verkko-omaisuuteen 
liittyvien vastuiden kattamisesta lukuun 
ottamatta sitä osaa vastuusta, joka liittyy 
riippumattoman verkonhaltijan tehtäviin;
d) annettava takuut, joilla helpotetaan 
verkon laajennusten rahoitusta, lukuun 
ottamatta investointeja, joiden osalta se 
on antanut b alakohdan mukaisesti 
suostumuksensa sille, että niiden 
rahoituksesta vastaa mikä tahansa asiasta 
kiinnostunut osapuoli, riippumaton 
verkonhaltija mukaan luettuna.
7. Asianomaiselle kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle on annettava 
asianmukaiset toimivaltuudet, jotta se voi 
läheisessä yhteistyössä 
sääntelyviranomaisen kanssa tehokkaasti 
valvoa, että siirtoverkon omistaja 
noudattaa 6 kohdasta johtuvia 
velvollisuuksiaan.

10 a artikla
Siirtoverkon omistajien eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon liittymättömästä 
toiminnasta ainakin oikeudellisen 
muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
a) Siirtoverkon omistajan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen sähköalan 
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yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, sähkön 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
c) Siirtoverkon omistajan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva 
ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, 
sekä varmistettava ohjelman 
noudattamisen asianmukainen seuranta. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaavan henkilön tai 
elimen on esitettävä toteutetuista 
toimenpiteistä sääntelyviranomaiselle 
vuosittain kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja noudattaa täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtoverkkojen omistajien eriyttäminen on ainoa mahdollisuus taata 
siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus ja lisätä avoimuutta. Eriyttämisen myötä kansalliset 
siirtoverkonhaltijat voisivat myös edistää markkinoita tehokkaammin. Riippumattomiin 
verkonhaltijoihin perustuvassa järjestelmässä kansallisten siirtoverkkojen omistaja vastaa 
myös kaupallisesta toiminnasta. Vaikka kansallista siirtotoimintaa säännellään tiukasti, tämä 
johtaa useisiin erilaisiin sääntöihin.
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Tarkistus 284
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 8 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta toimia 
8 artiklan 1 kohdan noudattamiseksi.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 
8 artiklan 1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen,
jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan tai jos 
jäsenvaltio katsoo tämän asianmukaiseksi 
sähköalan siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston tehokkaan 
toiminnan varmistamiseksi tai 
ylikansallisen verkonhaltijan 
perustamiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneita yrityksiä, jotka omistavat 
siirtoverkon, ei missään tapauksessa saa 
estää toteuttamasta toimia 8 artiklan 
1 kohdan noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on asettaa siirtoverkonhaltijoita ja riippumattomia 
verkonhaltijoita koskevat mallit samaan asemaan, jotta verkonhallintaan voitaisiin soveltaa 
yhdenmukaista mallia koko Euroopassa ja jotta edistettäisiin alueellisten tai Euroopan 
laajuisten verkonhaltijoiden perustamista. Jäsenvaltioiden pitäisi voida valita kahden 
tasavertaisen vaihtoehdon välillä (omistajuuden eriyttäminen ja riippumattoman 
verkonhaltijan perustaminen).
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Tarkistus 285
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 8 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta toimia 
8 artiklan 1 kohdan noudattamiseksi.

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 8 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
kyseistä jäsenvaltiota varten 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta toimia 
8 artiklan 1 kohdan noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että yhdessä jäsenvaltiossa voidaan nimetä ainoastaan yksi 
riippumaton verkonhaltija. Useiden riippumattomien verkonhaltijoiden perustaminen yhteen 
jäsenvaltioon ei edistäisi alueellisten markkinoiden kehittymistä.

Tarkistus 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Jotta annettaisiin mahdollisuus 
asteittaiseen muutokseen, poikkeuksen 
pitää olla väliaikainen toimenpide, jota 
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voidaan soveltaa enintään neljän vuoden 
ajan. Sen pitää johtaa omistajuuden 
eriyttämiseen."

Or. en

Perustelu

Jos tätä vaihtoehtoista poikkeusta ei muuteta, sitä varten on laadittava hallintaa koskevia 
monimutkaisia sääntöjä. Lisäksi on koordinoitava verkon omistajia ja sen hallintaa itsenäisen 
verkonhaltijan avulla, mikä on vaikeaa. Riippumattomiin verkonhaltijoihin perustuva ratkaisu 
herättää kysymyksiä verkon kehittämisen ja ylläpidon sekä verkon toimintaan liittyvien 
tehtävien ja vastuualojen osalta. Tämä voi estää investointeja, mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
järjestelmän riittävyyteen ja toimitusvarmuuteen.

