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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta tulee 
hyvään aikaan. Ehdotus on looginen seuraus eurooppalaisten energia-alan määräysten 
kehittymisestä viime vuosien aikana.

Alun perin julkisista energia- ja kaasupalveluista huolehtivat 27 jäsenvaltiossa useimmiten 
lähinnä julkiset yritykset, joilla oli lähes kansallinen tai alueellinen monopoliasema. Mutta jo 
kauan sitten nämä olivat alkaneet myydä toisilleen energiaa. Tämän vuoksi on pitänyt 
määritellä näiden laitosten ja markkinoille mahdollisesti ilmaantuvien uusien laitosten välisen 
terveen kilpailun säännöt. Vähitellen pääsäännöksi on muodostunut yhtäältä näiden kahden 
energiansiirtoverkon (sähkö ja kaasu) erottaminen ja toisaalta moninaisten 
energiantuotantoyritysten ja jakeluyritysten erottaminen. Toimintojen erottamisella 
varmistetaan siirtojärjestelmän riippumattomuus moninaisiin tuottajiin nähden. Keinot, joilla 
erottaminen tapahtuu (ilman omistajuuden eriyttämistä tai sen kanssa), eivät kuulu tämän 
asetuksen piiriin. Komissio on vastaavasti täsmentänyt, että erottaminen on toteutettava olipa 
sekä energiansiirrosta huolehtivan tahon että tuottajien/jakelijoiden omistusjärjestelmä 
julkinen tai yksityinen.

Kehityksen tuloksena Euroopan kansallisten siirtoverkkojen järjestelmä muuttuu 
luonnollisiksi monopoleiksi, aivan kuten maantie-, satama- ja lentokenttäjärjestelmä, joiden 
piirissä liikkuvat tuhansiin kilpaileviin yrityksiin kuuluvat rekat, laivat ja lentokoneet. 
Komissio toteaa jopa, että osa kaasun varastointikapasiteetista olisi integroitava 
siirtojärjestelmään – tähän yhteiseen eurooppalaiseen julkishyödykkeeseen. 

Täten edessä on kolme ongelmaa:

– Miten taataan kaikkien, niin suurten kuin pienten, tuottajien (tuulimyllyn omistajista 
ydinvoimalaitosten omistajiin) vapaa pääsy siirtojärjestelmään täysin avoimesti ja 
ilman kokoon tai kansallisuuteen perustuvaa syrjintää?

– Miten saadaan säänneltyä energiamarkkinoita Euroopan unionin energiapolitiikan 
mukaisesti (johon sisältyy sosiaalinen ja alueellinen yhdentämispolitiikka ja 
ympäristönsuojelupolitiikka, etenkin ilmastopolitiikka)?

– Miten toteutetaan verkkojen fyysinen yhteenliittäminen ja teknisten määräysten 
yhdenmukaistaminen Euroopan tasolla ja verkkojen avaaminen kolmansille maille, 
erityisesti kaasuntoimittajille (Venäjä) tai sähkön välittäjille (Sveitsi)?

Koska yhteenliittäminen ja yhdenmukaistaminen on tarpeen, on perusteltua perustaa 
kansallisten sääntelyviranomaisten koordinointielin (virasto).

Tällä tavoin yhteenliitettyjen kansallisten siirtoverkkojen ja viraston täten koordinoimien 
sääntelyviranomaisten järjestelmä muodostaisi todellisen energia-alan julkisen palvelun, joka 
perustuu Euroopan tason yhteistyöhön. 
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Valmistelija pitää komission ehdotuksia myönteisinä. Kaksi asiaa kaipaa kuitenkin 
selvennystä.

Viraston valtuudet 

Komissio hylkää aivan syystä perustamissopimusten muuttamisen yksinomaan sitä varten, 
että virastolle myönnettäisiin sitovat valtuudet. Se tunnustaa myös, ettei sillä ole teknisiä 
mahdollisuuksia eikä henkilöresursseja siihen. Niinpä se ehdottaa luonteeltaan pääasiassa 
neuvoa-antavaa virastoa, joka jättäisi päätöksenteon ja mahdollisten seuraamusten 
määräämisen komissiolle.

