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LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella muutetaan direktiiviä 2003/54/EY. Ehdotuksessa käsitellään sähkön 
sisämarkkinoita koskevia yhteisiä sääntöjä. Ehdotus on yksi viidestä ehdotuksesta EU:n 
sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevassa kolmannessa lainsäädäntöpaketissa, jota komissio 
ehdotti syyskuussa 2007. Valmistelija on tyytyväinen pakettiin kuuluviin viiteen ehdotukseen 
ja antaa niille yleisesti vankan tukensa, sillä paketti on erittäin tärkeä EU:n aitojen 
sisämarkkinoiden luomiseksi sähkön ja näin ollen energian alalla. Paketilla pyritään 
varmistamaan toimitusvarmuus ja pitämään hinnat alhaisina ja avoimina kaikkien 
eurooppalaisten kuluttajien näkökulmasta. Toisin sanoen paketilla pyritään tukemaan ja 
kehittämään entisestään Euroopassa käynnissä olevaa vapauttamista, jolle valmistelija antaa 
myös vankan tukensa. Vaikka valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä, hän kuitenkin katsoo, että ehdotusta 
voitaisiin parantaa. Olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti kysymykseen omistajuuden 
eriyttämisestä.

Ehdotuksissa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan verkostojen (siirtoverkot tai 
siirtoverkonhaltijat) todellinen eriyttäminen tarjonnasta ja tuotannosta, jotta turvattaisiin 
sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden vapauttamisen jatkuminen, mikä hyödyttää kuluttajia. 
Valmistelija katsoo, että omistajuuden eriyttämistä voidaan käyttää viimeisenä vaihtoehtona 
täysimääräisen vapauttamisen saavuttamiseksi. Jos kuitenkin otetaan huomioon, että nykyiset 
tiedot omistajuuden eriyttämisen hyödyntämisestä energian sisämarkkinoiden 
täysimääräisessä vapauttamisessa ovat riittämättömiä, on tarkasteltava ja arvioitava 
huolellisesti muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, joilla samat tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa. Tässä yhteydessä lausunnossa esitetään osia kahdeksan jäsenvaltion ehdotuksesta 
tehokkaasta ja tuloksellisesta eriyttämisestä. Valmistelija ehdottaa, että jäsenvaltioille 
annettaisiin aluksi mahdollisuus valita omistajuuden eriyttämisen ja tehokkaan ja tuloksellisen 
eriyttämisen välillä. Jos jäsenvaltio valitsee tehokkaan ja tuloksellisen eriyttämisen, mutta 
kolmen vuoden kuluttua menettelyn saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä käy ilmi, 
että sen avulla ei voida toteuttaa täysimääräistä vapauttamista, kyseisen jäsenvaltion on 
sovellettava omistajuuden eriyttämistä. Komissio ilmoittaa tällaisista puutteista yhteisölle, ja 
omistajuuden eriyttämisen soveltamisesta tehdään päätös lainsäädäntömenettelyssä, johon 
parlamentti osallistuu täysimääräisesti. Riippumattomien verkonhaltijoiden hyödyntäminen 
komission ehdottamassa muodossa ei ole järkevä vaihtoehto, sillä järjestelmän säänteleminen 
aiheuttaa liiallisia kustannuksia.

Vastavuoroisuutta koskevalla lausekkeella ehdotuksen 8 a artiklassa varmistetaan, että EU:n 
ulkopuolella toimivat yritykset eivät voi hankkia merkittävää osuutta EU:n siirtoverkoista tai 
niiden haltijoista, jotta vältetään liian suuri riippuvuus kyseisistä yhtiöistä. Poikkeukset ovat 
sallittuja ainoastaan siinä tapauksessa, että yhteisö päättää tehdä sopimuksen kolmannesta 
maasta tulevan osapuolen kanssa. Valmistelija katsoo, että EU:n yhdenmukaisen 
energiapolitiikan varmistamiseksi päätökset kolmansien maiden kanssa tehtävistä 
sopimuksista olisi tehtävä yhteisön tasolla. Näin ollen hän tukee komission ehdotusta.

Komissio viittaa julkiseen ja yksityiseen sektoriin sovellettavaan syrjimättömyyden 
periaatteeseen (johdanto-osan 12 kappale). Valmistelija asettaa kuitenkin kyseenalaiseksi sen, 
onko kiinnitetty riittävästi huomiota sen varmistamiseen, että julkisiin yrityksiin sovelletaan 
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samoja eriyttämistä koskevia velvoitteita kuin yksityisiin yrityksiin, kun otetaan huomioon, 
että valtion viranomaisia ei voida pakottaa yksityistämään yrityksiään. Tämä herättää 
kysymyksen siitä, onko yksityiset kilpailijat asetettu epäedulliseen asemaan.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että kuluttajien suojeleminen edellyttää vahvempia 
toimenpiteitä. Tämän takia hän ehdottaa tarkistuksia, joilla parannetaan näitä kuluttajansuojaa 
koskevia näkökohtia. Kansallisten sääntelyviranomaisten velvollisuuksien ja toimivallan 
osalta ehdotuksessa esitetään uusia kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä. Valmistelija 
pyrkii vahvistamaan ja selventämään viranomaisten asemaa, jotta näitä kuluttajansuojaa 
koskevia näkökohtia voitaisiin parantaa.

