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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta
(KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0530),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0318/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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halua noudattaa viraston lausuntoa. halua noudattaa viraston lausuntoja, 
suosituksia tai päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Virastolla olisi oltava tarvittava toimivalta, jotta se voi huolehtia tärkeistä 
sääntelytehtävistään tehokkaasti.

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 suuntaviivoja, joilla autetaan 
sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita 
jakamaan hyviä toimintatapoja.

Or. en

Perustelu

Virastolla olisi oltava tarvittava toimivalta, jotta se voi huolehtia tärkeästä 
sääntelytehtävästään varmistaakseen rajatylittävän yhteistyön tehokkaasti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Viraston olisi tarvittaessa kuultava 
asianomaisia osapuolia ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus kommentoida 
ehdotettuja toimia, kuten verkkoa 
koskevia sääntöluonnoksia.

Or. en
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Perustelu

Asianmukaisten sidosryhmien kuulemisten olisi kuuluttava keskeisesti viraston työhön. 
Viraston, eikä siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, olisi järjestettävä 
toimenpiteiden laatimista, kuten verkostoa koskevien ohje- ja sääntöluonnosten laatimista, 
koskevat julkiset kuulemiset.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Viraston rahoituksen olisi tultava 
pääasiassa Euroopan yhteisöjen yleisestä 
talousarviosta, palkkioista ja 
vapaaehtoisena rahoituksena. Resurssien, 
jotka sääntelyviranomaiset ovat asettaneet 
yhteisesti käyttöön yhteistyötään varten 
Euroopan tasolla, olisi oltava jatkossa 
viraston käytössä. Yhteisön 
talousarviomenettelyä olisi sovellettava 
tukiin, joita maksetaan Euroopan 
yhteisöjen yleisestä talousarviosta. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen tulisi vastata 
tilintarkastuksesta Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
23 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
komission asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2343/2002 91 artiklan mukaisesti.

(15) Viraston rahoituksen olisi tultava 
pääasiassa Euroopan yhteisöjen yleisestä 
talousarviosta, palkkioista ja rahoituksena. 
Resurssien, jotka sääntelyviranomaiset 
ovat asettaneet yhteisesti käyttöön 
yhteistyötään varten Euroopan tasolla, olisi 
oltava jatkossa viraston käytössä. Yhteisön 
talousarviomenettelyä olisi sovellettava 
tukiin, joita maksetaan Euroopan 
yhteisöjen yleisestä talousarviosta. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen tulisi vastata 
tilintarkastuksesta Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
23 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
komission asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2343/2002 91 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoisen rahoituksen käyttäminen saattaisi kyseenalaistaa viraston avoimuuden ja 
riippumattomuuden.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Välittömästi viraston toiminnan 
käynnistyttyä budjettivallan haltija 
aloittaa sen talousarvion jatkuvan 
arvioinnin, joka perustuu sen meneillään 
olevaan työmäärään ja tuloksiin. Tämän 
arvioinnin perusteella olisi määriteltävä,
ovatko käytössä olevat inhimilliset ja 
taloudelliset resurssit riittävät. 
Talousarviossa varmistetaan, että parhaat 
tehokkuusnormit täytetään.

Or. en

Perustelu

Jatkuva kustannusten ja henkilöstötarpeiden arviointi on erittäin tärkeää.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle enintään 
neljän vuoden kuluttua viraston 
tosiasiallisen toiminnan alkamisesta ja 
sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen 
sen erityistehtävistä ja saavutetuista 
tuloksista yhdessä asianmukaisten 
ehdotusten kanssa.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää arvioida jatkuvasti viraston tehokkuutta ja mahdollistaa tarvittaessa 
sen toiminnan myöhempi tarkistaminen.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston toimipaikka on [...]. Kunnes 
sen tilat käytettävissä, se toimii komission 
tiloissa.