Valmistelijan mielestä on olemassa riittävästi oikeusperustoja viraston valtuuksien 
laajentamiseksi sisämarkkina-asioissa ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön 
torjumista koskevissa asioissa, vaikka komissiolle jätettäisiinkin valta määrätä sakkoja. Sen 
sijaan siitä, noudattaako kansallisten sääntelyviranomaisten politiikka unionin 
energiapolitiikkaa, voidaan tällä hetkellä antaa vain ei-sitovia lausuntoja.

Viraston vastuu 

Viraston uskottavuus markkinoihin nähden edellyttää, että se on täysin riippumaton niihin 
toimijoihin nähden, joiden käyttäytymistä sen on säänneltävä, olipa kyse energiansiirtoverkon 
haltijoista taikka energian tuottajista tai jakelijoista. Virastolla, jolle on täten annettu 
päätäntävalta yksityisistä tai julkisista toimijoista, on oltava demokraattiseen vastuuseen 
perustuva oikeutus.

Valmistelija ehdottaa siis viraston suorien toimintamahdollisuuksien (ilman, että Euroopan 
komissio toimii välikätenä) lisäämistä, mutta pyrkii tasapainottamaan tätä kasvanutta valtaa 
lisäämällä viraston demokraattista vastuuvelvollisuutta parlamenttiin ja neuvostoon nähden. 
Viraston on toimittava perustamissopimusten ja johdetun oikeuden mukaisesti, mutta sen on 
myös tehtävä selkoa päätöksistään ja lausunnoistaan niille yhteisön lakiasäätäville elimille, 
joilta se valtuutensa saa.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

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

kansallisten sääntelyviranomaisten 
kansallisella tasolla direktiivien 
2003/54/EY ja 2003/55/EY mukaisesti 
harjoittama sääntely koordinoidaan 
asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa 
täydennetään yhteisön tasolla. Tämän 
vuoksi olisi taattava viraston 
riippumattomuus (sekä julkisiin että 
yksityisiin) energian siirto-, jakelu- tai 
tuotanto-operaattoreihin nähden, 
toiminnan yhdenmukaisuus yhteisön 
lainsäädännön kanssa, tekniset ja 
sääntelyvalmiudet, avoimuus ja tehokkuus.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on täsmentää viraston riippumattomuutta: riippumattomuus niihin 
toimijoihin nähden, joiden välillä sen on soviteltava, demokraattinen vastuu unionin 
lainsäädäntöä kohtaan ja sen lakiasäätäviä elimiä kohtaan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale

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

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

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on suunnata viraston neuvoa-antava rooli myös unionin 
lakiasäätäviin elimiin päin. Ennakkovaroitusvelvollisuus sillä on kuitenkin vain 
toimeenpanovallan käyttäjää kohtaan (komissio).
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

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

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

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on muistuttaa, että unionin lakiasäätävät elimet vahvistavat 
energiapolitiikan tavoitteet, joita ajatellen hyviä käytäntöjä etsitään.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 13 kappale

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

(13) Virastolla olisi oltava tarvittava 
toimivalta, jotta se voi huolehtia 
sääntelytehtävistä tehokkaasti ja ennen 
kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus 
energian siirto-, jakelu- ja tuotanto-
operaattoreihin nähden on hyvän 
hallintotavan keskeinen periaate, se on 
myös välttämätön edellytys markkinoiden 
luottamuksen varmistamiselle. 
Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava, 
kuten kansallisellakin tasolla, riippumatta 
kaupallisista eduista ja pyytämättä tai 
ottamatta vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta julkisesta tai 
yksityiseltä elimeltä ja noudatettava 
yhteisön energia-, ympäristö-, 
sisämarkkina- ja kilpailupolitiikkaa ja 
tehtävä unionin viranomaisille selkoa 
päätöksistään ja ehdotuksistaan. 

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on täsmentää viraston riippumattomuutta: riippumattomuus niihin 
toimijoihin nähden, joiden välillä sen on soviteltava, demokraattinen vastuu unionin 
lainsäädäntöä kohtaan ja sen lakiasäätäviä elimiä kohtaan.

