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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 tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Muutossäädösten 
tapauksessa olemassa olevan säädöksen kappaleet, joita komissio ei ole 
muuttanut, mutta parlamentti haluaa muuttaa, merkitään lihavoituna. Näin 
ollen kaikki poistot, joita parlamentti ehdottaa tällaisiin kappalaisiin, 
merkitään seuraavassa muodossa: [...]. Pelkää 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 direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/54/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0528),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan 
ja 55 ja 99 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0316/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon 
(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 direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteeksi sen, että 20 prosenttia 
energiankulutuksesta katetaan 
uusituvalla energialla vuoteen 2020 
mennessä. On toteutettava kaikki toimet 
sen varmistamiseksi, että tavoite 
saavutetaan asettamalla näin tuotettu 
sähkö etusijalle aina kun se on 
mahdollista.
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Or. en

Perustelu

Uusiutuvalle energialle on annettava ensisijainen pääsy sähköverkkoon, jotta jäsenvaltiot 
voivat saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Suuret toimijat hallitsevat 
markkinoita useissa jäsenvaltioissa. 
Sääntelyviranomaisille on annettava valta 
määritellä sähköalan yrityksen valta-
asema markkinoilla ja esittää keskipitkän 
aikavälin suunnitelma sen osuuden 
rajoittamiseksi 20 prosenttiin millä 
tahansa asiaan liittyvillä markkinoilla. 
Komission on määriteltävä asiaan liittyvät 
markkinat, ja niissä on otettava huomioon 
kaikki muutokset markkinoiden 
maantieteellisessä soveltamisalassa.

Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinat jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii johtoasemassa olevia 
toimijoita, ja tällä voidaan taata oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille 
markkinatoimijoille. Kun markkinat yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä 
säännöksellä yrityksille annetaan mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Täytäntöönpantavalla järjestelmällä 
on poistettava tehokkaasti eturistiriitoja 
tuottajien ja siirtoverkonhaltijoiden 
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välillä, ja sillä ei saa luoda kansallisille 
sääntelyviranomaisille ankaraa ja 
vaikeaselkoista sääntelyjärjestelmää, 
jonka täytäntöönpano on hankalaa ja 
kallista.

Or. en

Perustelu

Käyttöön otettavan järjestelmän pitää olla tehokas ja yksinkertainen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11a) Kilpailun kehittämiseksi sähkön 
sisämarkkinoilla asiakkaiden, jotka eivät 
ole kotitalouksia, on saatava valita 
toimittajansa, ja niille on annettava 
mahdollisuus tehdä sopimus sähköä 
koskevista vaatimuksistaan useiden 
toimittajien kanssa. Kuluttajia on 
suojeltava sopimuksiin sisällytettäviltä 
poissulkemislausekkeilta, joiden 
tarkoituksena on estää kilpailevat ja/tai 
täydentävät tarjoukset.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä on pyrittävä antamaan kuluttajille mahdollisuus hyötyä alhaisemmista energian 
hinnoista. Näin ollen sillä on estettävä tehtävää hoitavia johtoasemassa olevia toimittajia 
asettamasta poissulkemissäännöksiä asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. 
Poissulkemissäännökset estävät niitä asiakkaita, jotka eivät ole kotitalouksia, käyttämästä eri 
toimittajia, mikä antaisi heille mahdollisuuden säästää huomattavasti sähkökustannuksissa.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, virastolla 
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Virastoa voidaan käyttää rehellisenä välittäjänä sen varmistamiseksi, että kaikkien 
jäsenvaltioiden lähtökohdat ovat samanlaiset. Virastolla on käytettävissään useampia teknisiä 
taitoja kuin komissiolla.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltuuksien yhdenmukaistamisessa 
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on myös luotava kannusteita, joita 
voidaan tarjota energia-alan yrityksille, 
sekä seuraamuksia, joita voidaan 
kohdistaa kyseisiin yrityksiin. Virastolle 
on annettava asianmukaiset 
toimivaltuudet ohjata sen varmistamista, 
että kannusteet ja seuraamukset ovat 
yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa, ja 
sille on annettava valtuudet antaa 
suuntaviivoja tällaisista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Viraston on varmistettava yhteinen toimintatapa näiden toimenpiteiden osalta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Energia-alan 
sääntelyviranomaisten ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntelijöiden on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kumpikin voisi 
saada yleiskuvan kyseisistä markkinoista. 
Niille on myös annettava mahdollisuus 
hankkia asiaa koskevia tietoja energia-
alan yrityksiltä antamalla niille 
asianmukaiset ja riittävät valtuudet 
tutkimiseen ja riidanratkaisuun sekä 
tehokkaiden rangaistusten määräämiseen.

Or. en

Perustelu

Nykyisten direktiivien täytäntöönpanon puutteet ovat huolestuttavia. Jotta varmistettaisiin 
sähkön sisämarkkinoiden tehokas avaaminen, kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava 
tehdä yhteistyötä muiden asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa, jotta ne voisivat 
valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita. Niiden on myös voitava tarpeen vaatiessa asettaa 
sähköalan yrityksille tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, mikäli tässä 
direktiivissä asetettuja velvoitteita ei noudateta.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tässä direktiivissä olisi keskityttävä 
kuluttajiin. Kuluttajien nykyisiä oikeuksia 
olisi vahvistettava ja ne olisi taattava, ja 
niihin olisi myös sisällytettävä parempi 
avoimuus ja edustus. Kuluttajansuojalla 
on varmistettava, että kaikki kuluttajat 
hyötyvät kilpailukykyisistä markkinoista. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi 
vahvistettava kuluttajaoikeuksia luomalla 
kannusteita ja asettamalla rangaistuksia 
yrityksille, jotka eivät noudata 
kuluttajansuojaa ja kilpailua koskevia 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Energiaköyhyys on kasvava 
ongelma yhteisössä. Jäsenvaltioiden on 
kehitettävä kansallisia 
toimintasuunnitelmia energiaköyhyyteen 
puuttumiseksi ja kohtuullisten hintojen 
takaamiseksi heikommassa asemassa 
olevilla asiakkaille. Tarvitaan 
yhdennettyä toimintatapaa, ja 
toimenpiteisiin on kuuluttava sosiaalisin 
perustein määritellyt hinnat ja asuntojen 
energiatehokkuuden parantaminen. Tällä 
direktiivillä on ainakin annettava 
mahdollisuus heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden positiiviseen syrjintään 
hinnoittelumallien osalta.
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Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22a) Tämän direktiivin tavoitteena pitäisi 
olla aidon eurooppalaisen sähköverkon 
kehittäminen, ja näin ollen rajatylittävien 
yhteyksien ja alueellisten markkinoiden 
sääntelyä koskevien kysymysten pitää olla 
viraston vastuulla.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että rajatylittäviä yhteyksiä ja alueellisia markkinoita kehitetään ja 
hallitaan selkeällä, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, niiden sääntelyn pitäisi olla viraston 
vastuulla.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Suuremman alueellisen yhteistyön 
pitäisi olla ensimmäisenä askeleena 
täysimääräisesti yhdennetyn 
eurooppalaisen sähköverkon 
kehittämisessä, joka lopulta johtaa 
unionissa nykyisin esiintyvien erillisten 
sähköverkkojen yhdistämiseen 
pääverkkoon.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteena pitäisi olla aidon eurooppalaisen sähköverkon luominen, ja 
näin ollen kyseisten alueiden yhdistäminen on olennaisen tärkeää.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Tässä direktiivissä luodaan yhteiset 
säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, 
jakelulle ja toimitukselle yhdennettyjen ja 
kilpailukykyisten energiamarkkinoiden 
luomiseksi Euroopan unioniin. Siinä 
luodaan säännöt sähköalan 
järjestämiselle ja toiminnalle, 
markkinoille pääsylle, tarjouskilpailuihin 
sovellettaville perusteille ja menettelyille, 
lupien myöntämiselle ja verkkojen 
käytölle. Lisäksi siinä asetetaan 
yleispalveluvelvoite, määritellään sähkön 
kuluttajien oikeudet ja selvennetään 
kilpailua koskevia velvoitteita.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 1 artiklassa, lukuun ottamatta nykyiseen 
tekstiin lisättäviä kappaleita.)

