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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tarkoituksena on panna täytäntöön neuvoston ja 
Euroopan parlamentin tekemät päätökset. Euroopan parlamentti ilmaisi vahvan tukensa 
yhteiselle energiapolitiikalle 10. heinäkuuta 2007 hyväksymässään päätöslauselmassa. 

Kyseisessä politiikassa edellytetään

 toimituksen ja tuotannon erottamista tehokkaasti verkkotoiminnasta

 kansallisten energian sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien yhdenmukaistamista ja 
riippumattomuuden lisäämistä

 kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattoman yhteistyöjärjestelmän perustamista

 siirtoverkonhaltijoiden järjestelmän luomista verkkotoiminnan koordinoinnin ja 
kantaverkkojen varmuuden sekä rajat ylittävän kaupan ja kantaverkkojen toiminnan 
parantamiseksi

 energiamarkkinoiden toimien avoimuuden lisäämistä.

Asetuksella luodaan käytännön puitteet edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
perustamalla energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, joka vastaa sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toiminnan seurannasta. Asetuksen 
täytäntöönpanolla luodaan mahdollisuudet lisätä kilpailukykyä, parantaa toimitusten laatua, 
säästää energiaa ja parantaa energian huoltovarmuutta.

Sähkö poikkeaa perusteellisesti muista kaupattavista tuotteista, koska kyse on verkkoihin
perustuvasta tuotteesta, jota on mahdotonta tai hyvin kallista varastoida. Tämän vuoksi 
energiatalous edellyttää riippumattomien yhteistyöjärjestelmien käyttöönottoa, kansallisten 
sääntelyviranomaisten päätöksiä ja unionin markkinoita koskevaa sääntelyä. Tästä johtuen
kyseisen alan muodollisten yhteistyöelinten käyttöönotto tarkistetussa asetuksessa (EY) N:o 
1228/2003 verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa on 
perusteltu. Muutokset eivät ratkaise kaikkia sähkön rajat ylittävään kauppaan liittyviä 
ongelmia, mutta ne sisältävät toimia, joilla voidaan jossain määrin lisätä tehokkuutta ja 
mukauttaa verkkotoimintaa markkinoiden tarpeisiin. Yksityiskohtaiset tekniset ja markkinoita 
koskevat säännöt kuuluivat sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tehtäviin 
ja näiden tehtävien seurannasta vastaavan viraston toiminnalla tulee varmistaa lisäarvon 
luominen unionin taloudelle. Edellä mainituilla toimilla on tarkoitus edistää rajat ylittävien 
vähittäis- ja tukkumarkkinoiden syntyä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat 
ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta tulisi 
edistää sähkön sisämarkkinoiden sääntelyä ottaen asianmukaisesti huomioon kuluttajien ja 
verkonhaltijoiden edut
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 alentamalla siirtokustannuksia ja lisäämällä kilpailukykyä niin, että energiaa voidaan 
toimittaa kuluttajille edullisemmin ja samalla varmistaa energiantoimitusten vakaus ja 
varmuus;

 perustamalla energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ja sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto koordinoimalla kansallisia 
siirtoverkkoja. Tarkoituksena on varmistaa unionin markkinoiden ja kansallisten 
järjestelmien parempi toimiminen vähentämällä energiansiirron tappioita ja 
edistämällä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa pienimuotoista energiantuotantoa;

 kehittämällä sähkönsiirtoverkkoja, mikä johtaa välttämättä myös ydinvoimaloiden 
kehittämiseen, varmistamalla näin energiantoimitukset kohtuullisen vakain ja alhaisin 
hinnoin ja edistämällä varmasti näin kilpailukykyä ja unionin talouden kehittymistä 
vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä. Öljyn tai kaasun hintojen äkillinen nousu ja 
suuri riippuvuus kyseisiin toimituksiin liittyvästä poliittisesta tilanteesta saattavat 
uhata unionin talouden tasapainoa ja johtaa reaalitulojen laskuun.