Ehdotuksessa käsitellään pääasiassa sähkön tukkumarkkinoiden vapauttamista. Valmistelija 
kuitenkin pyrkii korostamaan, että on tärkeää varmistaa riittävä energiantuotanto, jotta 
voitaisiin vastata kasvavaan kysyntään. Lisäksi on huomautettava komission tavoin, että 
täysin toimivia EU:n vähittäismarkkinoita ei ole vielä saatu luotua. Tämän takia on esitettävä 
uusia konkreettisia ehdotuksia aitojen sisämarkkinoiden luomiseksi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Julkisen palvelun vaatimuksia ja 
niistä seuraavia yhteisiä vähimmäisnormeja 
olisi edelleen vahvistettava sen 
varmistamiseksi, että kaikki kuluttajat 
voivat hyötyä kilpailusta. Keskeinen tekijä 
kuluttajille tehtävissä toimituksissa on 
mahdollisuus saada kulutustietoja. 
Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus saada 
käyttöönsä itseään koskevat tiedot, jotta he 
voivat pyytää kilpailijoita tekemään 
tarjouksia näiden tietojen pohjalta. 
Kuluttajilla olisi myös oltava oikeus saada 
asianmukaisesti tietoja 
energiankulutuksestaan. Säännöllisesti 
annettavat tiedot energiakustannuksista 
kannustavat energian säästämiseen, koska 

(21) Yleispalvelun ja julkisen palvelun 
vaatimuksia ja niistä seuraavia yhteisiä 
vähimmäisnormeja olisi edelleen 
vahvistettava sen varmistamiseksi, että 
kaikki kuluttajat voivat hyötyä kilpailusta 
ja oikeudenmukaisimmista hinnoista. 
Keskeinen tekijä kuluttajille tehtävissä 
toimituksissa on mahdollisuus saada 
objektiivisia ja avoimia kulutustietoja. 
Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus saada 
käyttöönsä itseään koskevat kulutustiedot, 
kulutukseen liittyvät hinnat ja 
palvelukustannukset, jotta he voivat 
pyytää kilpailijoita tekemään tarjouksia 
näiden tietojen pohjalta. Kuluttajilla olisi 
myös oltava oikeus saada asianmukaisesti 



PA\707346FI.doc 5/25 PE402.514v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

kuluttajat saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tehtyjen investointien ja 
kulutustottumusten muutosten 
vaikutuksista.

tietoja energiankulutuksestaan. Kuluttajille 
vähintään neljännesvuosittain annettavat
tiedot energiakustannuksista kannustavat 
energian säästämiseen, koska kuluttajat 
saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tehtyjen investointien ja 
kulutustottumusten muutosten 
vaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Vapaan ja avoimen kilpailun saavuttamiseksi kuluttajille olisi annettava erilaisia tietoja, jotta 
he voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen sähköntarjoajastaan.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 6 kohta – ensimmäinen alakohta – a ja b alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköntoimittajat erittelevät laskuissa 
tai niiden liitteissä ja loppukäyttäjille 
suunnatussa 
myynninedistämisaineistossa seuraavat 
seikat:
a) kunkin energialähteen osuus 
kokonaispolttoaineseoksesta, jonka 
toimittaja on käyttänyt edellisen vuoden 
aikana, yhdenmukaisella ja kattavalla 
tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, jotta 
vertailu olisi helppoa,
b) ainakin niiden kotisivuilla esitettävä 
viittaus olemassa oleviin tietolähteisiin, 
esimerkiksi www-sivuihin, joilla on 
julkisesti saatavilla olevia tietoja 
toimittajan edellisen vuoden aikana 
käyttämällä polttoainevalikoimalla 
tuotetusta sähköstä johtuvista 
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ympäristövaikutuksista, ainakin 
hiilidioksidipäästöistä ja 
radioaktiivisista jätteistä.

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajat voisivat käyttää valinnanvapauttaan, heidän olisi saatava tietoja, mikä 
edistää yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia tavoitteita. Kuluttajavalinnalla on myönteinen 
vaikutus markkinoihin.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 6 kohta – kolmas alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toimittajien 
asiakkailleen tämän artiklan mukaisesti 
antamat tiedot ovat luotettavia. Tietojen 
esittämistä koskevat säännöt on 
yhdenmukaistettava kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kyseisillä markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajille annettaisiin aito valinnanvapaus, tietojen esittämistä olisi 
yhdenmukaistettava kaikkien sähköntoimittajien osalta. Yhdenmukaisuudella taataan 
avoimuus ja annetaan kuluttajille parempi mahdollisuus vaihtaa toimittajaa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
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.