Perustelu

Soveltamisalaa olisi laajennettava sen varmistamiseksi, että kuluttajat ovat keskeisessä 
osassa direktiiviä. On myös korostettava yhteyttä kilpailua koskeviin velvoitteisiin. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla – 35 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään seuraava kohta:
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”35. ’oikeudenmukaisella kilpailulla 
avoimilla markkinoilla’ pyrkimistä 
tilanteeseen, jossa yritys voi hallita 
enintään 20 prosenttia kyseisistä 
markkinoista;”

Or. en

(Lisätään uusi 35 kohta direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Tämä avaa markkinoita jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii johtoasemassa olevia 
toimijoita, jotka ovat useissa tapauksissa syyllistyneet vallan väärinkäyttöön. Lisäksi tällä 
taataan oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille markkinatoimijoille. Kun markkinat 
yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä säännöksellä yrityksille annetaan 
mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla – 36 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään seuraava kohta:
”36. ’energiaköyhyydellä’ kotitaloutta, 
jolla ei ole varaa lämmittää kotiaan 
kohtuulliseen lämpötilaan. Lämpötila 
perustuu Maailman terveysjärjestön 
suosittelemaan tasoon, joka on käytössä 
olevien elintilojen osalta 18 celsiusastetta 
(18–22 celsiusastetta riippuen huoneen 
käyttötarkoituksesta). Se sisältää myös 
mahdollisuuden ostaa kotiin muita 
energiapalveluja kohtuullisin 
kustannuksin. Kotitalous kärsii 
energiaköyhyydestä, mikäli 
energiakustannusten osuus kaikista 
kotitalouden kustannuksista on yli kaksi 
kertaa suurempi kuin 
energiakustannusten kansallinen 
mediaani;”

Or. en
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(Lisätään uusi 36 kohta direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Määritelmän puuttumisen takia useat jäsenvaltiot eivät virallisesti kerää tietoa niistä useista 
kansalaisista, jotka elävät energiaköyhyydessä. Kun asiasta laaditaan yhteinen määritelmä, 
jäsenvaltiot saavat käsityksen ongelman laajuudesta. Niitä on myös kannustettava 
toteuttamaan toimenpiteitä ongelmaan puuttumiseksi. Tämä määritelmä perustuu 
tutkimukseen, jonka joukko eurooppalaisia tutkijoita on tehnyt, ja se takaa yhdenmukaisen 
laskumenetelmän, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopan yhteisössä. Se kohdistuu 
alhaisen tulotason kotitalouksiin, jotka maksavat energiasta suhteessa enemmän kuin korkean 
tulotason kotitaloudet.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
2 artikla – 37 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b c) Lisätään seuraava kohta:
”37) ’edullisella hinnalla’ hintaa, jonka 
jäsenvaltiot ovat määritelleet kansallisella 
tasolla kuultuaan kansallisia 
sääntelijöitä, työmarkkinaosapuolia ja 
asianmukaisia sidosryhmiä, ottaen 
huomioon 2 artiklan 36 kohdassa 
annetun energiaköyhyyden 
määritelmän;”

Or. en

(Lisätään uusi 37 kohta direktiivin 2003/54/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Edullinen hinta olisi määriteltävä jäsenvaltioiden tasolla, sillä asiaan selvästikin sovelletaan 
toissijaisuusperiaatetta.



PR\707408FI.doc 15/74 PE402.516v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla kotitalousasiakkailla ja ...
pienillä yrityksillä (yritys, jonka 
palveluksessa on vähemmän kuin 
50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto 
on enintään 10 miljoonaa euroa) on 
niiden alueella oikeus saada 
yleispalvelua edullisin, helposti ja 
selkeästi verrattavin sekä avoimin ja 
syrjimättömin hinnoin. Näillä asiakkailla 
on oikeus valintaan, 
oikeudenmukaisuuteen, edustukseen ja 
muutoksenhakuun. Laadukkaat palvelut 
ovat sähköalan yritysten keskeisenä 
vastuuna. Yleispalvelun varmistamista 
varten jäsenvaltiot voivat nimetä 
toimituksista viime kädessä vastaavan 
tahon. Jäsenvaltioiden on asetettava 
jakeluyhtiöille velvollisuus liittää 
asiakkaat verkkoonsa sellaisin ehdoin ja 
tariffein, jotka on vahvistettu 23 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Mikään tässä direktiivissä ei 
estä jäsenvaltioita vahvistamasta 
yksityisten, pienten ja keskisuurten 
kuluttajien markkina-asemaa 
edistämällä tämän kuluttajaryhmän 
mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoista 
yhteisedustusta.

Or. en

(Lisätään uusia kappaleita direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 3 kohtaan.)

Perustelu

Energia on ratkaisevan tärkeää kuluttajien arkielämässä. On siis olennaista, että sähköä on 
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saatavilla edullisin hinnoin. Sähkömarkkinoiden avaamiseen vaikuttavien erityisten 
olosuhteiden takia kuluttajien oikeudet on taattava. Yleispalveluvelvoite on olennainen keino 
varmistaa kuluttajansuoja. Olisi annettava selkeät suuntaviivat, joilla varmistetaan aito 
yleispalvelu ja joilla korostetaan alhaista tulotasoa ja heikommassa asemassa olevia 
asiakkaita koskevia kysymyksiä.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Korvataan 3 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
”5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
loppukäyttäjien suojelemiseksi ja 
varmistettava erityisesti, että heikossa 
asemassa olevia asiakkaita suojellaan 
asianmukaisilla toimenpiteillä, kuten 
verkosta kytkemisen kieltämisellä, mikäli 
kyse on selvästä maksukyvyttömyydestä. 
Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on 
tunnustettava 2 artiklassa tarkoitettu 
energiaköyhyys ja määriteltävä heikossa 
asemassa olevat asiakkaat. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan, ja 
niiden on erityisesti toteutettava 
toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien 
loppukäyttäjien suojelemiseksi. Niiden 
on varmistettava kuluttajansuojan 
korkea taso erityisesti sopimusehtojen, 
yleisen tiedottamisen ja 
riitojenratkaisumenettelyjen 
avoimuuden osalta. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vaatimukset 
täyttävät asiakkaat voivat tosiasiallisesti 
vaihtaa toimittajaa. Ainakin 
kotitalousasiakkaiden osalta näihin 
toimenpiteisiin on kuuluttava liitteessä A 
esitetyt toimenpiteet.”
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Or. en

(Lisätään uusia kappaleita direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 5 kohtaan.)

