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LYHYET PERUSTELUT

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta tukee komission ehdotusta asetukseksi energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta. Virastolla olisi oltava tärkeä 
asema kolmannen energiapaketin kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Viraston on oltava täysin itsenäinen ja sillä on oltava täydellinen hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus, jotta se voi toimia keskeisenä tekijänä kuluttajien ja 
sidosryhmien oikeuksien puolustamisessa. Sen pitäisi voida kuulla markkinaosapuolia 
varhaisessa vaiheessa, se tarvitsee valtaa voidakseen koordinoida ja tarkastaa investoinnit ja 
huolehtia markkinoiden seurannasta sekä voidakseen tiedottaa markkinahäiriöistä.

Viraston tehtäviin olisi kuuluttava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 
tekemien ehdotusten alkuunpanemis-, seuranta- ja hyväksymisprosessista vastaaminen, mikä 
mahdollistaisi energian sisämarkkinoiden säännellymmän kehityksen, ja asianomaisten 
toimien toteuttaminen korkeatasoisen kuluttajansuojan varmistamiseksi. 

Virastolla pitäisi olla keskeinen asema siirtoverkonhaltijoille asetettavien markkinoita 
koskevien ja teknisten ohjeiden alkuunpanemisessa, kehittämisessä, hyväksymisessä sekä 
täytäntöönpanon ja sen valvonnassa. Sen olisi myös osallistuttava yhteisön sääntöjen 
soveltamisalan ja sisällön määrittelyyn. Virastolle olisi annettava päätöksentekovaltuudet, 
jotta se voisi jakaa vastuun sääntöjen asettamisesta siirtoverkonhaltijoiden kanssa Viraston 
olisi päätettävä yhdessä komission kanssa uudelle rajat ylittävälle infrastruktuurille 
myönnettävistä poikkeuksista eriyttämistä koskevista vaatimuksista. 

Euroopan parlamentin olisi voitava arvioida viraston suorituskykyä ja toimintaa. 

Euroopan parlamentin olisi annettava hyväksyntänsä viraston johtajan valintaan, 
uudelleenvalintaan tai erottamiseen. Viraston johtajan, johtokunnan ja sääntelyneuvoston olisi 
oltava suoraan vastuussa Euroopan parlamentille. Heitä olisi voitava kuulla Euroopan 
parlamentissa parlamentin pyynnöstä.
Johtokunnan olisi vastattava ainoastaan hallintoon ja kirjanpitoon liittyvistä asioista. 
Johtokunnan jäsenten määrää pitäisi vähentää, koska 12 jäsenen määrä ei ole perusteltu 
sääntelyneuvoston jäsenten ja viraston koko henkilöstön määrään nähden. Johtokunnan pitäisi 
koostua ainoastaan komission nimeämistä henkilöistä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Viraston olisi jatkuvasti seurattava 
markkinoita markkinoiden vääristymisen 
varalta ja pidettävä komissio, Euroopan 
parlamentti ja kansalliset viranomaiset 
niistä ajan tasalla.

Or. en

Perustelu

Viraston olisi voitava tiedottamisen lisäksi seurata markkinoita ja varoittaa Euroopan 
unionin toimielimiä ja kansallisia viranomaisia ajoissa mahdollisista vääristymistä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viraston toimivaltaa on vahvistettava, jotta siitä tulee keskeinen toimija kuluttajien ja 
sidosryhmien oikeuksien puolustamisessa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Virastolla tulisi olla erittäin pätevä 
henkilöstö. Viraston olisi erityisesti 
hyödynnettävä kansallisten 
sääntelyviranomaisten, komission ja 
jäsenvaltioiden virastoon tilapäisesti 
siirtämän henkilöstön pätevyyttä ja 
kokemusta. Viraston henkilöstöön 
sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavia 
henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä. Johtokunta vahvistaa tarvittavat 
soveltamissäännöt ja komissio hyväksyy 
ne.

(16) Virastolla tulisi olla erittäin pätevä 
henkilöstö, ja se voisi poikkeuksellisesti 
palkata kansallisten sääntelyviranomaisten
tilapäisesti siirtämää henkilöstöä. Viraston 
henkilöstöön sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia 
henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä. Johtokunta vahvistaa tarvittavat 
soveltamissäännöt ja komissio hyväksyy 
ne.

Or. en

Perustelu

Kansallisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten tilapäisesti siirtämän henkilökunnan 
liiallinen palkkaaminen vähentäisi viraston itsenäisyyttä ja siihen olisi turvauduttava vain 
poikkeuksellisesti.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kolmansien maiden olisi yhteisön 
kanssa tehtävien asianmukaisten 
sopimusten mukaisesti voitava osallistua 
viraston työhön.