4. Viraston toimipaikka on Brysselissä. 
Kunnes sen tilat käytettävissä, se toimii 
komission tiloissa.

Or. en

Perustelu

Bryssel soveltuu parhaiten viraston toimipaikaksi. Siten vähennetään matkakustannuksia ja 
yhteydenpito on helpompaa energian ja liikenteen pääosaston sekä siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen kanssa, joiden sijaintipaikka on edelleen Bryssel, samoin kuin 
muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. ERGEGin kotipaikka on nykyään Brysselissä ja se 
näyttänyt toimivan tehokkaasti. Bryssel on Euroopan unionin pääkaupunki ja sieltä on 
parhaat yhteydet kaikkiin muihin EU:n jäsenvaltioiden pääkaupunkeihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Viraston päätösten tyypit Viraston tehtävät
Virasto voi: Edellä 1 artiklassa määritellyn 

tarkoituksensa mukaisesti virasto
(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja;

(a) antaa siirtoverkonhaltijoille osoitettuja 
lausuntoja, suosituksia ja päätöksiä, jotka 
koskevat kaikkia sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan liittyviä 
teknisiä kysymyksiä;

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
lausuntoja;

(b) antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja 
lausuntoja;

(c) antaa komissiolle osoitettuja lausuntoja 
ja suosituksia;

(c) antaa komissiolle, Euroopan 
parlamentille tai neuvostolle osoitettuja 
lausuntoja ja suosituksia;



PE400.717v01-00 10/29 PR\707077FI.doc

FI

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

(d) tekee yksittäisiä päätöksiä 6, 7, 8, 8 a, 
8 b ja 8 c artiklassa mainituissa 
tapauksissa;
(e) luo puitteet kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteistyölle;
(f) seuraa, miten siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiset verkostot toteuttavat 
tehtävänsä;
(g) luo taloudelliset ja tekniset edellytykset 
ja olosuhteet siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen laatimien 
ohjeiden ja sääntöjen kehittämiselle ja 
hyväksyy ne varmistaakseen 
sisämarkkinoiden tehokkaan ja varman 
toiminnan;
(h) luo siirtoverkonhaltijoiden keskinäisiä 
yhteisön laajuisia 
kompensointimekanismeja koskevia 
menetelmiä ja maksuja;
(i) järjestää EU:n laajuisia julkisia 
kuulemisia edellä mainituista asioista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei tarjoa kansallisten sääntelyviranomaisten tehokkaalle yhteistyölle 
unionin tason puitteita. Virastolla on oltava todellista toimivaltaa, jotta se voi tehokkaasti 
käsitellä rajatylittäviä kysymyksiä. Virastolla pitäisi olla vahvempi rooli 
siirtoverkonhaltijoiden tekemien toimenpide-ehdotusten – erityisesti verkon kehittämistä 
koskevien suunnitelmaluonnosten – alkuunpanemisessa, seuraamisessa ja hyväksymisessä. 
Virastolla olisi myös oltava keskeinen rooli siirtoverkonhaltijoiden verkoston sääntöjen 
täytäntöönpanossa ja niiden noudattamisen seuraamisessa. Viraston on kaiken kaikkiaan 
osallistuttava unionin sääntöjen soveltamisalan ja sisällön määrittelyyn.

Tarkistus 9

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 

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

Or. en

Perustelu

4 c artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto on lisättävä 
niiden tahojen luetteloon, jotka voivat saada lausuntoja virastolta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi antaa teknisistä tai 
markkinoita koskevista säännöistä sekä 
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.

3. Virasto hyväksyy sähkön ja kaasun
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen säännöt ja 10-vuotiset 
investointisuunnitelmat asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 c artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklan 
mukaisesti ja varmistaa 
syrjimättömyyden, todellisen kilpailun 
sekä markkinoiden tehokkaan ja varman 
toiminnan.

Or. en

Perustelu

Viraston olisi hyväksyttävä verkostojen säännöt ja 10-vuotisten investointisuunnitelmien 
luonnokset. On tarpeen välttää itsesääntelyä EU:n tasolla. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten tehtävä on hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden investointisuunnitelmat. 
Siksi viraston pitäisi hyväksyä EU:n tasolla EU:n laajuiset 10-vuotiset 
investointisuunnitelmat. Investoijat tarvitsevat selkeän ja ennakoitavan sääntelykehyksen. 
Siksi on tärkeää, että investointisuunnitelmien hyväksyminen kuuluu kaupallisesta ja 
poliittisesta vaikutuksesta riippumattomien sääntelyviranomaisten tehtäviin.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 10-vuotisten investointisuunnitelmien 
on sisällettävä määräyksiä siirtymisestä 
älyverkkoihin kymmenen vuoden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Virastoa ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia kuullaan 
siirtoverkonhaltijoiden edistymisestä 
älyverkkojen kehittämisessä. Tätä 
tarkoitusta varten asetetaan asteittainen 
aikataulu, josta pyritään pitämään kiinni.