Tarkistus 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka poistaa 
kaikki tekijät, jotka saattavat estää 
riippumattoman toiminnan.

Or. it

Perustelu

Tällä halutaan ottaa huomioon kannusteita koskeva järjestelmä siirtoverkon omistajan 
riippumattomuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 288
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 8 a artiklan ja 
10 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 8 b artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.

3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 8 a artiklan ja 
10 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 8 b artiklassa ja asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 x artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.

Or. en

Tarkistus 289
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
8 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut sen 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se 
nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston ehdotuksesta ja 
siirtoverkon omistajan ja 
siirtoverkonhaltijan näkökantoja 
kuultuaan, riippumattoman verkonhaltijan 
viiden vuoden määräajaksi. Siirtoverkon 
omistaja voi milloin tahansa tehdä 
sääntelyviranomaiselle ehdotuksen uuden 

4. Jos komissio on tehnyt asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 x artiklassa (direktiivin xx 
entinen 8 b artiklan 8 kohdan b alakohta)
tarkoitetun päätöksen ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut sen 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se 
nimeää riippumattoman verkonhaltijan, 
kuten säädetään asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 xx artiklassa.
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riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 10 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 290
Catherine Stihler, David Martin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kukin riippumaton verkonhaltija vastaa 
kolmansien osapuolten verkkoon pääsyn 
myöntämisestä ja hallinnoimisesta, johon 
sisältyy verkkoon pääsystä perittävien 
maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaiseen siirtoverkonhaltijoiden väliseen 
korvausmekanismiin liittyvien maksujen 
periminen. Lisäksi se vastaa siirtoverkon 
käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä 
sekä sen varmistamisesta, että verkko 
pystyy pitkällä aikavälillä täyttämään 
kohtuulliset sähkönsiirtovaatimukset 
investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien
suunnittelusta.

5. Kukin riippumaton verkonhaltija vastaa 
kolmansien osapuolten verkkoon pääsyn 
myöntämisestä ja hallinnoimisesta, johon 
sisältyy verkkoon pääsystä perittävien 
maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaiseen siirtoverkonhaltijoiden väliseen 
korvausmekanismiin liittyvien maksujen 
periminen. Lisäksi se vastaa verkon 
toiminnasta, mukaan luettuna verkon 
reaaliaikainen kytkentä, tasehallinta ja 
toiminnan turvallisuus. Kukin 
riippumaton verkonhaltija kehittää 
yhdessä toimien kohteena olevien 
siirtoverkkojen omistajien kanssa 
investointisuunnittelun avulla järjestelyjä 
sen takaamiseksi, että verkolla voidaan 
pitkällä aikavälillä vastata kohtuulliseen 
kysyntään.

Or. en
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Perustelu

Suosivat kaupalliset järjestelyt, joita vertikaalisesti integroituneet yritykset soveltavat 
tytäryhtiöihin, ja kilpailijoille langetettavat rangaistusmaksut ovat kaikki osasyynä sähkön 
sisämarkkinoiden epäonnistumiseen. Tällä tarkistuksella vahvistetaan komission ehdotuksia 
itsenäisiin verkonhaltijoihin perustuvasta mallista.

Tarkistus 291
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kukin riippumaton verkonhaltija vastaa 
kolmansien osapuolten verkkoon pääsyn 
myöntämisestä ja hallinnoimisesta, johon 
sisältyy verkkoon pääsystä perittävien 
maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaiseen siirtoverkonhaltijoiden väliseen 
korvausmekanismiin liittyvien maksujen 
periminen. Lisäksi se vastaa siirtoverkon 
käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä 
sekä sen varmistamisesta, että verkko 
pystyy pitkällä aikavälillä täyttämään 
kohtuulliset sähkönsiirtovaatimukset 
investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien 
suunnittelusta.

5. Kukin riippumaton verkonhaltija vastaa 
kolmansien osapuolten verkkoon pääsyn 
myöntämisestä ja hallinnoimisesta, johon 
sisältyy verkkoon pääsystä perittävien 
maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaiseen siirtoverkonhaltijoiden väliseen 
korvausmekanismiin liittyvien maksujen 
periminen. Lisäksi se vastaa verkon 
toiminnasta, mukaan luettuna verkon 
reaaliaikainen kytkentä, tasehallinta ja 
toiminnan turvallisuus. Kukin 
riippumaton verkonhaltija kehittää 
yhdessä toimien kohteena olevien 
siirtoverkkojen omistajien kanssa 
investointisuunnittelun avulla järjestelyjä 
sen takaamiseksi, että verkolla voidaan 
pitkällä aikavälillä vastata kohtuulliseen 
kysyntään.