Täsmentää viraston demokraattista vastuuta.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 14 kappale

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

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

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään osapuolten oikeutta valittaa viraston päätöksistä.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Viraston olisi sovellettava yleisiä 
sääntöjä, jotka koskevat yhteisön 
toimielinten asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi. Johtokunnan olisi 
vahvistettava käytännön toimenpiteet 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja 
henkilötietojen suojaamiseksi. 

(17) Viraston olisi sovellettava yleisiä 
sääntöjä, jotka koskevat yhteisön 
toimielinten asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi, erityisesti Århusin 
yleissopimusta. Johtokunnan olisi 
vahvistettava käytännön toimenpiteet 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja 
henkilötietojen suojaamiseksi. 

Perustelu

Vahvistaa Århusin yleissopimuksen kaikkia unionin toimielimiä ja siis kyseistä virastoa 
sitovan luonteen (erityisesti mitä tulee ympäristövaikutustutkimusten avoimuuteen).

Tarkistus 7
4 artiklan c alakohta 

(c) antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja 
ja suosituksia;

(c) antaa parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, energian siirto-, jakelu- ja 
tuotanto-operaattoreille sekä kuluttajille
osoitettuja lausuntoja ja suosituksia;

Perustelu

Laajentaa viraston neuvoa-antavaa tehtävää toimielimistä kansalaisyhteiskuntaan.
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Tarkistus 8
4 artiklan d alakohta 

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

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

Perustelu

Liittyy päätösvallan laajentamiseen 6 artiklassa.

Tarkistus 9
5 artikla

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

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

Perustelu

Laajentaa viraston neuvoa-antavaa tehtävää unionin lainsäätäjään.

Tarkistus 10
6 artiklan 4 kohta 

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

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

Perustelu

Muistuttaa viraston toiminnan lainsäädäntöpuitteista.
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Tarkistus 11
 6 artiklan 5 kohta 

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

5. Virasto voi komission käyttäessä 
mahdollisuuttaan siirtää sille toimivaltaa 
tehdä suspensiivisia päätöksiä ja ehdottaa 
komissiolle sakkojen määräämistä 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 e artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 e artiklan 2 kohdassa 
annettuja määritelmiä noudattaen, jos se 
katsoo, että tekninen tai markkinoita 
koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden 
tehokasta toimintaa, että teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä ei ole 
hyväksytty kohtuullisen ajan kuluessa tai 
että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä.

Perustelu

Tarkistuksessa vahvistetaan oikeusperusta ja viraston valta tehdä suspensiivisia päätöksiä 
kilpailuoikeuteen ja sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa. Valta määrätä seuraamuksia 
jätetään kuitenkin komissiolle selvän oikeusperustan puuttumisen vuoksi.

Tarkistus 12
7 artiklan 2 kohta 

2. Virasto voi työohjelmansa mukaisesti tai 
komission pyynnöstä antaa ei-sitovia
suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja.

2. Virasto voi työohjelmansa mukaisesti tai 
komission pyynnöstä antaa suuntaviivoja, 
joilla autetaan sääntelyviranomaisia ja 
markkinatoimijoita jakamaan hyviä 
toimintatapoja. Nämä suuntaviivat voivat 
olla sitovia, kun ne koskevat määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä, 
tuottajien ja jakelijoiden pääsyä 
verkkoihin ja syrjimättömyyttä; ne ovat ei-
sitovia, kun ne koskevat 
energiamarkkinoiden tasapainottamista 
tuotantoa lisäämällä tai 
tuotantotekniikkaa muuttamalla, 
energiansäästöä ja kasvihuonekaasujen 
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vähentämistä sekä unionin 
energiatehokkuuden parantamista 
yhteisön lainsäädännössä määritetyn 
energiapolitiikan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään viraston päätösten sitovuus aloilla, joilla yhteisön 
primaarioikeus, johdettu oikeus ja tulkittu oikeus on jo hyvin selvää, ja sen lausuntojen ei-
sitovuus puolestaan aloilla, joilla parhaasta politiikasta vallitsee vielä erimielisyyttä.

Tarkistus 13
7 artiklan 4 kohta 

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

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

Perustelu

Ulottaa viraston demokraattisen vastuun energiapolitiikkaa koskevan unionin oikeuden 
mahdollisten laajennusten huomioon ottamiseen.