(18) Yhteistyö kolmansien maiden 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
kanssa pitäisi yhteisön kanssa tehtävien 
asianmukaisten sopimusten mukaisesti olla 
mahdollista.
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Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että kolmansien maiden osallistuminen rajoittuu muiden energia-alan 
sääntelyviranomaisten (eikä ainoistaan minkä tahansa ulkomaalaisen toimijan) kanssa 
toteutettaviin yhteistyöhankkeisiin) ja ettei se missään tapauksessa vaikuta suoraan viraston 
työhön.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Virasto on täysin vastuuvelvollinen 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin olisi voitava arvioida viraston suorituskykyä ja toimintaa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja ja suosituksia;

Or. en

Perustelu

Viraston päätöksentekoa koskevaa toimivaltaa olisi laajennettava, jotta se voisi jakaa 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa vastuun sääntöjen asettamisesta.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
lausuntoja;

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
lausuntoja ja suosituksia;

Or. en

Perustelu

Viraston päätöksentekoa koskevaa toimivaltaa olisi laajennettava, jotta se voisi jakaa 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa vastuun sääntöjen asettamisesta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistusten 5 ja 6 kanssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi antaa teknisistä tai 
markkinoita koskevista säännöistä sekä 

3. Virasto hyväksyy ohjeet ja säännöt, 
mukaan lukien 10-vuotisen 
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vuotuisen työohjelman ja 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksista 
lausunnon sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 d artiklan 2 kohdassa säädetään ja 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 d artiklan 2 kohdassa säädetään.

investointisuunnitelman luonnoksen 
varmistaakseen syrjimättömyyden, 
todellisen kilpailun sekä markkinoiden 
tehokkaan ja varman toiminnan.

Or. en

Perustelu

Virastolla täytyy olla täydet valtuudet koordinoida ja hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston ehdotuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto neuvoo omasta aloitteestaan 
tai komission pyynnöstä komissiota 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa koskevien 
strategisten suuntaviivojen valmistelussa, 
joiden perusteella määritellään ohjeet ja 
säännöt (mukaan lukien tekniset ohjeet, 
verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat, joka 
toinen vuosi tehtävä 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon kuuluu 
tuotannon riittävyyttä koskevat ennusteet, 
ja vuotuinen työohjelma), siten kuin 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 
2 c artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 c artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädetään, ja tarvittaessa pakollisten 
suuntaviivojen antamisesta. Virasto 
neuvoo omasta aloitteestaan tai komission 
pyynnöstä komissiota markkinoita 
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koskevien sääntöjen laatimisessa sekä 
pakollisten suuntaviivojen antamisessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen ohjeiden ja sääntöjen soveltamisala ja kattavuus – koskevatpa ne sitten kaikkia 
siirtoinfrastruktuureita tai olemassa olevien kansallisten siirtoverkkojen vuorovaikututusta –
olisi määriteltävä etukäteen. Ensinnäkin viraston olisi komission pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan neuvottava komissiota sähkö- ja kaasuasetuksen 2 c artiklan 3 kohdassa 
määriteltyjä aloja koskevan jokaisen ohjeen ja säännön täsmällisestä soveltamisalasta ja 
kattavuudesta. Samoin korkean tason tavoitteet ja 10-vuotissuunnitelman soveltamisala on 
määriteltävä etukäteen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Viraston on kuultava avoimella 
tavalla, laajasti ja varhaisessa vaiheessa 
markkinaosapuolia, kuluttajia ja 
loppukäyttäjiä erityisesti 
siirtoverkonhaltijoihin liittyvistä 
tehtävistään. 

Or. en

Perustelu
Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGEG) vastaa nykyään EU-
tason julkisista kuulemisista. 
Ehdotetun energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi näin ollen otettava 
tämä tehtävä hoitaakseen, koska sillä on jo vakiintuneet säännöt ja kokemusta julkisten 
kuulemisten toteuttamisesta.
Sitä paitsi kyseinen virasto on, toisin kuin sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto, elin, joka on perustettu toimimaan kaikkien markkinaosapuolien edun mukaisesti.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 kuudesta komission 
nimittämästä jäsenestä. Toimikausi on 
viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.
Euroopan parlamentti äänestää 
johtokunnan hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin olisi voitava arvioida viraston suorituskykyä ja toimintaa. Siksi 
viraston on oltava täysin vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Viraston johtaja osallistuu asian 
käsittelyyn, jollei johtokunta toisin päätä.
Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti
vuodessa säännönmukaiseen istuntoon.
Muulloin se kokoontuu puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä 
pyytää. Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa 
tarkkailijaksi kenet tahansa henkilön, jonka 
lausuntoa se voi tarvita. Johtokunnan 
jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai 
asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä 
muuta johdu. Virasto huolehtii 
johtokunnan sihteeristötehtävistä.