Or. en
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Tarkistus 292
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"a a) tehtävä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa kansallisen 
sääntelyviranomaisen hyväksymä sopimus 
niiden välisen tehokkaan yhteistyön 
takaamiseksi siirtoverkon ylläpidon ja 
kehittämisen osalta;"

Or. en

Tarkistus 293
Catherine Stihler, David Martin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettava riippumattoman 
verkonhaltijan päättämät ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa mikä 
tahansa asiasta kiinnostunut osapuoli, 
riippumaton verkonhaltija mukaan 
luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;

b) tehtävä yhdessä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa päätetyt ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa mikä 
tahansa asiasta kiinnostunut osapuoli. Tätä 
koskeville rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella vahvistetaan komission ehdotuksia itsenäisiin verkonhaltijoihin 
perustuvasta mallista.

Tarkistus 294
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitettava riippumattoman 
verkonhaltijan päättämät ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa mikä 
tahansa asiasta kiinnostunut osapuoli, 
riippumaton verkonhaltija mukaan 
luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;

b) tehtävä yhdessä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa päätetyt ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa mikä 
tahansa asiasta kiinnostunut osapuoli, 
riippumaton verkonhaltija mukaan 
luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;

Or. en

Tarkistus 295
Catherine Stihler, David Martin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 artikla – 6 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"d a) tehtävä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa kansallisen 
sääntelyviranomaisen hyväksymä sopimus 
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niiden välisen tehokkaan yhteistyön 
takaamiseksi siirtoverkon ylläpidon ja 
kehittämisen osalta."

Or. en

Perustelu

Suosivat kaupalliset järjestelyt, joita vertikaalisesti integroituneet yritykset soveltavat 
tytäryhtiöihin, ja kilpailijoille langetettavat rangaistusmaksut ovat kaikki osasyynä sähkön 
sisämarkkinoiden epäonnistumiseen. Tällä tarkistuksella vahvistetaan komission ehdotuksia 
itsenäisiin verkonhaltijoihin perustuvasta mallista.

Tarkistus 296
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Siirtoverkon omistajan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny,
sekä varmistettava ohjelman 
noudattamisen asianmukainen seuranta. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaavan henkilön tai elimen 
on esitettävä toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.

c) Siirtoverkon omistajan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että verkkoon pääsee 
oikeudenmukaisesti ja ettei syrjintää 
esiinny. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella sääntöjen noudattamista koskevia säännöksiä laajennetaan koskemaan 
myös jakeluverkonhaltijoita.
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Tarkistus 297
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"c a) Uuden ohjelman noudattamisen 
asianmukaisesta valvonnasta vastaa 
nimitetty henkilö tai elin, myöhemmin 
”sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen”, joka on täysin 
riippumaton ja jolla on oikeus saada 
siirtoverkon omistajasta ja muista 
tytäryhtiöistä kaikki tiedot, jotka ovat 
tarpeen viranomaisen tehtävien
hoitamisen kannalta."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön sääntöjen noudattamisesta vastaava elin, jonka 
tehtävänä on valvoa esimiestasolla sääntöjen noudattamisesta vastaavan viranomaisen työtä.

Tarkistus 298
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"c b) Sääntöjen noudattamista valvoo 
sääntöjen noudattamisesta vastaava elin, 
jonka jäsenten enemmistö ei ole 
riippuvainen vertikaalisesti integroidusta 
yrityksestä. Ohjelman noudattamisesta 
vastaavan henkilön tai elimen on 
esitettävä toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
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kertomus, joka on julkaistava."

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön sääntöjen noudattamisesta vastaava elin, jonka 
tehtävänä on valvoa esimiestasolla sääntöjen noudattamisesta vastaavan viranomaisen työtä.

Tarkistus 299
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja noudattaa täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Eriyttämistä koskevat säännökset ovat keskeisessä osassa sähkömarkkinoiden 
vapauttamisessa, joten niitä ei voida missään tapauksessa katsoa ”muiksi kuin keskeisiksi 
osiksi”. Tämä vaikuttaa myös yritysoikeuteen, ja kun otetaan huomion yritysoikeuden 
merkitys taloudessa, tätä ei voida kuvata ”muuksi kuin keskeiseksi osaksi”.
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Tarkistus 300
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja noudattaa täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 27 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska komitologia ei ole demokraattisesti legitiimi päätösmenettely, sitä ei pitäisi käyttää 
eriyttämistä koskevien säännösten sisällön määrittelemiseen itsenäisiin verkonhaltijoihin 
perustuvan mallin osalta. Itsenäisiin verkonhaltijoihin perustuvan mallin valitsevien tai 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi annettava määritellä säännösten sisältö.