Or. en

Perustelu

Älyverkkoteknologia on tärkeä kehitys, joka on otettava huomioon 10-vuotisissa 
investointisuunnitelmissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komission tehtävänä on 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen ohjaaminen sääntöjen 
laatimisessa ja muiden niille asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 2 c artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 c artiklassa säädettyjen verkostojen 
tekniseen toimintaan liittyvien tehtävien 
toteuttamisessa. Virasto laatii omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
sitovia suuntaviivoja neuvoakseen 
komissiota tämän tehtävän valmistelussa. 
Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen olisi laadittava sääntöjä ja 
toteutettava muita tehtäviään niille 
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asetettujen tavoitteiden ja mahdollisten 
kriteerien mukaisesti. Virasto hyväksyy 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen laatimat sääntöluonnokset.

Or. en

Perustelu

Voidakseen ohjata siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisia verkostoja sääntöjen laatimisessa 
ja muiden tärkeiden tehtävien toteuttamisessa, komission olisi kehitettävä toimeksianto, jossa 
asetetaan tavoitteet ja kaikki kriteerit, joita näiden sääntöjen laatimisessa ja tehtävien 
toteuttamisessa on noudatettava. Näin varmistetaan siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen keskittyminen ensisijaisiin kysymyksiin todella kilpailluilla EU-markkinoilla. 
Virastolla pitäisi olla keskeinen asema tämän tehtävänannon valmistelussa. Sen olisi 
katettava ainoastaan tekniset kysymykset. Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen 
tehtäviin ei kuulu markkinoita koskevien sääntöjen laatiminen, kun taas tekniseen toimintaan 
liittyvien sääntöjen (jotka teknisen luonteensa vuoksi edellyttävä viraston hyväksyntää) 
laatiminen olisi jätettävä niiden huoleksi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Komissio antaa asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 2 c artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 2 c artiklan 
mukaisesti sääntöjä aloilla, jotka liittyvät 
ensisijaisesti kilpailua ja markkinoita 
koskeviin sääntöihin, pikemminkin kuin 
verkostojen tekniseen toimintaan. 
Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset 
verkostot eivät anna näitä aloja koskevia 
sääntöjä. Virasto laatii omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä 
sitovia suuntaviivoja neuvoakseen 
komissiota näiden sääntöjen laatimisessa.

Or. en
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Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen ei saisi antaa kilpailua koskevia 
sääntöjä. Koska nämä kysymykset liittyvät kilpailuun, komission olisi valmisteltava ne ja 
pyydettävä neuvoa virastolta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Viraston päätöksistä ja lausunnoista 
siirtoverkonhaltijoille aiheutuvat 
kustannukset katetaan kansallisten 
maksujärjestelmien kautta, elleivät nämä 
kustannukset johdu siirtoverkonhaltijoille 
tämän asetuksen, asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 tai asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 mukaisesti määrättyjen 
tehtävien laiminlyömisestä tai 
noudattamatta jättämisestä.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto huolehtii komission 
pyynnöstä määrätyistä tehtäviinsä 
liittyvistä lisätehtävistä.

Or. en

Perustelu

Komission olisi voitava pyytää virastoa huolehtimaan mistä tahansa sen yleisen tehtävän 
alaan liittyvästä ylimääräisestä erityistehtävästä, jonka voidaan katsoa edistävän energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyötä koskevan yhteisön sääntelykehyksen tavoitteita.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Päätösten määräaika

Jos virasto ei tee päätöstä asiassa, jossa 
sillä tämän asetuksen mukaisesti on 
sitovat valtuudet, enintään kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomaiset osapuolet ovat esittäneet 
pyyntönsä, komissio tekee asiasta 
päätöksen.