Perustelu

Heikossa asemassa olevien asiakkaiden oikeuksia olisi käsiteltävä julkisia palveluja ja 
yleispalveluja koskevien velvoitteiden yhteydessä. Tällaisista toimenpiteistä säädetään jo 
nykyisellä direktiivillä, mutta niitä olisi vahvistettava tunnustamalla energiaköyhyys ja ne 
olisi pantava täytäntöön yhdenmukaisten sääntöjen avulla.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä 
energiaköyhyyteen puuttumiseksi 
kansallisissa energiaa koskevissa 
toimintasuunnitelmissa sen 
varmistamiseksi, että energiaköyhyydestä 
kärsivien ihmisten todellinen määrä 
vähenee, ja niiden on ilmoitettava 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat toimia yhdennetyn 
toimintatavan mukaisesti varmistaakseen 
yleispalveluvelvoitteiden ja julkisen 
palvelun velvoitteiden täyttämisen. 
Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä 
erityiset tariffit heikossa asemassa oleville 
kuluttajille ja yksittäisille kotitalouksille, 
ja niihin on sisällyttävä 
energiatehokkuuden parantaminen. 
Komission on säädettävä indikaattoreista, 
joiden avulla voidaan valvoa tällaisten 
toimenpiteiden vaikutusta 
energiaköyhyyteen. Tällaiset toimenpiteet 
eivät saa estää 21 artiklassa tarkoitettua 
markkinoiden avaamista.”
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Or. en

(Lisätään uusi 5 a kohta direktiivin 2005/54/EY 3 artiklaan.)

Perustelu

Energiaköyhyys on kasvava ongelma kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdennetty toimintatapa on 
tarpeen, ja kansallisten sääntelyviranomaisten rooli on olennaisen tärkeä. Komission olisi 
myös oltava vastuussa jäsenvaltioiden edistymisen valvomisesta tällä alalla, ja sen voisi 
välittää tietoa jäsenvaltioiden onnistuneista toimenpiteistä energiaköyhyyteen puuttumiseksi.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

1 d. Korvataan 3 artiklan 6 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a luetelmakohta 
seuraavasti:
”a) kunkin energialähteen osuus 
kokonaispolttoaineseoksesta, jonka 
toimittaja on käyttänyt edellisen vuoden 
aikana, yhdenmukaisella ja 
ymmärrettävällä tavalla kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta tietoja voidaan 
verrata helposti,”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivissä 2003/54/EY, lukuun ottamatta lisäystä ”yhdenmukaisella 
ja ymmärrettävällä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, jotta tietoja voidaan verrata helposti”.)

Perustelu

On tärkeää, että tarjotaan selkeitä ja helposti ymmärrettäviä tietoja, jotta asiakkaat voivat 
verrata toimittajia yhtäläisten tietojen perusteella.



PR\707408FI.doc 19/74 PE402.516v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

1 e. Korvataan 3 artiklan 6 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b luetelmakohta 
seuraavasti:

”b) ... julkisesti saatavilla olevia tietoja 
toimittajan edellisen vuoden  
polttoaineyhdistelmästä tuotetusta 
sähköstä johtuvista 
hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten 
jätteiden ympäristövaikutuksista .”

Or. en

(Tarkistetaan direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan 
b luetelmakohtaa.)

Perustelu

Kaikilla asiakkailla ei ole käytettävissään Internet-yhteyttä, joten nämä tiedot olisi 
sisällytettävä laskuihin.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

1 f. Korvataan 3 artiklan 6 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
”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 
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jäsenvaltioissa ja kaikilla asiaan liittyvillä 
markkinoilla. Sääntelyviranomainen 
valvoo sääntöjen täytäntöönpanoa.”

Or. en

(Lisätään uusia kappaleita direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 6 kohtaan.)

Perustelu

Jotta kuluttajat voisivat käyttää valinnanvapauttaan, heidän käytettävissään pitäisi olla 
tietoja, mikä edistää yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
Kuluttajavalinnan pitäisi tarkoittaa sitä, että tarjontaa voidaan verrata yhdenmukaisten 
tietojen perusteella. Tietojen esittäminen olisi yhdenmukaistettava kaikkien sähköntoimittajien 
kesken. Yhdenmukaisuudella varmistetaan avoimuus ja parannetaan kuluttajien 
mahdollisuuksia vaihtaa toimittajaa ja valita toimittaja luotettavan tiedon perusteella.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 g. Korvataan 3 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
”7. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka 
liittyvät sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja 
ympäristönsuojeluun, millä on 
varmistettava syrjinnän torjuminen 
erityisesti alhaisen tulotason asiakkaiden 
osalta, energiatehokkuutta edistäviin 
kysynnänhallintatoimiin ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoihin 
sekä toimitusvarmuuteen.
Toimenpiteisiin voi sisältyä erityisesti 
riittävien taloudellisten kannustimien 
tarjoaminen, jossa käytetään 
tarvittaessa kaikkia olemassa olevia 
kansallisia ja yhteisön keinoja, 
tarvittavan verkkoinfrastruktuurin, 
myös yhteenliittämiskapasiteetin, 
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ylläpitoa ja rakentamista varten.”

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/54/EY 3 artiklan 7 kohtaa lisäämällä lause ”millä on 
varmistettava syrjinnän torjuminen erityisesti alhaisen tulotason asiakkaiden osalta”.)

Perustelu

Useat asiakkaat, erityisesti alhaisen tulotason asiakkaat tai tietyillä maantieteellisillä alueilla 
asuvat asiakkaat, kärsivät nykyisin syrjinnästä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 h. Lisätään 3 artiklan 7 kohdan jälkeen 
uusi kohta seuraavasti:
”7 a. Energiatehokkuuden edistämiseksi 
ja energiaköyhyyden vähentämisen 
helpottamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on annettava 
sähköntoimittajille valtuudet ottaa 
käyttöön hinnoittelumalleja, joihin 
sisältyy kasvavia kiintiötariffeja, joiden 
perusteella hinta kohoaa kulutuksen 
kasvamisen myötä. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että se osa kulutuksesta, johon sovelletaan 
alhaisempaa hintaa, vastaa alhaisen 
tulotalon kotitalouksien tyypillistä 
kulutusta.”

Or. en

(Lisätään uusi 7 a kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan.)

Perustelu

Tämä tariffimalli kääntäisi nykyisen hinnoittelumallin päälaelleen. Vaikka energiankulutusta 
pyritään nykyisin vähentämään, nykyisen hinnoittelumallin perusteella kansalaiset voivat 
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nauttia sitä alhaisemmista hinnoista mitä enemmän energiaa he käyttävät. Tämän mallin 
pitäisi olla kustannusneutraali sähköalan yritysten osalta, mutta se kannustaisi 
energiatehokkuuteen. Tämä malli tulee voimaan automaattisesti, kun älykkäät 
mittausjärjestelmät otetaan käyttöön.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 i. Lisätään 3 artiklan 9 kohdan jälkeen 
uusi kohta seuraavasti:
”9 a. Mikäli sähköalan yritysten voidaan 
osoittaa siirtäneen 
päästökauppajärjestelmän kiintiöiden 
kustannukset asiakkaille, vaikka kyseiset 
kiintiöt on myönnetty ilmaiseksi, 
jäsenvaltiot voivat vaatia yhtiöiltä 
korvauksia lisäämällä verotusta. Tuotot 
on käytettävä energiatehokkuuden 
edistämiseen verot kantavassa 
jäsenvaltiossa.”

Or. en

(Lisätään uusi 9 a kohta direktiivin 2003/54/EY 3 artiklaan.)

Perustelu

Useat yritykset ovat tehneet odottamatonta voittoa päästökauppajärjestelmällä, sillä niille on 
myönnetty päästökauppajärjestelmän kiintiöitä ilmaiseksi, mutta ne ovat kuitenkin siirtäneet 
kyseisten kiintiöiden nimelliskulut kuluttajille.