Näin ollen asetuksen muuttamisella on suoria vaikutuksia sähkömarkkinoihin ja verkkoon 
pääsyyn rajat ylittävässä sähkön kaupassa, sillä kuluttajille koituvat edut määritellään 
yksityiskohtaisilla teknisillä ja markkinoita koskevilla säännöillä, joista säädetään ja joita 
tuetaan asetuksessa, sekä niiden asianmukaisella täytäntöönpanolla.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat
osoittaneet, että nykyiset säännöt ja 
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita 
tavoitteena olevien moitteettomasti 
toimivien, tehokkaiden ja avoimien
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa tehokkaat ja avoimet sisämarkkinat, eikä ainoastaan moitteettomasti 
toimivat markkinat. On tärkeää, että markkinat ovat avoinna uusille toimijoille ja että kilpailu 
on tehokasta kaikille osanottajille.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Avoin, rajat ylittävä siirtoverkkoihin pääsy on ensiarvoisen tärkeää avoimien markkinoiden 
kehittämiselle ja tehokkuudelle. Avoimen pääsyn puute saattaa luoda esteitä ja vaikuttaa 
kilpailuun.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

7. Sähkön siirtoverkon optimaalisen 
hallinnan varmistamiseksi yhteisössä olisi 
perustettava siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto.  Sen tehtävien 
toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön 
kilpailusääntöjä, joita sovelletaan myös 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston tekemiin päätöksiin. tehtävät 
olisi määriteltävä täsmällisesti, ja sen 
työskentelymenetelmillä olisi voitava 
varmistaa tehokkuus, edustavuus ja 
avoimuus. Koska nopeampi edistyminen 
voi olla saavutettavissa alueellisilla 
toimilla, siirtoverkonhaltijoiden olisi 
perustettava yleisen yhteistyöverkoston 
puitteissa alueellisia rakenteita sekä 
varmistettava, että alueellisilla toimilla 
saavutettavat tulokset sopivat yhteen 
yhteisön tason sääntöjen ja 
investointisuunnitelmien kanssa. Yhteistyö 
tällaisissa alueellisissa rakenteissa 
edellyttää verkkotoiminnan tosiasiallista 
eriyttämistä tuotannosta ja toimituksista. 
Jos sitä ei toteuteta, 
siirtoverkonhaltijoiden alueellinen 
yhteistyö voi johtaa kilpailua rajoittavaan 
toimintaan.

7. Sähkön siirtoverkon optimaalisen 
hallinnan varmistamiseksi yhteisössä olisi 
perustettava siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto.  Sen tehtävien 
toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön 
kilpailusääntöjä, joita sovelletaan myös 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston tekemiin päätöksiin. tehtävät 
olisi määriteltävä täsmällisesti, ja sen 
työskentelymenetelmillä olisi voitava 
varmistaa tehokkuus, edustavuus ja 
avoimuus. Koska nopeampi edistyminen 
voi olla saavutettavissa alueellisilla 
toimilla, siirtoverkonhaltijoiden olisi 
perustettava yleisen yhteistyöverkoston 
puitteissa alueellisia rakenteita sekä 
varmistettava, että alueellisilla toimilla 
saavutettavat tulokset sopivat yhteen 
yhteisön tason sääntöjen ja 
investointisuunnitelmien kanssa.
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
yhteistyötä alueellisella tasolla ja 
valvottava verkkojen tehokkuutta 
kyseisellä tasolla.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden toteuttaman yhteistyön edistäminen alueellisella tasolla ja velvoite valvoa 
verkon tehokkuutta on erittäin tärkeää todellisten rajat ylittävien sisämarkkinoiden ja 
yhteistyön takaamiseksi. Omistajuuden tehokas eriyttäminen ei ole välttämätön ehto 
alueellisen yhteistyön varmistamiseksi. Yhteistyötä voi olla, ja se voi olla tehokasta ilman 
omistajuuden eriyttämistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Kuulemisprosessi huomioiden 
kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen olisi 
osallistuttava päättäväisemmin sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston tehtävien toimeenpanoon 
erityisesti teknisiä ja markkinoita 
koskevien sääntöjen valmisteluun ja 
verkoston vuotuiseen työohjelmaan. 

Or. en

Perustelu

Myös kuluttajia ja kuluttajajärjestöjä olisi kuultava kuulemisprosessissa, koska he ovat 
loppukäyttäjinä tärkeitä sidosryhmiä. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Komission olisi laadittava, julkaistava 
ja päivitettävä Euroopan sähköverkkoa 
koskeva suunnitelma Euroopan koko 
sähkönsiirtoverkon avoimuuden 
takaamiseksi.  Kaikki sähkönsiirtoverkot 
ja mahdolliset alueelliset kytkennät olisi 
sisällytettävä tähän suunnitelmaan.
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Or. en

Perustelu

Komission olisi laadittava, julkaistava ja päivitettävä Euroopan sähköverkkoa koskeva 
suunnitelma, johon sisältyy mahdolliset alueelliset kytkennät avoimuuden ja ”energia-
aukkoja”(siirtoverkkojen tai liitäntöjen puute) koskevien parempien tietojen takaamiseksi 
sekä mahdollisten uusien rajat ylittävien liitäntöjen ehdottamiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission viime vuosina harjoittaman 
markkinoiden seurannan yhteydessä on 
ilmennyt, että nykyiset 
avoimuusvaatimukset ja infrastruktuuriin 
pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä.

9. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission viime vuosina harjoittaman 
markkinoiden seurannan yhteydessä on 
ilmennyt, että nykyiset 
avoimuusvaatimukset ja infrastruktuuriin 
pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä
todellisten, avointen ja tehokkaiden 
sisämarkkinoiden takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tekstin selventäminen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11. Jotta luottamus markkinoihin 
lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava 
varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa 
rangaistus.  Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi voitava tutkia väitteet markkinoiden 
väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi 

11. Jotta luottamus markkinoihin 
lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava 
varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa 
todellinen rangaistus.  Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava tutkia väitteet 
markkinoiden väärinkäytöstä tehokkaasti. 
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toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen 
saada käyttöönsä tiedot sähköntoimittajien 
operatiivisista päätöksistä. 
Sähkömarkkinoilla tuotantoyritykset 
tekevät monet keskeisistä päätöksistä, ja 
niiden olisi pidettävä näitä päätöksiä 
koskevat tiedot toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla tietyn ajan. Pienet 
tuotantoyritykset, joilla ei ole todellisia 
mahdollisuuksia vääristää markkinoita, 
olisi vapautettava tästä velvollisuudesta.

Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten 
on välttämätöntä saada käyttöönsä tiedot 
sähköntoimittajien operatiivisista 
päätöksistä. Sähkömarkkinoilla 
tuotantoyritykset tekevät monet keskeisistä 
päätöksistä, ja niiden olisi pidettävä näitä 
päätöksiä koskevat tiedot toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla ja helposti 
käytettävissä tietyn ajan. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi lisäksi säännöllisesti 
valvottava, että verkonhaltijat noudattavat 
sääntöjä. Pienet tuotantoyritykset, joilla ei 
ole todellisia mahdollisuuksia vääristää 
markkinoita, olisi vapautettava tästä 
velvollisuudesta.

Or. en

Perustelu

Sähköntoimittajien toimittaman tiedon olisi oltava helposti toimivaltaisten viranomaisten 
käytettävissä. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että sähköntoimittajat 
noudattavat sääntöjä syrjimättömien, avoimien ja tehokkaiden markkinoiden varmistamiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12. Kilpailu kotitalousasiakkaista 
edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille 
vähittäismarkkinoille ei estetä.  Sen vuoksi 
toimitusketjua koskevien sääntöjen ja 
vastuunjaon on oltava kaikkien 
markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi 
yhdenmukaistettava siten, että ne edistävät 
yhteisön markkinoiden yhdentymistä.

12. Kilpailu kotitalousasiakkaista 
edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille 
vähittäismarkkinoille ei estetä.  Sen vuoksi 
toimitusketjua koskevien sääntöjen ja 
vastuunjaon on oltava kaikkien 
markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi 
yhdenmukaistettava siten, että ne edistävät 
yhteisön markkinoiden yhdentymistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
säännöllisesti valvottava, että 
markkinoiden toimijat noudattavat 
sääntöjä.

Or. en
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Perustelu

Tämä lisäys on välttämätön vastuun selventämiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
sääntöjen toimeenpanon varmistamiseksi.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt;

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt, ottaen huomioon 
yksittäisten kuluttajien sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten etujen 
suojaaminen;

Or. pl

Perustelu

Yksittäiset kuluttajat sekä pienet ja keskisuuret yritykset joutuvat usein syrjityiksi 
energiamarkkinoilla.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

g) kauppaa koskevat säännöt; b) kauppaa koskevat säännöt, ottaen 
erityisesti huomioon yksittäisten 
kuluttajien sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten etujen suojaaminen;

Or. pl
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 20-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tuotannon riittävyydestä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

Or. pl

Perustelu

Monissa tapauksissa laajamittaiset investoinnit ja verkkojen kehittäminen kestävät yli 10 
vuotta suunnittelusta päätösvaiheeseen.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

1. 1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa tehokas ja monipuolinen kuulemisprosessi.  Näin ollen myös kuluttajia 
ja kuluttajajärjestöjä kuullaan, koska he ovat sähkön loppukäyttäjinä tärkeitä sidosryhmiä.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden toteuttama verkon tukeminen ja velvoite valvoa verkon tehokkuutta on erittäin 
tärkeää todellisten rajat ylittävien sisämarkkinoiden ja yhteistyön takaamiseksi.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että myös rajat ylittävät vähittäismarkkinat toimivat tehokkaasti.
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