Or. en

Perustelu

Viraston toiminnan halvaantumisen välttämiseksi otetaan käyttöön sellainen 
standardimekanismi, että vakavissa viivästymistapauksissa lopullisen päätöksen teko 
siirretään komissiolle.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Kuuleminen ja avoimuus

1. Ennen toimien toteuttamista virasto 
kuulee tarvittaessa asianomaisia 
osapuolia ja antaa niille kohtuullisen 
mahdollisuuden kommentoida ehdotettuja 
toimia. Kuulemisprosessin tulokset 
julkistetaan.
2. Virasto toimii erittäin avoimesti.
3. Virasto varmistaa, että tarvittaessa 
yleisölle ja kaikille asianomaisille 
osapuolille annetaan puolueetonta ja 
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luotettavaa tietoa, joka on helposti 
saatavissa, varsinkin jos on kyse viraston 
työn tuloksia koskevasta tiedosta.
4. Virasto antaa omat sisäiset sääntönsä 
käytännön järjestelyistä edellä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen avoimuutta 
koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGEG) vastaa nykyään EU-
tason julkisista kuulemisista. Viraston olisi näin ollen otettava tämä tehtävä hoitaakseen, 
koska sillä on jo vakiintuneet säännöt ja kokemusta julkisten kuulemisten toteuttamisesta. 
Virasto toimii edelleen kaikkien markkinaosapuolien edun nimissä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c artikla
Energia-alaa koskeva seuranta ja 

raportointi
1. Virasto seuraa kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden ja erityisesti kaasun 
ja sähkön vähittäishintojen kehitystä sekä 
direktiivien 2003/55/EY ja 2003/54/EY 
mukaisten kuluttajanoikeuksien 
noudattamista.
2. Virasto julkaisee vuotuisen 
kertomuksen kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä 
kuluttaja-asioista, jossa se kartoittaa 
mahdolliset jäljellä olevat esteet kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden täydelliselle 
toteutumiselle.
3. Vuotuisen kertomuksensa 
julkaisemisen yhteydessä virasto voi antaa 
Euroopan parlamentille ja komissiolle 
lausunnon toimista, jotka voidaan 
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toteuttaa edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
esteiden poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viraston tehtävänä pitäisi olla sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevan vuotuisen kertomuksen 
laatiminen, jossa se voi antaa suosituksia toimista, joita on toteutettava energiamarkkinoiden 
vapauttamisen edistämiseksi.

Tarkistus 19

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 viidestä jäsenestä. 
Komissio nimittää kaksi jäsentä, neuvosto 
kaksi ja Euroopan parlamentti yhden 
jäsenen. Toimikausi on viisi vuotta, ja se 
voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Johtokunta koostuu viidestä jäsenestä, jotta se voi työskennellä paljon tehokkaammin. 
Komissio ja neuvosto nimittävät kumpikin kaksi jäsentä ja Euroopan parlamentti yhden 
jäsenen.

Tarkistus 20

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 

3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa 
kutsusta. Viraston johtaja ja 
sääntelyneuvoston puheenjohtaja 
osallistuvat asian käsittelyyn ilman 
äänioikeutta, jollei johtokunta toisin päätä. 
Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
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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.

vuodessa säännönmukaiseen istuntoon. 
Muulloin se kokoontuu puheenjohtajan 
aloitteesta tai jos komissio tai vähintään 
kaksi johtokunnan jäsentä 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

Perustelu

Viraston eri johtoelinten välisen paremman koordinoinnin varmistamiseksi on mainittava, 
että viraston johtaja ja sääntelyneuvoston puheenjohtaja osallistuvat asioiden käsittelyyn 
ilman äänioikeutta. Johtokunnan päätökset vaikuttavat ratkaisevasti hallintoneuvostoon.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Johtokunnan jäsenten on 
sitouduttava toimimaan riippumattomasti 
yleisen edun mukaisesti, ja heidän on 
annettava vuosittain kirjallinen lausunto 
sitoumuksistaan ja eduistaan, joiden 
voidaan katsoa haittaavan heidän 
riippumattomuuttaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen johtokunnan jäsenten itsenäisyyden takaamiseksi.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokunta nimittää sääntelyneuvostoa 
kuultuaan johtajan 13 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

1. Johtokunta nimittää johtajan 13 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on 13 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukainen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston 
jäsenet 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viraston riippumattomuuden varmistamiseksi johtokunnan tehtäviin ei pitäisi kuulua 
sääntelyneuvoston jäsenten nimittäminen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Johtokunta toteuttaa tehtävänsä 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
yleisen edun mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Viraston riippumattomuuden varmistamiseksi johtokunnan olisi myös toimittava 
riippumattomasti pyytämättä ohjeita kansallisilta hallituksilta tai miltään muulta 
sidosryhmältä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kukin kansallinen 
sääntelyviranomainen vastaa edustajansa 
ja varaedustajansa nimeämisestä 
sääntelyneuvostoon.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että kukin kansallinen sääntelyviranomainen on suoraan vastuussa 
edustajiensa nimeämisestä, eikä tämä tehtävä kuulu johtokunnalle.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Jäsenten äänet painotetaan 
EY:n perustamissopimuksen 205 artiklan 
2 kohdassa määrätyllä tavalla.