Tarkistus 301
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja noudattaa täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 

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

Or. en

Perustelu

Poistetaan komitologiamenettely.

Tarkistus 302
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
10 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Jos vertikaalinen integrointi 
pidetään voimassa niin, että jäsenvaltio 
vastaa sekä siirtoverkonhaltijasta että 
sähkön tuotannosta tai toimittamisesta 
vastaavista yrityksistä, sovelletaan 2 ja 
3 kohtaa.”

Or. en

Perustelu

On olennaista, että valtioiden omistamilla yrityksillä ja yksityisillä yrityksillä on aidosti 
yhdenvertaiset toimintaedellytykset.

Tarkistus 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
10 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”10 b artikla

Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen

I. Varat, laitteisto, henkilöstö ja henkilöys

1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset 
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
tarpeen sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti:
i) varat, jotka ovat tarpeen sähkönsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;
ii) henkilöstö, joka on tarpeen 
sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;
(iii) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
annetaan käyttöön vuosittaisella 
rahoitussuunnitelmalla.
Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
edellisessä kohdassa tarkoitetun 
sähkönsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, sisältävät ainakin 
seuraavat toimet:
– siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin;
– kolmannen osapuolen, erityisesti uusien 
markkinatoimijoiden ja uusiutuvan 
energian tuottajien pääsyn salliminen ja 
hallinnointi;
– verkkoon pääsystä perittävien maksujen, 
siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehtyjen 
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maksujen kerääminen;
– siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen;
– investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus;
– oikeudelliset palvelut;
– tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.
2. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, on kielletty.
3. Siirtoverkonhaltija ei saa osallistua 
sähkönsiirron lisäksi mihinkään muuhun 
liiketoimintaan tai toimintaa, joka voi 
aiheuttaa eturistiriidan sen tehtäviin 
nähden, mukaan luettuna osakkeiden tai 
omistusosuuksien omistaminen jossakin 
yrityksessä tai vertikaalisesti integroidun 
yrityksen osassa tai jossakin muussa 
sähkö- tai kaasualan yrityksessä. 
Poikkeuksiin on saatava etukäteen lupa 
kansalliselta sääntelyviranomaiselta, ja 
poikkeus on rajoitettava koskemaan vain 
verkon muiden yritysten osakkeiden tai 
omistusosuuksien omistamista.
4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.
5. Siirtoverkonhaltija ei saa kertoa 
kaupallista hyötyä aiheuttavia tai 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
millekään vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen kuuluvalle 
yritykselle, jollei se toimi tällä tavalla 
kaikkien markkinatoimijoiden kanssa 
syrjimättömällä tavalla. Siirtoverkon 
haltijan on määriteltävä yhdessä 
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kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa 
kyseiset tiedot.
6. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. 
II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus
7. Sääntelyviranomaiselle tai jollekin 
muulle toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan pääjohtajan ja 
hallituksen muiden jäsenten nimittämistä 
ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista 
päättämistä koskevista päätöksistä sekä 
työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista 
vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä 
päätöksistä ja sopimuksista voi tulla
sitovia, mikäli sääntelyviranomainen tai 
muu toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai 
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen 
ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
toimenpiteen perusteita.
8. Siirtoverkonhaltijan pääjohtajalle / 
hallituksen jäsenille on taattava oikeus 
kantelun esittämiseen kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tai 
tuomioistuimelle omien työsuhteidensa 
ennenaikaisen päättämisen osalta.
9. Kansallinen sääntelyviranomainen 
tekee kantelusta päätöksen kuuden 
kuukauden kuluessa. Poikkeukset on 
perusteltava.
10. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
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siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä.
11. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja 
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista.
12. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät voi olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.
13. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta sähköalan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä 
mainittuja säännöksiä. Tämä ei saisi 
estää asianmukaisten 
koordinointimekanismien käyttöä sen 
varmistamiseksi, että emoyhtiö voi asettaa 
yleiset rajat tytäryhtiönsä 
velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole 
oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat 
päivittäisiä toimintoja tai siirtolinjojen 
rakentamiseen tai niiden laadun 
parantamiseen liittyviä yksittäisiä 
päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ehtoja.
III. Hallitus/johtoryhmä
14. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