Tarkistus 25

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. Komission on annettava 
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 27 b artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Tämän pitäisi olla sitova toimenpide, ja toimiin olisi ryhdyttävä hyvissä ajoin.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti tuettava verkonhaltijoiden 
yhteistyötä aluetasolla ja edistettävä 
oikeudellisten ja sääntelykehystensä 
yhdenmukaisuutta. Alueellisen yhteistyön 
kattaman maantieteellisen alueen on 
vastattava aluetta, jonka komissio on 
määritellyt verkkoon pääsyä koskevista 
edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön 
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003[19] 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

5 a. Jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti tuettava verkonhaltijoiden 
yhteistyötä aluetasolla kilpailukykyisten 
eurooppalaisten markkinoiden 
toteuttamiseksi ja autettava 
yhdenmukaistamaan niiden oikeudelliset 
puitteet ja sääntelykehys. Alueellisen 
yhteistyön kattaman maantieteellisen 
alueen on vastattava aluetta, jonka 
komissio on määritellyt verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) 
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N:o 1228/2003[19] 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueellisella yhteistyöllä voitaisiin edistää markkinoiden yhdentymistä ja luoda 
kilpailukykyiset eurooppalaiset markkinat. Jotta varmistettaisiin, että alueellinen yhteistyö 
johtaa yhdenmukaisiin ja aitoihin Euroopan laajuisiin markkinoihin, sääntelijöitä, 
siirtoverkonhaltijoita ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa olisi vaadittava 
tekemään alueiden välistä yhteistyötä. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 
olisi myös annettava valtuudet esittää asianmukaisia suosituksia markkinoiden yhdentämisen 
helpottamiseksi. Siirtymistä alueellisiin markkinoihin ei pitäisi toteuttaa valikoiden. Kyseisille 
markkinoille olisi myös luotava selvät sääntelypuitteet, sillä muuten vaarana on sääntelyä 
koskevan kuilun kehittyminen.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
5 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 5 a artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”Viraston on tehtävä yhteistyötä 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
eriytettyjen siirtoverkonhaltijoiden kanssa 
(tämän direktiivin IV luvun mukaisesti) 
sääntelypuitteiden lähentymisen 
varmistamiseksi alueiden välillä, jotta 
voitaisiin luoda kilpailukykyiset 
eurooppalaiset markkinat. Mikäli virasto 
katsoo, että sitovat säännöt tällaisesta 
yhteistyöstä ovat tarpeen, se esittää 
asianmukaisia suosituksia. Alueellisilla 
markkinoilla virasto on katsottava 
vastuussa olevaksi 
sääntelyviranomaiseksi.”

Or. en
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(Lisätään uusi 2 kohta direktiivin 2003/54/EY 5 a artiklaan.)

Perustelu

Katso perustelu edelliseen tarkistukseen.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
6 artikla – 2 kohta – i a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan uusi 
luetelmakohta seuraavasti:
”i a) jäsenvaltioiden panos uusiutuvan 
energian 20 prosentin osuuden 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä;”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/54/EY 6 artiklan 2 kohtaan.)

Perustelu

Arvioidessaan uutta sähköntuotantokapasiteettia jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
velvollisuutensa uusiutuvan energian 20 prosentin osuuden saavuttamiseksi, mikä asetetaan 
tavoitteeksi 8. ja 9. maaliskuuta 2007 pidetyn neuvoston kokouksen puheenjohtajan 
päätelmissä. Näitä tavoitteita voidaan muuttaa lainsäädäntömenettelyllä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
6 artikla – 2 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan uusi 
kohta seuraavasti:
”i b) tuottajien velvollisuus ottaa 
huomioon päästökauppajärjestelmä.”
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Or. en

(Lisätään uusi kohta 2 k direktiivin 2003/54/EY 6 artiklaan.)

Perustelu

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutus 
arvioidessaan uutta sähköntuotantokapasiteettia.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 c. Korvataan 7 artiklan 5 kohta 
seuraavasti: 
”5. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomainen tai julkinen elin tai 
yksityinen elin, joka on riippumaton 
sähkön tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja 
toimitukseen liittyvistä toiminnoista ja 
joka voi olla 22 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kansallinen 
sääntelyviranomainen, hoitamaan 1–
4 kohdassa tarkoitetun 
tarjouskilpailumenettelyn järjestämistä, 
seurantaa ja valvontaa. ... Tämän 
viranomaisen tai elimen on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
tarjouksiin sisältyvien tietojen 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi.”

Or. en

(Tarkistetaan direktiivin 2003/54/EY 7 artiklan 5 kohtaa siten, että poistetaan ”Jos 
siirtoverkonhaltija on omistussuhteiltaan täysin riippumaton muusta, siirtoverkkoon 

liittymättömästä toiminnasta, se voidaan nimetä elimeksi, joka on vastuussa 
tarjouskilpailumenettelyn järjestämisestä, seurannasta ja valvonnasta".)

Perustelu

Tämän pitäisi olla kansallisen sääntelyviranomaisen vastuulla, ei siirtoverkonhaltijan.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
poikkeuksia edellä olevan 1 kohdan b ja 
c alakohdan soveltamisesta [kaksi vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] saakka sillä 
edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijat 
eivät kuulu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeen järjestelmässä, jossa omistajuus eriytetään täysimääräisesti.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos se on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
10 artiklan nojalla.

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos se vastaa täysin tämän 
artiklan säännöksiä.

Or. en
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Perustelu

Yritykset, joita ei ole eriytetty täysimääräisesti, eivät saa toimia siirtoverkonhaltijana.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
8 b artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
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.”

13. Komissio antaa viimeistään yhden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
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

Tämän pitäisi olla sitova toimenpide, ja toimiin olisi ryhdyttävä hyvissä ajoin.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 

a) sen varmistamisesta, että verkko pystyy 
täyttämään kohtuulliset sähkön 
siirtovaatimukset pitkällä aikavälillä; 
varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
siirtoverkkojen käytöstä, ylläpidosta ja 
kehittämisestä taloudellisten edellytysten 
mukaisesti ottaen ympäristö 
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asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

asianmukaisesti huomioon; sekä 
energiatehokkuuden ja tutkimuksen ja 
innovoinnin edistämisestä varsinkin 
uusiutuvien energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi; 
älykkäiden verkkojen kehittämisestä 
kymmenen vuoden kuluessa sellaisen 
asteittaisen aikataulun mukaisesti, josta 
sovitaan yhdessä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja viraston kanssa. 
Verkkoa kehittäessään siirtoverkonhaltija 
on vastuussa uuden infrastruktuurin 
suunnittelusta (mukaan luettuna 
lupamenettely), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden verkkojen kehittäminen edistävät ympäristön huomioon ottavaa käyttäytymistä ja 
parantavat kuluttajan asemaa markkinoiden myönteisinä vaikuttajina. On luotava selvät rajat 
sen varmistamiseksi, että kaikki tietävät vastuussa olevan tahon.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

6 a. Korvataan 9 artiklan d kohta 
seuraavasti: 
”d) riittävien tietojen toimittamisesta 
verkon kanssa yhteenliitettyjen muiden 
verkkojen haltijoille varman ja 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 
...;”

Or. en
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Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 9 artiklan d kohdassa, lukuun ottamatta 
poistettua viittausta yhteenliitetyn verkon koordinoituun kehittämiseen ja yhteentoimivuuteen.

Perustelu

Meidän on luotava yhteiset normit, jotta voimme pyrkiä luomaan yhteisen eurooppalaisen 
järjestelmän.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
9 artikla – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Lisätään 9 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”f a) siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen 
(EY) N:o 1228/2003 3 artiklan mukaiseen 
siirtoverkonhaltijoiden väliseen 
korvausmekanismiin liittyvien maksujen 
periminen, kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntäminen ja
hallinnoiminen sekä perusteltujen 
lausuntojen antaminen siinä tapauksessa, 
että pääsy evätään, mitä kansalliset 
sääntelyviranomaiset valvovat; 
suorittaessaan tämän artiklan mukaisia 
tehtäviään siirtoverkonhaltijoiden on 
pääasiassa otettava huomioon sen alueen 
edut, jolla ne toimivat.”