Or. en
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Perustelu

Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGEG) tekee nykyään 
päätöksensä noudattaen kyseistä äänestysperiaatetta. Sääntelyneuvoston olisi järkevää 
noudattaa samaa periaatetta ja tehdä päätöksiä, joissa otetaan huomioon kunkin 
sääntelyviranomaisen edustama väestö.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa perustellun 
lausunnon johtajalle ennen 5, 6, 7, 8, 8 a, 
8 b ja 8 c artiklassa tarkoitettujen 
lausuntojen, suositusten ja päätösten 
vahvistamista. Lisäksi sääntelyneuvosto 
antaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa 
ohjeita johtajalle johtajan tehtävien 
suorittamisessa.

Or. en

Perustelu

Johtajalla on keskeinen sääntelytehtävä. Tämän seikan vuoksi sekä johtajan sääntelyn 
riippumattomuuden varmistamiseksi hänen olisi ensimmäisenä saatava täysin perusteltu 
lausunto sääntelyneuvostolta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

2. Sääntelyneuvosto esittää johtokunnalle 
vähintään kaksi ehdokasta nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.
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Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 29

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 energia-alaan liittyvän 
kokemuksen perusteella 
sääntelyneuvoston 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
kutsutaan ennen nimittämistä antamaan 
lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Viraston nykyisen rakenteen valtatasapainon säilyttämiseksi ehdokasluettelon laatii 
sääntelyneuvosto, eikä komissio.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 

4. Johtokunta voi sääntelyneuvostoa ja 
komissiota kuultuaan ja ottaen huomioon 
arviointikertomuksen jatkaa johtajan 
toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ja ainoastaan niissä tapauksissa, 
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tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

joissa tämä on viraston tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en

Perustelu

Koska sääntelyneuvostolla on keskeinen asema johtajan nimittämisessä, sitä olisi kuultava 
johtajan toimikauden jatkamisesta. Itsenäisyytensä säilyttämiseksi johtokunnan olisi voitava 
jatkaa johtajan toimikautta odottamatta asiaa koskevaa komission ehdotusta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
perustellun lausunnon saatuaan 5, 6, 7 ja 
8, 8 a, 8 b ja 8 c artiklassa tarkoitetut 
lausunnot, suositukset ja päätökset.

Or. en

Perustelu

Katso 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa.

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa. 
Johtokunnan valitsemat ehdokkaat 
antavat ennen nimittämistä lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
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valiokunnalle ja vastaavat sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää valvoa demokraattisesti valituslautakunnan nimittämistä ainakin Euroopan 
parlamentin kuulemisella.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta;

(c) sääntelyviranomaisten EU:n laajuista 
yhteistyötään varten kokoamista varoista;

Or. en

Perustelu

Viraston itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille on myönnettävä 
oma talousarvio. On siis vältettävä jäsenvaltioiden osallistumista rahoitukseen erilaisilla ja 
vapaaehtoisilla tavoilla.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastolle on maksettava maksu 
8 artiklan 1 kohdan mukaisen 
vapautuspäätöksen hakemisesta.

1. Virastolle on maksettava maksu 
8 artiklan 1 kohdan mukaisen 
vapautuspäätöksen hakemisesta tai siltä 
pyydetyistä sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa tai kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa koskevista määrätyistä tai 
erityisistä neuvoista, suosituksista, 
päätöksistä tai seurantatehtävistä.
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Or. en

Perustelu

Viraston taloudellisen itsenäisyyden lisäämiseksi ja ottaen huomioon EU:n talousarvio-
osuuden vähenemisen, ehdotetaan, että rahoituksen hakemista markkinoilta lisätään.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
tämän alustavan esityksen sekä alustavan 
henkilöstötaulukon johtokunnalle.
Johtokunta laatii vuosittain johtajan 
laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion viraston tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
Johtajan laatima luonnos on ennen 
ennakkoarvion vahvistamista toimitettava 
sääntelyneuvostolle, joka voi antaa siitä 
lausunnon.