johtoryhmän puheenjohtaja tai jäsen ei 
saa osallistua vertikaalisesti integroidun 
yrityksen minkään osan toimintaan. He 
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eivät saa myöskään olla vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen minkään 
tytäryhtiön hallituksen/johtoryhmän 
jäseniä.
15. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
johtoryhmään on kuuluttava myös 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Heidän nimittämisestään on 
ilmoitettava sääntelyviranomaiselle, ja 
nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa 
kuvattujen ehtojen nojalla.
16. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 15 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, ja että hän ei erityisesti:
a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;
b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;
c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
sähköntuotantotoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan 
hallintoneuvostossa tai hallituksessa;
d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
IV. Sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen
17. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. 
Ohjelmassa on myös esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmalle on 
saatava kansallisen sääntelyviranomaisen 
hyväksyntä. Sääntöjen noudattamisesta 
vastaava viranomainen valvoo 
riippumattomasti ohjelman 
noudattamista. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oikeus säätää 
rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija 
panee epäasianmukaisesti täytäntöön 
sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa.
18. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on
i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
ii) laatia yksityiskohtainen vuosittainen 
kertomus, jossa esitetään sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle; määritellä 
toimenpiteet sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi ja esitellä 
kertomus sääntelyviranomaiselle;
iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.
19. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
taattava erityisesti hänen työehdoillaan.
20. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
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hallintoneuvostoon sekä kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin.
21. Sääntelyn noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin 
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:
i) sähköverkon käyttöä ja siihen liittymistä 
koskevat ehdot, mukaan luettuna käytöstä 
perittävät maksut, siirtorajoitusmaksut ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;
ii) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;
iii) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuna varavoimaa koskevat 
säännöt;
iv) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
22. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallista etua tuovia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.
23. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.
24. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai 
erottaa sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen vasta saatuaan 
sille etukäteen hyväksynnän kansalliselta 
sääntelyviranomaiselta. 
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25. Kun sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen valtuudet 
poistetaan, häneltä on kiellettävä 
liikesuhteet vertikaalisesti integroituun 
yritykseen vähintään viiden vuoden 
ajaksi.
V. Verkon kehittäminen ja valtuudet 
investointipäätösten tekemiseen
26. Siirtoverkonhaltijat laativat 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman vähintään 
kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä 
tehokkaita toimenpiteitä verkon 
riittävyyden ja toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
27. Kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman on erityisesti
a) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa;
b) sisällettävä kaikki investoinnit, joista 
on jo päätetty, ja määriteltävä uudet 
investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on 
tehtävä päätös seuraavan kolmen vuoden 
aikana.
28. Tämän kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman laatimiseksi 
kunkin siirtoverkonhaltijan on esitettävä 
kohtuullinen arvio tuotannon, kulutuksen 
ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
siirtojen kehittymisestä ja niiden on 
otettava huomioon nykyiset alueelliset ja 
Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä 
investointeja koskevat suunnitelmat. 
Siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnos asianmukaisessa ajassa 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle.
29. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kuultava kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla 
kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä 
avoimella tavalla, ja se voi julkaista 
kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti 
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mahdolliset investointitarpeet. 
30. Sääntelyviranomaisen on 
tarkasteltava sitä, kattaako 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Viranomainen voi 
velvoittaa siirtoverkonhaltijan 
muuttamaan suunnitelmaansa.
31. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää 
sellaisen kymmenvuotisessa verkon 
kehittämissuunnitelmassa luetellun 
investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi 
toteutettava seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisella 
sääntelyviranomaisella on toimivaltaa 
toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteitä:
a) pyytää siirtoverkonhaltijaa 
toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin 
investointivelvollisuutensa käyttäen omia 
taloudellisia varojaan;
b) kehottaa riippumattomia investoijia 
esittämään tarjouksensa tarvittavista 
siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, 
millä se voi myös velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan
– hyväksymään kolmannen osapuolen 
rahoituksen,
– hyväksymään rakennustöiden 
teettämisen kolmannella osapuolella ja 
hyväksymään uuden omaisuuden 
rakentamisen,
– suostumaan uuden omaisuuden 
käyttämiseen ja
– hyväksymään pääoman lisäämisen 
tarvittavien investointien rahoittamiseksi 
ja hyväksymään riippumattomien 
investoijien osallistumisen pääoman 
lisäämiseen.
Asiaa koskeville taloudellisille 
järjestelyille on saatava kansallisen 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. 
Molemmissa tapauksissa tariffien 
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sääntelystä saadaan tuloja, jotka kattavat 
tällaisten investointien kustannukset.
32. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
valvottava ja arvioitava 
investointisuunnitelman täytäntöönpanoa.
VI. Päätösvalta uusien voimaloiden 
liittämisestä siirtoverkkoon
33. Siirtoverkonhaltijan velvollisuutena 
on luoda ja julkaista avoimia ja 
tehokkaita menettelyjä uusien 
voimaloiden liittämiseksi sähköverkkoon 
ilman syrjintää. Kyseisille menettelyille on 
saatava kansallisten 
sääntelyviranomaisten hyväksyntä.
34. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uuden voimalan yhdistämisestä 
sen perusteella, että käytettävissä oleva 
verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla 
rajallinen, sillä esimerkiksi 
sähkönsiirtoverkon syrjäisissä osissa voi 
esiintyä siirtorajoituksia. 
Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on 
tarjota tarvittavat tiedot asiasta.
35. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan 
sen perusteella, että uusi yhteys johtaa 
ylimääräisiin kustannuksiin, koska 
kapasiteetin on kasvettava uuden 
yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa 
verkon osissa.
VII. Alueellinen yhteistyö
36. Tämän vaihtoehdon valitsevien 
jäsenvaltioiden on asetettava 
siirtoverkonhaltijoille selvästi 
määritellyssä ajassa täsmällisiä 
velvollisuuksia, joiden on kuuden 
kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantuloajankohdasta johdettava 
sellaisen yhteisen alueellisen 
ajojärjestyskeskuksen asteittaiseen 
perustamiseen, joka on vastuussa 
turvallisuuskysymyksistä.
37. Jos useat jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä alueellisella tasolla ja jos 
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kyseiset jäsenvaltiot sitä yhdessä pyytävät, 
komissio voi nimittää alueellisen 
koordinaattorin.
38. Alueellisen koordinaattorin on 
edistettävä alueellisella tasolla 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten julkisten viranomaisten, 
verkonhaltijoiden, sähköpörssien, verkon 
käyttäjien ja markkinaosapuolien välistä 
yhteistyötä. Alueellisen koordinaattorin 
on erityisesti
a) edistettävä uusia tehokkaita 
investointeja yhteenliittämiskapasiteettiin. 
Tässä yhteydessä alueellisen 
koordinaattorin on avustettava 
siirtoverkonhaltijoita laatimalla niille
alueellinen yhteenliittämissuunnitelma ja 
edistettävä niiden investointipäätösten ja 
tarvittaessa arviointimenettelyjen 
koordinointia;
b) edistettävä verkkojen tehokasta ja 
turvallista käyttöä. Tässä yhteydessä 
alueellisen koordinaattorin on edistettävä 
koordinointia siirtoverkonhaltijoiden, 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
muiden toimivaltaisten kansallisten 
julkisviranomaisten välillä laatimalla 
yhteisiä jakamista ja turvaamista koskevia 
mekanismeja;
c) toimitettava komissiolle ja 
asianosaisille jäsenvaltioille vuosittain 
kertomus alueella saavutetusta 
edistyksestä ja kaikista vaikeuksista tai 
esteistä, jotka saattavat hidastaa kehitystä.
VIII. Seuraamukset
39. Jotta kansallinen 
sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä 
artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä
on oikeus
i) pyytää siirtoverkonhaltijalta mitä 
tahansa tietoa ja ottaa suoraan yhteyttä 
siirtoverkonhaltijoiden kaikkiin 
työntekijöihin; mikäli on syytä epäillä 
toiminnan asianmukaisuutta, samoja 
oikeuksia sovelletaan vertikaalisesti 
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integroituun yritykseen ja sen 
tytäryhtiöihin;
ii) suorittaa kaikki tarvittavat tutkimukset 
siirtoverkonhaltijoista, ja mikäli on syytä 
epäillä toiminnan asianmukaisuutta, 
vertikaalisesti integroidusta yrityksestä ja 
sen tytäryhtiöistä; tähän sovelletaan 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 
säännöksiä.
40. Jotta kansallinen 
sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä 
artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä 
on valtuudet määrätä tehokkaita, 
asianmukaisia ja varoittavia 
seuraamuksia siirtoverkonhaltijalle ja/tai 
vertikaalisesti integroidulle yritykselle, 
joka ei noudata tällä artiklalla tai 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätöksellä asetettuja velvollisuuksiaan. 
Näihin valtuuksiin on kuuluttava 
seuraavat oikeudet:
i) oikeus määrätä tehokkaita, 
asianmukaisia ja varoittavia sakkoja, 
jotka liittyvät verkkoyrityksen 
liikevaihtoon;
ii) oikeus antaa määräyksiä syrjivän 
käytännön poistamiseksi;
iii) oikeus kumota siirtoverkonhaltijan 
toimilupa ainakin osittain, mikäli tällä 
artiklalla säädettyjä eriyttämistä koskevia 
säännöksiä rikotaan toistuvasti.”