Or. en

(Lisätään uusi f a kohta direktiivin 2003/54/EY 9 artiklaan.)

Perustelu

Tässä kohdassa mainitaan yksityiskohtaisesti joitakin niistä tehtävistä, joita 
siirtoverkonhaltijoiden on hoidettava, mutta on myös varmistettava, että pääsyn epäämiseen 
johtavat syyt ovat avoimia.
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Tarkistus 37

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 
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 



PE402.516v01-00 32/74 PR\707408FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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, 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, 
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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 
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 
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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

Riippumattomia verkonhaltijoita koskeva järjestelmä aiheuttaa byrokratiaa ja vaatii 
kustannuksia aiheuttavaa sääntelyn valvontaa. Näin ollen se ei ole toteutettavissa oleva 
vaihtoehto omistajuuden täysimääräiselle eriyttämiselle. Esittelijä harkitsee omistajuuden 
täysimääräisen eriyttämisen lisäksi kaikkia muita malleja, joilla voidaan antaa vakuuksia 
markkinoille siirtyville kilpailijoille ja taata, että tilanne ei synnytä eturistiriitaa, ja jotka ovat 
yhtä tehokkaita kuin omistajuuden eriyttämistä koskeva malli.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla Poistetaan.

Siirtoverkon omistajien eriyttäminen
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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 
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 
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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

Katso perustelu edelliseen tarkistukseen.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a. Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti: 
”2. Sähköntuotantolaitosten ajojärjestys 
ja rajayhdysjohtojen käyttö on 
määriteltävä sellaisin puolueettomin 
perustein, jotka kansallisten 
sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä ja 
jotka on julkaistava ja joita on 
sovellettava syrjimättömällä tavalla 
siten, että sähkön sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta voidaan varmistaa. 
Näissä perusteissa on otettava huomioon 
käytettävissä olevista 
sähköntuotantolaitoksista tai 
rajayhdysjohtojen kautta tapahtuvista 
siirroista saatavan sähkön taloudellinen 
arvojärjestys sekä verkon tekniset 
rajoitukset.”

Or. en
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(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 2 kohdassa, lukuun ottamatta 
muutamia muutoksia nykyiseen tekstiin.)

Perustelu

Riippumattomat kansalliset sääntelyviranomaiset ovat puolueettomampia kuin jäsenvaltioiden 
hallitukset.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 b. Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti: 
”3. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
vaadittava verkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai 
jätettä tai tuottavat yhdistetysti sekä 
lämpöä että sähköä, paitsi jos tämä 
vaarantaa tasapainottamista koskevien 
teknisten vaatimusten noudattamisen tai 
sähköverkon turvallisuuden ja 
luotettavuuden.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 3 kohdassa, lukuun ottamatta 
muutamia muutoksia nykyiseen tekstiin.)

Perustelu

Uusiutuvalle energialle on annettava ensisijainen pääsy sähköverkkoon, mikäli tähän ei liity 
teknisiä tasapainottamista koskevia ongelmia. Näin jäsenvaltiot voivat saavuttaa uusiutuvaa 
energiaa koskevat tavoitteensa.
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

8 c. Korvataan 11 artiklan 5 kohta 
seuraavasti: 
”5. Jäsenvaltiot voivat kansallisten 
sääntelyviranomaisten välityksellä vaatia, 
että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti 
mukaan luettuna, ylläpidon ja 
kehittämisen osalta tiettyjä 
vähimmäisnormeja. Kansallisille 
sääntelyviranomaisille on annettava 
laajempi toimivalta, millä varmistetaan, 
että eurooppalaiset kuluttajat otetaan 
huomioon sen työssä.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 11 artiklan 5 kohdassa, lukuun ottamatta 
muutosta nykyiseen tekstiin.)

Perustelu

Ylläpitoa koskevia päätöksiä tehtäessä painopistealana pitää olla kuluttajansuoja, jotta 
varmistetaan, että päätökset eivät vaikuta haitallisesti loppukäyttäjään. Useilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla ei nykyisin ole toimivaltaa kiinnittää huomiota eurooppalaisiin 
kuluttajiin, joten päätöksiä tehdessä huomiota kiinnitetään vain kotimaisiin kuluttajiin. 
Tämän on muututtava, mikäli aitojen eurooppalaisten energiamarkkinoiden halutaan 
onnistuvan.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 a. Korvataan 14 artiklan 1 kohta 
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seuraavasti:
”1. Jakeluverkonhaltijan on 
varmistettava järjestelmän pitkän 
aikavälin kyky vastata sähkönjakelua 
koskevaan kohtuulliseen kysyntään, 
turvallisen, luotettavan ja tehokkaan 
sähkönjakelunverkon käyttö, ylläpito ja 
kehittäminen alueensa ympäristö 
asianmukaisesti huomioon ottaen sekä 
energiatehokkuuden edistäminen.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 14 artiklan 1 kohdassa, lukuun ottamatta 
muutamia muutoksia nykyiseen tekstiin.)

Perustelu

Siirtoverkonhaltijan tavoin myös jakeluverkonhaltijan on täytettävä edellä mainitut perusteet.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 b. Korvataan 14 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Jäsenvaltion on vaadittava 
jakeluverkonhaltijaa antamaan 
sähköntuotantolaitosten 
ajojärjestyksessä etusijan niille 
sähköntuotantolaitoksille, jotka 
käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai 
jätettä tai tuottavat yhdistetysti sekä 
lämpöä että sähköä, paitsi jos tämä 
vaarantaa tasapainottamista koskevien 
teknisten vaatimusten noudattamisen tai 
sähköverkon turvallisuuden ja 
luotettavuuden.”

Or. en
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(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 14 artiklan 4 kohdassa, lukuun ottamatta
muutamia muutoksia nykyiseen tekstiin.)

Perustelu

Uusiutuvalle energialle on annettava ensisijainen pääsy sähköverkkoon, mikäli tähän ei liity 
teknisiä tasapainottamista koskevia ongelmia. Näin jäsenvaltiot voivat saavuttaa uusiutuvaa 
energiaa koskevat tavoitteensa.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c. Lisätään 14 artiklan 4 kohdan jälkeen 
uusi kohta seuraavasti: 
”4 a. Jäsenvaltioiden on myös 
sitouduttava älykkäiden 
mittausjärjestelmien ja sähköverkkojen 
asentamiseen viimeistään kymmenen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta, mikä on 
sähkönjakeluyritysten vastuulla. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
laadittava etenemissuunnitelma, jolla 
varmistetaan, että ohjelmaa noudatetaan 
annettuun määräaikaan mennessä.”

Or. en

(Lisätään uusi 4 a kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Euroopan unionin on kannustettava jäsenvaltioita asentamaan älykkäitä mittausjärjestelmiä 
ja sähköverkkoja tietyssä aikarajassa, sillä todisteet osoittavat, että kuluttajien 
energiatietoisuus paranee ja he saavat enemmän ajanmukaista tietoa omasta 
energiankulutuksestaan. Tämän takia energiaa käytetään tehokkaasti.
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
14 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 d. Lisätään 14 artiklan 4 kohdan 
jälkeen uusi kohta seuraavasti:
”4 b. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
uudistamaan jakeluverkkoja, jotka on 
rakennettava niin, että ne edistävät 
hajautettua sähköntuotantoa, ja joiden on 
taattava energiatehokkuus.”

Or. en

(Lisätään uusi 4 b kohta direktiivin 2003/54/EY 14 artiklaan.)