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
tämän alustavan esityksen sekä alustavan 
henkilöstötaulukon johtokunnalle. 
Johtokunta laatii vuosittain johtajan 
laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion viraston tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta. 
Johtajan laatima luonnos on ennen 
ennakkoarvion vahvistamista toimitettava 
sääntelyneuvostolle, joka voi antaa siitä 
perustellun lausunnon.

Or. en

Perustelu

Johtajalla on keskeinen sääntelytehtävä. Tämän seikan vuoksi ja johtajan sääntelyn 
riippumattomuuden varmistamiseksi hänen olisi ensimmäisenä saatava täysin perusteltu 
lausunto sääntelyneuvostolta.
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PERUSTELUT

Johdanto

Tämän asetusehdotuksen käsittelyn aikana esittelijä on tullut entistä vakuuttuneemmaksi 
tarpeesta mennä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevia komission 
ehdotuksia pitemmälle siten, että virastosta tulisi itsenäisempi ja sillä olisi enemmän 
päätöksentekovaltaa.

Esittelijä katsoo, että jos viraston tarkoituksena on todella edistää integroitujen 
kilpailukykyisten energiamarkkinoiden kehittämistä Euroopan unionissa, se tarvitsee 
laajemman toimivallan niin, ettei se ole riippuvainen komissiosta, voidakseen huolehtia rajat 
ylittävistä tilanteista ja tehdä todellista yhteistyötä siirtoverkon haltijoiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa.

Siksi mietintöluonnokseen esitetyissä tarkistuksissa ehdotetaan virastolle huomattavasti lisää 
päätösvaltaa – erityisesti sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston teknisiä 
sääntöjä ja investointisuunnitelmia koskevissa asioissa – sekä suurempaa itsenäisyyttä 
sääntelyn ja rahoituksen alalla.

Vallan ja itsenäisyyden lisääntyminen merkitsee kuitenkin myös suurempaa 
vastuuvelvollisuutta Euroopan parlamentille ja keskeisille sidosryhmille. Siksi esittelijä 
ehdottaa, että uuden valtansa tasapainottamiseksi virastolta vaaditaan huomattavasti enemmän 
kuulemista, avoimuutta ja vastuullisuutta parlamentille.

On pidettävä jatkuvasti mielessä, että kolmatta energiapakettia on käsiteltävä pakettina – ja 
virasto on sen keskeinen monialainen osatekijä. Virastolle tässä asetuksessa hyväksyttävän 
roolin, toimivallan ja tehtävien on oltava paketin muiden direktiivi- ja asetusluonnosten 
mukaisia, erityisesti koska ne liittyvät sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston toimivaltaan ja velvollisuuksiin.

Oikeudelliset kysymykset: Toimielinten välinen tasapaino ja viraston toimivalta

Euroopan parlamentti ymmärtää toimielinten välistä tasapainoa koskevan periaatteen 
merkityksen, jota komission on perustamissopimuksen mukaisesti puolustettava.

Mietintöluonnosta laatiessaan esittelijä on ollut tietoinen yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisista, muun muassa vuonna 1958 annetussa Meronin asiaa koskevassa 
tuomiossa esitetyistä keskeisistä laillisuusperiaatteista, joiden mukaan

 toimivaltaa siirtävä viranomainen ei voi siirtää toiselle viranomaiselle laajempaa 
toimivaltaa kuin mitä sillä itsellään perustamissopimuksen mukaan on, eikä silloin kun 
toista viranomaista eivät koske samat velvoitteet; ja

 ei ole mahdollista siirtää toimivaltaa niin, että käytetään monien eri tavoitteiden ja 
tehtävien välisiä valintoja koskevaa laajaa harkintavaltaa, ja siten väistetään vastuuta ja 
poliittista valvontaa.
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Tämän perusteella olemassa olevien Euroopan unionin virastojen tehtävät ovat pääasiassa 
rajoittuneet tiedottamis- ja koordinointitehtäviin, ja päätösvaltaa (laillisesti sitova vaikutus 
kolmansiin osapuoliin) on voitu käyttää ainoastaan yksittäisissä tapauksissa.