10. Komissio antaa suuntaviivoja tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten 
viimeistään yhden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
sen jälkeen, kun parlamenttia on kuultu 
EY:n perustamissopimuksen 253 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Parlamentilla on oikeus osallistua kuluttajansuojaa koskevien ratkaisevan tärkeiden 
kysymysten käsittelyyn sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 5

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 takaamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että [yksi 
vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] alkaen 
vertikaalisesti integroituneiden yritysten 
on noudatettava
- joko 8, 8 a ja 8 b artiklan säännöksiä tai 
- 8 a, 8 b ja 8 c artiklan säännöksiä.
Mikäli 8 a, 8 b ja 8 c artiklan säännösten 
täytäntöönpanolla ei voida tietyssä 
jäsenvaltiossa vapauttaa markkinoita 
täysimääräisesti, yhteisön on päätettävä 
[kolme vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] jälkeen, 
pannaanko 8 artikla täytäntöön.
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Mikäli noudatetaan 8, 8 a ja 8 b artiklan 
säännöksiä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava noudattaminen [yksi vuosi 
täytäntöönpanoajankohdasta] jälkeen:

Or. en

Perustelu

Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden valita omistajuuden eriyttämisen ja tehokkaan ja 
tuloksellisen eriyttämisen välillä. Lisäksi yhteisö voi toteuttaa toimia, mikäli tehokas ja 
tuloksellinen eriyttäminen osoittautuu riittämättömäksi.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 8 a ja 8 b artikla seuraavasti: Lisätään 8 a, 8 b ja 8 c artikla seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

8 c artikla
Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen

1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset 
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
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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) 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;
iv) 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;
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-investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus;
- oikeudelliset palvelut;
- 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.
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 tulee 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.
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6. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on 
taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle tai 
tuomioistuimelle omien työsuhteidensa 
ennenaikaisen päättämisen osalta.
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 saa 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 
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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.

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 
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:



PA\707346FI.doc 13/25 PE402.514v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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.
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
i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
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ii) laatia vuosittainen kertomus, jossa 
esitetään sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se 
sääntelyviranomaiselle;
iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.
16. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
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 toimittava avustajana 
kaikissa siirtoverkonhaltijan 
valvontaelimen tai hallituksen 
kokouksissa, 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) tasapainottavat säännöt, mukaan 
luettuna varavoimaa koskevat säännöt;
iv) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
19. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
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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 
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
i) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa;
ii) 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. 
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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.
26. Toimivaltaisen kansallisen elimen 
tarkasteltava sitä, kattaako 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Viranomainen voi 
velvoittaa siirtoverkonhaltijan 
muuttamaan suunnitelmaansa.
27. Toimivaltaisena kansallisena elimenä 
voi 24, 25 ja 26 kohdan tarkoituksessa 
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.
28. 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 
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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.
29. Toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen on valvottava ja 
arvioitava investointisuunnitelman 
täytäntöönpanoa.
30. 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.
31. 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 
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tarjota tarvittavat tiedot asiasta.
32. 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.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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.

Or. en

Perustelu

ISO-vaihtoehto ei ole sopiva vaihtoehto omistajuuden eriyttämiselle sen sääntelyyn liittyvien 
liiallisten kustannusten takia.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla Poistetaan.
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 
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 



PA\707346FI.doc 23/25 PE402.514v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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

Nämä säännökset perustuvat 10 artiklaan, eivätkä ne ole tarpeen, jos 10 artikla poistetaan.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
sähköpörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 
asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä ja kotitalouksien 
sovitussa muodossa tekemät valitukset, 
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai 
rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
sähköpörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 
asiakkaiden määrä, verkkoon kytkettyjen ja 
verkosta kytkettyjen asiakkaiden määrä,
huoltokustannukset ja kotitalouksien 
sovitussa muodossa tekemät valitukset, 
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai 
rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
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tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

Or. en

Perustelu

Kuluttajavalintaa voidaan parantaa, mikäli viranomaiselle annetaan oikeudet valvoa 
useampia tilastoja ja kustannuksia.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) varmistaa sähköalan yleispalvelun ja 
julkisten palvelujen korkea taso, heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
tämän direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

k) varmistaa oikeudenmukaisten ja 
avointen sähkönkuluttajille, mukaan 
luettuna kansalaisille, tarjottavien 
yleispalvelun ja julkisten palvelujen korkea 
taso, heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden suojelu ja kaikkien tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus 
koko EU:ssa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Viranomaisen tehtävien selventäminen edistää markkinoiden toimintaa ja hyödyttää 
pohjimmiltaan kuluttajaa.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

m) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, mukaan 
luettuna tiedot hinnoista ja muista asiaan 
liittyvistä kustannuksista, tällaisten 
kuluttajatietojen yhdenmukaistetun 
muodon soveltaminen sekä kaikille 
asiakkaille pikaisesti tarjottava 
mahdollisuus saada tällaisia liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Or. en

Perustelu

Viranomaisen tehtävien selventäminen edistää markkinoiden toimintaa ja hyödyttää 
pohjimmiltaan kuluttajaa.
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