Tarkistus 14
9 artiklan 1 kohta 

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

1. Johtokunta koostuu kahdestatoista 
jäsenestä, joista kuusi nimitetään 
komission ehdottamista ja toiset kuusi
neuvoston ehdottamista henkilöistä. 
Toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan 
uusia kerran.

Perustelu

Laajentaa asettamista ehdolle johtokuntaan.
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Tarkistus 15
10 artiklan 10 kohta 

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

10. Johtokunta vahvistaa 14 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetun viraston toimintaa 
koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa 
sen viimeistään 15 päivänä huhtikuuta
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Kertomuksessa on oltava erillinen 
sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka 
koskee viraston sääntelytoimintaa 
kyseisenä vuonna. Nämä viisi toimielintä 
joko myöntävät tai eivät virastolle 
vastuuvapauden unionin energia-, 
sisämarkkina- ja kilpailupolitiikan 
toteuttamisesta. Parlamentti laatii 
suositukset 10 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua työohjelmaa varten.

Perustelu

Täsmentää, miten unionin eri tahot vastaavat viraston vuosikertomukseen, ja aikaistaa 
vuosikertomuksen antamisajankohtaa, jotta virasto voi käyttää näitä vastauksia 
suuntaviivoina seuraavan vuoden työohjelmaa laatiessaan. 

Tarkistus 16
13 artiklan 2 kohta 

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin. 

2. Sääntelyneuvosto nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella sekä komission että neuvoston 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Parlamentti voi vastustaa 
nimitystä, jos annetut vastaukset eivät 
tunnu vastaavan unionin suuntaviivoja.
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Perustelu

Täsmentää johtajan demokraattista vastuuta.

Tarkistus 17
16 artiklan 1 kohta 

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat hakea muutosta 7 ja 8 artiklassa
tarkoitettuun päätökseen, joka on osoitettu 
heille tai joka koskee heitä suoraan ja 
erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle 
henkilölle. 

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat hakea muutosta 6, 7 ja 8 artiklassa
tarkoitettuun päätökseen, joka on osoitettu 
heille tai joka koskee heitä suoraan ja
erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle 
henkilölle. 

Perustelu

Ottaa huomioon 6 artiklaan ehdotetun viraston päätösvallan laajentamisen.

Tarkistus 18
27 artiklan 2 kohta 

2. Johtokunnan on hyväksyttävä asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa 
koskevat käytännön järjestelyt kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

2. Johtokunnan on hyväksyttävä asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 ja Århusin 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevat 
käytännön järjestelyt kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Vahvistaa Århusin yleissopimuksen kaikkia unionin toimielimiä ja siis kyseistä virastoa 
sitovan luonteen (erityisesti mitä tulee ympäristövaikutustutkimusten avoimuuteen).

Tarkistus 19
30 artiklan 1 kohta 

1. Komissio tekee arvioinnin viraston 
toiminnasta. Arviointi kattaa viraston 
saavuttamat tulokset ja sen työmenetelmät 
suhteessa sen tavoitteeseen, 
toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka 
määritellään tässä asetuksessa ja viraston 
vuotuisissa työohjelmissa. 

1. Komissio tekee arvioinnin viraston 
toiminnasta. Arviointi kattaa viraston 
saavuttamat tulokset ja sen työmenetelmät 
suhteessa sen tavoitteeseen, 
toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka 
määritellään tässä asetuksessa ja viraston 
vuotuisissa työohjelmissa. Arviointia 
varten komissio kuulee laajasti Internet-
sivustonsa kautta energia-, kilpailu- ja 
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sisämarkkinapolitiikan sidosryhmiä, eli 
energian siirto-, jakelu- ja tuotanto-
operaattoreita, ammattialajärjestöjä ja 
kuluttajajärjestöjä sekä 
ympäristönsuojelujärjestöjä. Arvio 
annetaan parlamentille ja neuvostolle 
10 artiklan 10 kohdassa tarkoitettuna 
päivänä.

Perustelu

Täsmentää arviointimenettelyä ja sen merkitystä viraston ohjelmien laatimisessa.


	705322fi.doc