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kannustettava tehokkaammin erityisesti lämmön ja sähkön yhteistuotantoa.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jakeluverkonhaltijan 
toimintaa valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään ja 
tuotemerkeissään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara 

3. Jos jakeluverkonhaltija kuuluu 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että jakeluverkonhaltijan toimintaa 
valvotaan, jotta se ei voi hyötyä 
vertikaalisesta integroitumisestaan 
kilpailun vääristämiseksi. Vertikaalisesti 
integroituneet jakeluverkonhaltijat eivät 
etenkään viestinnässään ja
tuotemerkeissään saa aiheuttaa 
epäselvyyttä sen suhteen, että 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
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on erillinen yksikkö. toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara 
on erillinen yksikkö.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi olla vastuussa jakeluverkonhaltijoiden 
omistajuuden eriyttämistä koskevien säännösten valvomisesta jakeluverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/54/EY
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. 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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ei pitäisi päättää asiasta komiteamenettelyllä vaan yhteispäätösmenettelyllä.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Komission on annettava kansallisten 
sääntelyviranomaisten avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevat 
vähimmäisnormit antamalla 
suuntaviivoja, jotta varmistetaan, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tehokkaasti 1 ja 2 kohdan säännöksiä. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
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

Sähkön sisämarkkinoiden tehokkaan avaamisen varmistamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on noudatettava avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevia 
vähimmäisnormeja, joiden avulla ne voivat valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
sähköverkkojärjestelmien kehittämisen 
varmistaminen mahdollisimman pienin 
kuluttajille aiheutuvin kustannuksin,
verkon riittävyyden edistäminen samalla 
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sekä innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

kun taataan energiatehokkuus sekä 
uusiutuvien energialähteiden vähäinen ja 
suuri käyttö ja hajautettu sähköntuotanto 
sekä siirto- että jakeluverkossa;

Or. en

Perustelu

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei pitäisi olla vaikutusvaltaa energiayhdistelmien 
valinnassa jäsenvaltioissa. Tähän olisi sovellettava toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevaa yhteistyötä kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
kanssa;

b) tehdä rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevaa yhteistyötä kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten ja 
viraston kanssa;

Or. en

Perustelu

Tämän viraston olisi osallistuttava kaikkiin rajatylittäviin toimiin avointen ja 
oikeudenmukaisten käytäntöjen ja riittävän investointitason takaamiseksi. Emme voi sallia 
sitä, että rajatylittävien ja alueellisten markkinoiden sääntely on erilaista.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

e) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun ja 
toimitukseen liittyvien toimintojen välillä 

e) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun ja 
toimitukseen liittyvien toimintojen välillä 
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esiinny ristiinsubventioita; esiinny ristiinsubventioita, ja varmistaa, 
että jakelu- ja siirtotariffit asetetaan 
hyvissä ajoin ennen niitä jaksoja, jolloin 
niitä sovelletaan;

Or. en

Perustelu

Investointien tehokas suunnitteleminen on ratkaisevan tärkeää sähkön sisämarkkinoiden 
kehittymisen kannalta. Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava varmistaa, että tariffit 
asetetaan riittävän aikaisin, jotta investointeja voidaan suunnitella.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua Euroopan laajuista 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa;

f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua Euroopan laajuista 
10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa; kymmenvuotisella 
investointisuunnitelmalla varmistetaan, 
että työvoiman taso ja määrä riittää 
palveluvelvoitteiden täyttämiseen; jos 
kymmenvuotista investointisuunnitelmaa 
ei noudateta, on annettava oikeasuhtaisia 
rangaistuksia viraston antamien 
suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten on varmistettava, että kymmenvuotiset investointisuunnitelmat 
sisältävät määräyksiä sen varmistamiseksi, että työvoimalla voidaan vastata kaikkiin tässä 
direktiivissä asetettuihin julkisen palvelun velvoitteisiin. Käytössä pitää olla tehokkaita, 
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asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, joita voidaan määrätä sähköalan yrityksille, 
mikäli ne eivät noudata tässä direktiivissä säädettyjä velvollisuuksia.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon varmuutta 
ja luotettavuutta koskevia sääntöjä;

g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta, luoda tai hyväksyä 
laatunormeja ja -vaatimuksia palveluille 
ja tarjonnalle ja arvioida palvelujen laatua 
ja toimitusverkon varmuutta ja 
luotettavuutta koskevia sääntöjä;

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten on voitava valvoa palvelujen laatua sekä verkon varmuutta ja 
luotettavuutta, jotta varmistetaan julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen.

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

”i a) valvoa sopimuksenalaisten 
rajoittavien käytäntöjen esiintymistä, 
mukaan luettuna poissulkemista koskevat 
säännökset, jotka voivat estää niitä 
asiakkaita, jotka eivät ole kotitalouksia, 
tekemästä samanaikaisesti sopimuksia 
useamman kuin yhden toimittajan kanssa 
tai rajoittaa tällaisten asiakkaiden 
valinnanvapautta; kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tarvittaessa 
ilmoitettava kansallisille 
kilpailuviranomaisille tällaisista 



PR\707408FI.doc 47/74 PE402.516v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

käytännöistä;”

Or. en

Perustelu

Jos sellaisten asiakkaiden, jotka eivät ole kotitalouksia, annetaan valita toimittajansa eikä 
valintaa rajoiteta poissulkemislausekkeilla, voidaan edistää kilpailun kehittymistä 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

”i b) tunnustaa sopimuksellinen vapaus 
pitkän aikavälin sopimusten osalta ja 
mahdollisuus tehdä varoihin perustuvia 
sopimuksia, mikäli ne vastaavat voimassa 
olevan EU:n lainsäädännön säännöksiä.”

Or. en

Perustelu

Erityisesti uusien toimijoiden olisi kehitettävä uutta kapasiteettia. Pitkän aikavälin 
sopimusten tekeminen peruskuormaa käyttävien asiakkaiden kanssa voi olla tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa osa tällaisiin investointeihin tarvittavasta rahoituksesta. Lisäksi joidenkin 
paljon energiaa käyttävien asiakkaiden on voitava tehdä energiaa koskevia ennustettavissa 
olevia pitkän aikavälin sopimuksia, jotta ne säilyisivät kilpailukykyisinä verrattuna sellaisiin 
alueisiin, joilla tällaisia sopimuksia on tarjolla.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

j) seurata aikaa, jonka siirto- ja j) seurata aikaa, jonka siirto- ja 
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jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen ja 
korjausten suorittamiseen;

jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen ja 
korjausten suorittamiseen ja määrätä 
rangaistuksia viraston antamien 
suuntaviivojen mukaisesti, mikäli toimet 
viivästyvät ilman perusteltua syytä;

Or. en

Perustelu

Käytössä pitää olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, joita voidaan 
määrätä sähköalan yrityksille, mikäli ne eivät noudata tässä direktiivissä säädettyjä 
velvollisuuksia.