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Viraston johtaja osallistuu asian 
käsittelyyn, jollei johtokunta toisin päätä. 
Johtokunta kokoontuu vähintään neljä 
kertaa vuodessa säännönmukaiseen 
istuntoon. Muulloin se kokoontuu 
puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio 
tai vähintään kolmasosa johtokunnan 
jäsenistä sitä pyytää. Johtokunta voi kutsua 
kokouksiinsa tarkkailijaksi kenet tahansa 
henkilön, jonka lausuntoa se voi tarvita. 
Johtokunnan jäsenten apuna voi olla 
neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksestä muuta johdu. Virasto 
huolehtii johtokunnan sihteeristötehtävistä. 

Or. en
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Perustelu
Neljä kokousta vuodessa varmistaisi paremmin viraston johtaman politiikan arvioinnin ja sen 
työn säännöllisemmän päivittämisen. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä.

4. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä ehdottomalla
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunnan jäsenten määrä olisi vähennettävä kuuteen (tarkistus 16), 
äänestyssääntöjä on selkiinnytettävä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Johtokunta voidaan erottaa 
komission ehdotuksesta ja Euroopan 
parlamentin päätöksellä. Euroopan 
parlamentti tekee päätöksensä 
ehdottomalla enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 12 kanssa.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Johtokunta vastaa ainoastaan 
johtamiseen ja kirjanpitoon liittyvistä 
asioista.

Or. en

Perustelu

Kyseisten kahden elimen tehtäväjaon olisi oltava selkeämpi ja johtokunnalla olisi oltava 
ainoastaan johtamistehtäviä, jotta virastolle annettaisiin tarpeellinen toimivalta 
sääntelytehtävien toteuttamiseen tehokkaasti ja riippumattomasti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Euroopan parlamentti voi kutsua 
kenen tahansa johtokunnan jäsenen (tai 
keitä tahansa johtokunnan jäseniä) 
antamaan lausunnon parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin olisi voitava arvioida viraston suorituskykyä ja toimintaa.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden.

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja kahdesta 
neuvonantajan asemassa olevasta 
komission edustajasta, joilla ei ole 
äänivaltaa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on nimettävä yksi 
varajäsen jäsenvaltiota kohden. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 17 kanssa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan parlamentti voi kutsua 
kenen tahansa sääntelyneuvoston jäsenen 
(tai keitä tahansa sääntelyneuvoston 
jäseniä) antamaan lausunnon 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 16 kanssa.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsemaa ehdokasta pyydetään ennen 
nimittämistä antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin. Euroopan 
parlamentti äänestää ehdokkaan 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 17 kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja antaa toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaa sen 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.
Euroopan parlamentti äänestää johtajan 
toimikauden jatkamisen hyväksymisestä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 17 kanssa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä. Myös Euroopan 
parlamentti voi erottaa johtajan 
sääntelyneuvostoa kuultuaan. Euroopan 
parlamentti tekee päätöksensä 
ehdottomalla enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 17 kanssa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan parlamentti voi kutsua 
johtajan antamaan lausunnon 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 17 kanssa.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti voi kutsua 
kenen tahansa valituslautakunnan 
jäsenen (tai keitä tahansa 
valituslautakunnan jäseniä) antamaan 
lausunnon parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 17 kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan kansallisten asiantuntijoiden siirto 
jäsenvaltioista viraston määräaikaiseen 
palvelukseen.

4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan poikkeustapauksissa kansallisten 
asiantuntijoiden siirto jäsenvaltioista 
viraston määräaikaiseen palvelukseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten liialliset henkilökunnan siirrot viraston 
määräaikaiseen palvelukseen vähentäisi viraston itsenäisyyttä ja siihen olisi turvauduttava 
vain poikkeuksellisesti.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28. Maat, jotka eivät ole Euroopan unionin 
jäseniä, voivat osallistua viraston 
toimintaan, jos ne tekevät tästä etukäteen 
sopimuksen yhteisön kanssa. Mainittujen 
sopimusten määräysten mukaisesti 
laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään 
muun muassa viraston toimintaan
osallistumisen luonne ja laajuus kyseisten 
maiden osalta sekä niiden osallistumista 
koskevat säännöt, mukaan lukien 
rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat 
säännöt.

28. Virasto voi tehdä yhteistyötä niiden 
maiden energia-alan 
sääntelyviranomaisten kanssa, jotka eivät 
ole Euroopan unionin jäseniä, jos ne 
tekevät tästä etukäteen sopimuksen 
yhteisön kanssa. Mainittujen sopimusten 
määräysten mukaisesti laaditaan 
järjestelyjä, joissa määritellään muun 
muassa osallistumisen luonne ja laajuus 
kyseisten kolmansien maiden energia-alan 
sääntelyviranomaisten osalta sekä niiden
osallistumista koskevat säännöt, mukaan 
lukien rahoitusosuuksia ja henkilöstöä 
koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Teksti on muotoiltu uudelleen. Artiklan sananmuotoa on selkiinnytetty. 
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