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus vapauttaa markkinoitaan entisestään ilman, että niiden 
on turvauduttava omistajuuden eriyttämiseen.
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Tarkistus 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Sähköntuotantolaitosten ajojärjestys 
ja rajayhdysjohtojen käyttö on 
määriteltävä sellaisin puolueettomin 
perustein, jotka jäsenvaltio voi hyväksyä 
ja jotka on julkaistava ja joita on 
sovellettava syrjimättömällä tavalla 
siten, että sähkön sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta voidaan varmistaa. 
Näissä perusteissa on otettava 
kysyntäpuolen vaihtoehtojen perusteella
huomioon käytettävissä olevista 
sähköntuotantolaitoksista tai 
rajayhdysjohtojen kautta tapahtuvista 
siirroista saatavan sähkön taloudellinen 
arvojärjestys sekä verkon tekniset 
rajoitukset.”

Or. en

(Lisätään uusi osa direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 2 kohtaan)

Perustelu

Kysyntäpuolen vaihtoehdoille, kuten tarjouskilpailuille, teollisten laitteiden automaattiselle 
ajojärjestykselle tai kulutusta heijastaville älykkäille mittauslaitteille olisi aina annettava 
samat toimintaedellytykset kuin tuotantopuolen vaihtoehdoille. Nämä vaihtoehdot voivat olla 
taloudellisesti edullisempia, ja ne yleensä auttavat vähentämään päästöjä huippukulutuksen 
yhteydessä. Siirtoverkonhaltijoiden olisi vastattava tällaisten resurssien arvioimisesta ja 
järjestettävä ne etujen mukaiseen järjestykseen sääntelyviranomaisten asettamien sääntöjen 
nojalla.
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Tarkistus 305
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Sääntelyviranomaisen on vaadittava 
verkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille uusille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät ydinvoimaa, uusiutuvia 
energialähteitä tai jätettä tai tuottavat 
yhdistetysti sekä lämpöä että sähköä, 
paitsi jos tämä vaarantaa 
tasapainottamista koskevien teknisten 
vaatimusten noudattamisen tai 
sähköverkon turvallisuuden ja 
luotettavuuden.”

Or. en

(Lisätään uusia osia direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 3 kohtaan)

Perustelu

Ydinvoimaa ja uusiutuvia energialähteitä käyttäville sähköntuotantolaitoksille on annettava 
ensisijainen pääsy verkkoon, mikäli pääsyyn ei liity tasehallintaa koskevia kysymyksiä. Näin 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa uusiutuvan energian käyttöä koskevat tavoitteensa.

Tarkistus 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(8 c) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltion on vaadittava 
verkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät uusiutuvia energialähteitä [...] 
tai tuottavat yhdistetysti sekä lämpöä 
että sähköä.”

Or. en

(Lisätään kolme sanaa ja poistetaan kaksi muuta sanaa direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 
3 kohdasta)

Perustelu

Jotta voitaisiin saavuttaa tavoite, jonka mukaan 20 prosenttia EU:n energiasta olisi 
tuotettava uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä, on taattava uusiutuvan 
energian ensisijainen pääsy verkkoihin.

Tarkistus 307
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltion on vaadittava 
verkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai 
jätettä tai tuottavat yhdistetysti sekä 
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lämpöä että sähköä.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 3 kohdassa, lukuun ottamatta sitä, 
että sanamuoto ”jäsenvaltio voi vaatia” muutetaan muotoon ”jäsenvaltion on vaadittava”)

Perustelu

EU on itse asettanut tavoitteekseen sen, että uusiutuvan energian osuus kaikesta käytetystä 
energiasta on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, 
on puututtava jäsenvaltioiden väliseen nykyiseen huomattavaan vaihteluun yhdentymisen 
tason osalta takaamalla uusiutuvan energian ensisijainen pääsy verkkoon.

Tarkistus 308
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltion on vaadittava 
verkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai 
jätettä tai tuottavat yhdistetysti sekä 
lämpöä että sähköä.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 3 kohdassa, lukuun ottamatta sitä, 
että sanamuoto ”jäsenvaltio voi vaatia” muutetaan muotoon ”jäsenvaltion on vaadittava”)

Perustelu

Samalla kun alueelliset energiamarkkinat kehittyvät, on olennaista toteuttaa ponnisteluja sen 
varmistamiseksi, että kansallisten ja alueellisten markkinoiden välisessä sääntelyssä ei ole 
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porsaanreikiä. Tämä edellyttää, että kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia on 
täsmennettävä näillä aloilla.

Tarkistus 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 d) Poistetaan 11 artiklan 4 kohta.

Or. en

(Poistetaan direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 4 kohta)

Perustelu

Ei ole perusteltua antaa etusijaa energiapolttoainelähteille.