Tarkistus 57

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

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajia suojeltaisiin tehokkaasti, liitteessä A määriteltyjen säännökset on pantava 
täytäntöön. Sääntelyviranomaisten käytössä pitää olla tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia rangaistuksia, joita ne voivat määrätä sähköalan yrityksille, jotka eivät noudata 
tässä direktiivissä säädettyjä velvollisuuksia.
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Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

l) julkaista vähintään vuosittain suosituksia 
siitä, ovatko toimitustariffit 3 artiklan 
mukaisia;

l) julkaista vähintään vuosittain suosituksia 
ja päätöksiä siitä, ovatko toimitustariffit 
3 artiklan mukaisia, jotta tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon mennessä 
lakkautettaisiin sellaiset yleiset ja 
säännellyt loppukäyttäjähinnat, jotka ovat 
alhaisempia kuin myydyn sähkön hinta; 
on annettava oikeasuhteisia 
rangaistuksia, mikäli tätä ei noudateta;

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden kehittymisen edistämiseksi säännellyt tariffit, jotka ovat alhaisempia kuin 
markkinahinnat, olisi poistettava markkinoiden avaamiseksi. Käytössä pitää olla tehokkaita, 
asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, joita voidaan soveltaa sähköalan yrityksiä 
vastaan, mikäli ne eivät noudata tätä periaatetta.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”l a) ilmoittaa kansallisille 
kilpailuviranomaisille ja komissiolle niistä 
jäsenvaltioista, joissa säännellyt tariffit 
ovat alhaisempia kuin markkinahinta;”

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden kehittymisen edistämiseksi säännellyt tariffit, jotka ovat alhaisempia kuin 



PE402.516v01-00 50/74 PR\707408FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

markkinahinnat, olisi poistettava markkinoiden avaamiseksi. Käytössä pitää olla tehokkaita, 
asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, joita voidaan soveltaa sähköalan yrityksiä 
vastaan, mikäli ne eivät noudata tätä periaatetta.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”o a) vahvistaa tai hyväksyä verkkoon 
pääsystä perittävät maksut ja julkaista 
tariffien asettamista koskevat menettelyt.”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitää voida vahvistaa tai hyväksyä tariffeja, jotta 
varmistetaan kaikkien toimijoiden oikeudenmukainen pääsy sähköalan markkinoille. Tariffien 
asettamisessa käytetyn menetelmän pitää olla avoin, ja se on julkaistava tämän artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”o b) asettaa hintakattoja 
kilpailukyvyttömillä markkinoilla 
määritellyksi ja rajoitetuksi ajaksi 
asiakkaiden suojelemiseksi markkinoiden 
väärinkäytöltä; hintakatot on asetettava 
riittävän korkealle tasolle, jotta ei estetä 
markkinoille pääsyä ja nykyisten 
kilpailijoiden laajentumista;”

Or. en
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Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitää voida asettaa hintakattoja, mikäli joillakin 
toimijoilla on liiallista markkinavoimaa. Hintakattojen pitää kuitenkin olla riittävän korkeita, 
jotta ei estetä markkinoille pääsyä ja nykyisten kilpailijoiden laajentumista tai sähkön 
sisämarkkinoiden kehittymistä.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”o c) kehittää yhdessä asiasta vastaavien 
suunnitteluviranomaisten kanssa 
suuntaviivoja ajallisesti rajatusta 
lupamenettelystä, jotta uusia toimijoita 
kannustettaisiin siirtymään sähkön 
tuotantoon ja kauppaan; viraston olisi 
hyväksyttävä nämä suuntaviivat, jotta 
varmistetaan suunnittelun 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso 
kaikissa jäsenvaltioissa;”

Or. en

Perustelu

Useat uudet toimijat katsovat, että tuotantoa ja kauppaa koskeville markkinoille pääsy on 
nykyisin vaikeaa.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 1 kohta – o d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”o d) varmistaa, että tukkuhinnan 
vaihtelut ovat avoimia.”
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Or. en

Perustelu

Jotta kaikille markkinatoimijoille voitaisiin taata yhtäläiset toimintaedellytykset, 
tukkuhintojen pitää olla saatavilla.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, 
mukaan luettuina virtuaaliset 
voimalaitokset;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, 
mukaan luettuina virtuaaliset 
voimalaitokset; varmistaa, että luodaan 
aidosti kilpailukykyiset EU:n markkinat 
valtuuttamalla tuotantokapasiteetin 
vähittäinen vapauttaminen 
reaalikustannuksin niin, että 
vuoteen 2020 mennessä mikään 
yksittäinen yritys ei vastaa yli 20 prosentin 
osuudesta millään asiaan liittyvillä 
markkinoilla; komission on määriteltävä 
asiaan liittyvät markkinat;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että yhdellä tai useammalla toimijalla ei ole valta-asemaa tietyillä 
markkinoilla, sääntelyviranomaisille on annettava valtuudet rajoittaa kunkin sähköalan 
yrityksen markkinaosuutta 20 prosenttiin. Tämä avaa markkinat jäsenvaltioissa, erityisesti 
niissä, joissa toimii johtoasemassa olevia toimijoita, jotka ovat useissa tapauksissa käyttäneet 
valta-asemaansa hyväkseen. Tällä voidaan myös taata oikeudenmukainen markkinoillepääsy 
muille markkinatoimijoille. Kun markkinat yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. 
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Tällä säännöksellä yrityksille annetaan mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen 
myötä.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pyytää sähköalan yrityksiltä kaikkia sen 
tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja;

c) saada sähköalan yrityksiltä kaikkia sen 
tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja, mukaan luettuna 
perustelut kolmannen osapuolen pääsyn 
epäämiselle sekä kaikki tiedot 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen verkon 
vahvistamiseksi; lisäksi niiden on 
tarvittaessa tehtävä yhteistyötä 
rahoitusmarkkinoiden sääntelijöiden 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat valvoa sähkömarkkinoiden 
toimintaa, niiden on voitava saada asiaa koskevia tietoja sähköalan yrityksiltä.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä päätöksistä;

d) määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia, mukaan 
luettuna lupien peruminen, sähköalan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä, mukaan luettuna liite A, tai 
sääntelyviranomaisen tai viraston tekemistä 
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päätöksistä;

Or. en

Perustelu

Käytössä pitää olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia seuraamuksia, joita voidaan 
käyttää niitä sähköalan yrityksiä vastaan, jotka eivät noudata tästä direktiivistä johtuvia 
velvollisuuksiaan.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit mukaan 
luettuina. Näiden tariffien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen toimivuus;

a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, siirto- ja jakelutariffit ja niiden 
asettamismenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista ja 
hyväksymistä koskevat menettelyt ja 
niiden valvonta mukaan luettuina. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen toimivuus;

Or. en

Perustelu

On taattava järjestelmän avoimuus, jotta varmistetaan kaikkien markkinatoimijoiden pääsy. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös varmistettava valmiudet tehokkaaseen 
suunnitteluun.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 5 kohta



PR\707408FI.doc 55/74 PE402.516v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja 
vahvistaessaan tai hyväksyessään 
varmistettava, että verkonhaltijoille 
annetaan sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä riittäviä kannustimia parantaa 
tehokkuutta, edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja tukea asiaan liittyviä 
tutkimustoimia.

5. Sääntelyviranomaisten on tariffeja ja 
tasapainottamispalveluja koskevia ehtoja 
ja edellytyksiä vahvistaessaan tai 
hyväksyessään varmistettava, että 
verkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä riittäviä 
kannustimia parantaa tehokkuutta, edistää 
markkinoiden yhdentymistä ja tukea asiaan 
liittyviä tutkimustoimia.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että siirtoverkonhaltijoiden 
tasapainottamistoimet toteutetaan avoimesti, jotta varmistetaan kaikkien markkinatoimijoiden 
tasa-arvoisuus.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, 
että ne ovat oikeasuhteisia ja niitä 
sovelletaan syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla. Mikäli siirto- ja 
jakelutariffien asettaminen viivästyy, 
sääntelyviranomaisilla on toimivalta 
asettaa alustavia siirto- ja jakelutariffeja 
ja päättää asianmukaisista 
korvaustoimenpiteistä, mikäli lopulliset 
tariffit poikkeavat näistä väliaikaisista 
tariffeista.

Or. en
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Perustelu

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla pitää olla tällaiset valtuudet, jotta varmistetaan, että 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat toteuttavat asianmukaisia toimia.

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon selventäminen on tarpeen kansallisten sääntelyviranomaisten 
riippumattomuuden takaamiseksi.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista.