Jokaisella virastolla on kuitenkin oma institutionaalinen rakenteensa, ja kunkin viraston 
toimenkuva on laadittava ensisijaisesti niiden erityisalojen kannalta, joilla niiden on määrä 
toimia. Tätä lähestymistapaa on käytettävä kyseistä uutta energia-alan virastoa kaavailtaessa.

Kaiken kaikkiaan esittelijän mielestä hänen esittämänsä tarkistukset eivät ole ristiriidassa 
keskeisten Meroni-periaatteiden kanssa.

Ajatus siitä, että virastolla olisi tässä mietinnössä esitettyjen ehdotusten mukaisesti laaja 
harkintavalta, on kyseenlainan. Tilanne poikkeaa täysin Meronin asiasta, jossa asianomaisen 
viranomaisen, jolle toimivaltaa siirrettiin, oli punnittava "kahdeksaa eri tavoitetta". Virasto 
tekee päätöksiä, jotka edellyttävät erittäin teknisiä arviointeja; sillä ei ole sellaista 
päätösvaltaa, joka vaatisi valintojen tekemistä monien erilaisten ja vastakkaisten yleisten 
etujen välillä.

Virastolle tarkistetun 4 artiklan mukaisesti uskotut tehtävät eivät tosiasiassa kata yleistä 
sääntelyvaltaa eivätkä yleistä arviointivapautta, joka voitaisiin rinnastaa (edes osittain) 
"energiapolitiikan" kehittämiseen. Ehdotetuissa tarkistuksissa mahdollisuus sitovien päätösten 
antamiseen rajataan yksittäisiin päätöksiin tai ainoastaan teknisiä asioita koskeviin yksittäisiin 
päätöksiin, joita tarvitaan energia-alan sisämarkkinoiden tehokkaan ja varman toiminnan 
varmistamiseksi.

6 artiklan 3 kohtaan esitetyt tarkistukset kuvastavat kyseistä lähestymistapaa: virastolle 
annetaan valta ainoastaan hyväksyä (siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 
valmistelemia) verkoston tekniseen toimintaan liittyviä sääntöjä. Sitä paitsi se antaa 
ainoastaan neuvoja komissiolle pääasiassa kilpailua ja markkinoita koskevista säännöistä.
Puhtaasti teknisten sääntöjen hyväksyminen on virastolle kuuluva puhtaasti tekninen tehtävä, 
kun taas komission kuuluu vastata markkinoita koskevista säännöistä, koska ne liittyvät 
kilpailupolitiikkaan.

Meronin asiassa vahvistetut periaatteet on siksi nähtävä asiayhteydessään, eikä niitä pitäisi 
soveltaa simplistisesti, liian konservatiivisella tavalla. Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston (jonka oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla) 
perustamisen yhteydessä niitä on arvioitava huolellisesti uudelleen.

Viraston hallinto ja rakenne

Viraston rakennetta ja toimintaa koskevilla muutosehdotuksilla pyritään varmistamaan 
sääntelyn riippumattomuutta koskevien tarpeiden ja asianmukaisen poliittisen valvonnan 
välinen mahdollisimman toimiva tasapaino. Esittelijän pääperiaate on, että viraston 
itsenäisyys on ratkaisevan tärkeä paitsi sen tehokkuuden myös sen luotettavuuden kannalta.

Näitä seikkoja ajatellen esittelijän ehdottamissa tarkistuksissa esitetään seuraavat keskeiset 
muutokset:
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 Sääntelyneuvoston ja Euroopan parlamentin vahvempi asema viraston johtajan 
nimittämisessä. Johtokunta nimittää edelleen johtajan, joka valitaan nyt 
sääntelyneuvoston, eikä komission, nimeämän vähintään kahden ehdokkaan joukosta.

 Tehokkaampi ja avoimempi johtokunta. Jäsenten määrää vähennetään huomattavasti 
siten, että niitä on yhteensä viisi. Komissio ja neuvosto nimeävät kukin kaksi jäsentä, ja 
Euroopan parlamentti nimeää yhden jäsenen, jotta varmistetaan lainsäädäntöelinten 
näkemysten huomioon ottaminen. Jäsenten edellytetään toimivan riippumattomasti ja 
ilmoittavan sitoumuksistaan ja eturistiriidoistaan, jotka saattavat kyseenalaistaa heidän 
riippumattomuutensa.