Tarkistus 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 e) Korvataan 11 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
”5. Jäsenvaltioiden tai 
sääntelyviranomaisten on vaadittava, että 
siirtoverkonhaltijat noudattavat 
siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti 
mukaan luettuna, käytön, ylläpidon ja 
kehittämisen osalta tiettyjä 
vähimmäisnormeja.”
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Or. en

(Sanamuoto vastaa pääosin direktiivin 2003/54/EY 111 artiklan 5 kohdan sanamuotoa, 
lukuun ottamatta muutamia muutoksia ja lisäyksiä nykyiseen tekstiin)

Perustelu

Hyväksytyt ja julkiset normit, säännöt ja menettelyt verkon käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä 
varten ovat olennaisen tärkeitä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan osalta. Tämän 
takia kaikkia siirtoverkonhaltijoita olisi vaadittava noudattamaan tällaisia normeja. Tämän 
teknisen tehtävän hoitamisesta voivat parhaiten vastata sääntelyviranomaiset, joiden 
velvollisuutena on varmistaa syrjimätön pääsy siirtoverkkoon ja vahvistaa siirtoverkon 
tariffit.

Tarkistus 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 f) Korvataan 11 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
”6. Siirtoverkonhaltijoiden on 
hankittava verkkonsa energian hävikin 
ja varakapasiteetin kattamiseksi 
käytettävä energia avointen, 
syrjimättömien ja markkinapohjaisten 
menettelyjen mukaisesti, jos ne 
harjoittavat tätä toimintoa. Uusiutuvan 
energian osuus hankitusta energiasta ei 
saa olla vähäisempi kuin kyseisen 
jäsenvaltion sitoumukset.”

Or. en

(Lisätään uusi osa direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 6 kohtaan)

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden olisi edistettävä kunkin jäsenvaltion tavoitteiden saavuttamista 
uusiutuvan energian kulutuksen osalta. Sääntelyviranomaisille olisi annettava oikeus vaatia 
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siirtoverkonhaltijoihin sovellettavan uusiutuvaa energiaa koskevan tason noudattamista 
hankinnoissa.

Tarkistus 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 g) Lisätään 11 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”7 a. Siirtoverkonhaltijoiden on 
edistettävä suurten loppukäyttäjien ja 
loppukäyttäjien ryhmittymien 
osallistumista varavoimaa ja tasehallintaa 
koskeville markkinoille. Mikäli tuotantoa
ja kysyntää koskevat tarjoukset ovat 
samanarvoisia, kysyntä asetetaan 
etusijalle.”

Or. en

(Lisätään uusi 7 a kohta direktiivin 2003/54/EY 11 artiklaan)

Perustelu

Energiatehokkuuden lisäämiseksi on tärkeää, että kuluttajat toimivat aktiivisesti 
lisäpalvelujen markkinoilla, erityisesti kun ne voivat vähentää kysyntää tiettyinä ratkaisevina 
hetkinä (huippukuormitus tai hätätilanteet). Suuret loppukäyttäjät voivat toimia tällaisilla 
markkinoilla suoraan tai välillisesti. Pienet kuluttajat eivät voi toimia suoraan tällaisilla 
markkinoilla, jollei joku taho (esimerkiksi toimittaja) saa muodostettua niistä suurta ryhmää 
ja voi tehokkaasti hallita osaa niiden kysynnästä.

Tarkistus 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 7 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 h) Lisätään 11 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”7 b. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on varmistettava, että tasapainottamista 
koskevat säännöt ja tariffit on 
yhdenmukaistettu asianmukaisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa...* mennessä. 
Niiden on erityisesti varmistettava, että 
suuret loppukäyttäjät, loppukäyttäjien 
ryhmittymät ja hajautetut tuottajat voivat 
edistää tehokkaasti 
tasapainottamispalveluja ja muita 
asianmukaisia lisäpalveluja.
_______________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin 
täytäntöönpanoajankohdasta.”

Or. en

(Lisätään uusi 7 b kohta direktiivin 2003/54/EY 11 artiklaan)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset ovat 23 artiklan nojalla vastuussa ainakin niiden menetelmien 
vahvistamisesta tai hyväksymisestä, joita käytetään tasapainottamispalvelujen tarjonnan 
laskennassa tai sitä koskevien ehtojen ja edellytysten vahvistamisessa. Koska 
tasapainottamispalvelujen yhdenmukaistaminen on ratkaiseva tekijä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan osalta, sääntelyviranomaisten on valvottava asianmukaisen 
yhdenmukaistumisen täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä siirtoverkonhaltijoiden kanssa.
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