 Määräajan käyttöönotto viraston päätöksenteon nopeuden varmistamiseksi. Viraston 
edellytetään tekevän päätöksensä määräajassa, joksi ehdotetaan kolmea kuukautta. Jos 
päätöstä ei pystytä tekemään kyseisessä määräajassa, päätöksenteko siirtyy komissiolle.
Tällä estetään toimielinten halvaantuminen ja markkinoiden epävakaus. Näin komissio saa 
myös asianomaisen valvonta- ja seurantamekanismin.

 Viraston suurempi taloudellinen riippumattomuus. Virastolle annetaan lisää 
mahdollisuuksia saada rahoitusta markkinoilta (viraston tuottamien palvelujen ja tekemien 
päätösten vastineeksi) ja kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

Yleisesti ottaen nämä ehdotukset vahvistavat viraston sääntelyn riippumattomuutta ja 
varmistavat samalla tehokkaan poliittisen vastuunkannon. Erityisesti viraston 
vastuuvelvollisuus parlamentille vahvistuu.

Kuuleminen, seuranta ja raportointi

Asiallinen tapa antaa sitovaa valtaa virastolle (tavalla, joka on vielä enemmän Meroni-
periaatteiden mukaista) on luoda asianmukainen oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan, että 
kaikkia asianomaisia osapuolia kuullaan, ja joka asettaa virastolle selkeän 
avoimuusvelvoitteen ja lisää erityisesti viraston vastuuvelvollisuutta (tiedottamis- ja 
raportointivelvoitteen avulla) Euroopan parlamenttia kohtaan.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetut 8 b (uusi) ja 8 c (uusi) artikla sisältäisivät 
asetusehdotuksessa energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevia täsmällisiä 
vaatimuksia, muun muassa, että virasto

 neuvottelee kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa kaikista asetuksen nojalla 
toteutettavista toimista;

 varmistaa, että sen toiminta on erittäin avointa ja että tietojen saanti on helppoa 
viraston menettelysäännöissä määrättyjen selkeiden järjestelyjen mukaisesti; ja

 seuraa kaasu- ja sähkömarkkinoiden kehitystä – erityisesti kuluttaja-asioita – ja 
tuottaa vuotuisen kertomuksen, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
komissiolle ja jossa esitetään (tarvittaessa) ehdotuksia markkinoiden avaamisen 
edistämistä koskeviksi toimiksi.
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Päätelmät

Kolmannen energiapaketin tavoitteena on siirtää vielä kymmenen vuotta sitten 
monopolijärjestelmään perustuneet energiamarkkinat asteittain vapauttamisvaiheesta 
vaiheeseen, jossa kilpailu on aitoa ja kestävää.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sääntelyprosessien ja markkinakehityksen välistä suhdetta 
olisi hallinnoitava sellaisen lähestymistavan avulla, jossa

 suuntaudutaan markkinoiden tulevaisuuden tilanteeseen (toisin sanoen 
eteenpäinsuuntautuva lähestymistapa), koska silloin kilpailua on enemmän ja olosuhteet 
ovat eriytyneemmät; sekä

 keskitytään kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon, jotta voidaan mahdollisimman 
pitkälti vähentää tapauskohtaisesti noudatettavien ennakkosääntöjen soveltamista.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa yhteisön tasolla, jos kilpailun puitteet ja ennakkosäännöt 
yhtenäistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että energia-alan sääntelyä vähennetään asteittain, kunnes 
noudatettavat säännöt ovat kilpailusääntöjä. On syytä todeta, että jos ei saada aikaan tehokasta 
kilpailuympäristöä, alakohtaisen sääntelyn merkitys säilyy.

Energia-alalle voidaan kuitenkin luoda pääasiassa kilpailusääntöihin perustuva järjestelmä 
vasta, kun on osoitettu, että ala ei enää ole luonnollinen monopoli vaan "normaali ala".

Näin ollen Euroopan energia-alan tulevaisuus ja sen kehitys kolmannen energiapaketin 
täytäntöönpanon jälkeen edellyttää, että energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolla on merkittävä rooli. Sen vuoksi viraston toimivaltaa ja riippumattomuutta 
on lisättävä komission esittämää tasoa enemmän.
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