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
kansalliselta oikeuselimeltä tai muulta 
kansalliselta viranomaiselta, joka on 
riippumaton asianosaisista osapuolista ja 
kaikista hallituksista.

Or. en



PR\707408FI.doc 57/74 PE402.516v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Perustelu

Kaikissa jäsenvaltioissa pitää olla käytössä tehokas muutoksenhakumenettely, jolla 
varmistetaan kaikkien markkinatoimijoiden oikeudenmukainen kohtelu. On kuitenkin tärkeää, 
että menettely ei riipu hallituksesta.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, jotka 
koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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.

14. Komission on annettava viimeistään 
yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta suuntaviivoja, jotka 
koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. 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

Tämän pitäisi olla sitova toimenpide, jolla varmistetaan sääntelyviranomaisten tehokas 
toiminta sähkön sisämarkkinoiden kehittymisen edistämiseksi. Nämä toimet on toteutettava 
hyvissä ajoin.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
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järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
kehittää yhteisiä sähköpörssejä ja rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin 
vähimmäistaso alueella, jotta tosiasiallinen 
kilpailu voi kehittyä.

järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
kehittää yhteisiä sähköpörssejä ja rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin 
riittävä vähimmäistaso alueella, jotta 
tosiasiallinen kilpailu voi kehittyä.

Or. en

Perustelu

Tällä pitäisi edistää rajatylittävän sääntelyn yhdenmukaistamista, mutta asian pitäisi olla 
kansallisten sääntelyviranomaisten päätettävissä. Ilman tätä lisäystä yhteistyön tekeminen 
saatetaan kieltää joiltakin kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 d artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sääntelyviranomaisilla pitää olla 
oikeus tehdä sopimuksia toistensa kanssa 
säännöllisen yhteistyön edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu tarkistukseen 73.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
22 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
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antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä parhaan 
käytännön mukaisesti säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden 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

Komission on varmistettava, että tietojen säilyttämiseen sovelletaan parasta käytäntöä 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

13 a. Korvataan 26 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
”1. Jäsenvaltiot, jotka voivat osoittaa 
direktiivin voimaantulon jälkeen, että 
niiden pienten erillisten verkkojen 
toiminnassa on huomattavia vaikeuksia, 
voivat hakea olemassa olevan 
kapasiteetin kunnostamisen, 
parantamisen ja lisäämisen osalta IV, V, 
VI ja VII luvun sekä, erittäin pienen 
erillisen verkon tapauksessa III luvun, 
asiaankuuluvista säännöksistä 
poikkeuksia, joita komissio voi niille 
myöntää. Komissio ilmoittaa ennen 
päätöstään jäsenvaltioille näistä 
hakemuksista luottamuksellisuutta 
noudattaen. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
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…”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 26 artiklan 1 kohdassa, lukuun ottamatta 
poistettua lausetta ”Tätä artiklaa sovelletaan myös Luxemburgiin”.)
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Perustelu

On perusteltua todeta, että useissa jäsenvaltioissa toimii nykyisin eristäytyneitä markkinoita, 
joilla on vaikeaa luoda aidosti kilpailukykyiset rajatylittävät sähkömarkkinat. Näiden 
markkinoiden osalta olisi tehtävä poikkeuksia. Luxemburg toimii EU:n sähkömarkkinoiden 
ytimessä.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

13 b. Korvataan 26 artiklan 2 kohta 
seuraavasti: 
”2. Jäsenvaltio, jolla on direktiivin 
voimaantulon jälkeen teknisistä syistä 
huomattavia vaikeuksia avata 
markkinoitaan 21 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen, muiden 
kuin kotitalousasiakkaiden tietyille 
rajoitetuille ryhmille, voi hakea tästä 
säännöksestä poikkeusta, jonka komissio 
voi sille myöntää korkeintaan 
12 kuukaudeksi 30 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta päivämäärästä. Tällaisen 
poikkeuksen voimassaolo päättyy joka 
tapauksessa 21 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuna 
määräaikana.”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY 26 artiklan 2 kohdassa, lukuun ottamatta 
määräajan lyhentämistä 12 kuukauteen.)

Perustelu

Kahdentoista kuukauden pitäisi riittää siihen, että jäsenvaltiot ratkaisevat tekniset ongelmat.
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Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – a kohta

Komission teksti Tarkistus

14 a. Korvataan liitteen A a kohta 
seuraavasti:
”a) asiakkailla on oikeus tehdä sähkön 
palveluntarjoajansa kanssa sopimus, 
jossa eritellään seuraavat tiedot:
- palveluntarjoajan nimi ja osoite
- tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika
- tarjotut ylläpitopalvelutyypit …

- menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista 
sovellettavista tariffeista ja 
ylläpitomaksuista
- sopimuksen kesto sekä palvelujen ja 
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot, mahdollinen 
irtisanomisoikeus ilman kustannuksia
- mahdolliset korvaukset ja 
hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos 
sovittua palvelun laatua ei saavuteta, 
mukaan luettuna epätäsmällinen ja 
viivästynyt laskutus …
- menetelmä, jonka avulla aloitetaan f 
kohdan mukainen 
riitojenratkaisumenettely ja
- tiedot kuluttajien oikeuksista, mukaan 
luettuna kaikki edellä mainitut tiedot, 
jotka esitetään selvästi laskuissa sekä 
sähköyhtiöiden Internet-sivuilla.”

Or. en



PR\707408FI.doc 63/74 PE402.516v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteen A a kohdassa, lukuun ottamatta lisättyä 
viimeistä luetelmakohtaa.)

Perustelu

Palvelun laatu ja avoimuus ovat olennaisia tekijöitä kilpailukykyisillä markkinoilla.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – b kohta

Komission teksti Tarkistus

14 b. Korvataan liitteen A b kohta 
seuraavasti:
”b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan 
sanoutua irti sopimuksesta saadessaan 
tietää ehtojen muuttuvan. 
Palveluntarjoajien on ilmoitettava 
maksujen korotukset avoimesti ja 
ymmärrettävässä muodossa tilaajilleen 
suoraan asianmukaisena ajankohtana, 
kuitenkin viimeistään tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa siitä, kun 
korotukset tulevat voimaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja, joista sähkön 
palveluntarjoaja on niille ilmoittanut;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteen A b kohdassa, lukuun ottamatta 
lisäystä ”avoimesti ja ymmärrettävässä muodossa”.)

Perustelu

Avoimuus on olennaista kilpailukykyisillä markkinoilla.
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

14 c. Korvataan Liitteen A c kohta 
seuraavasti:
”c) asiakkaat saavat selkeät 
riippumattomat tiedot liittymiin sekä 
sähköpalvelujen käyttöön sovellettavista 
hinnoista ja tariffeista sekä niitä 
koskevien sopimusten vakioehdoista 
kansallisella tasolla ja yhteisön tasolla;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteen A c kohdassa, lukuun ottamatta 
lisäystä ”kansallisella tasolla ja yhteisön tasolla”.)

Perustelu

Nämä tiedot parantavat kilpailua.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – d kohta

Komission teksti Tarkistus

14 d. Korvataan liitteen A d kohta 
seuraavasti:
”d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotta ei syrjitä 
heikossa asemassa olevia asiakkaita, ja 
tarvittaessa menetelmiin kuuluvat 
ennakolta maksetut mittarit ja ilmaiset 
tariffilaskurit. Ehtojen ja edellytysten 
mahdollisten erojen on heijastettava 
erilaisista maksujärjestelmistä 
toimittajalle johtuvia kuluja. Yleisten 
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ehtojen ja edellytysten on oltava 
oikeudenmukaisia ja avoimia. Ne on 
esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla. Asiakkaita on suojeltava 
epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä, 
mukaan luettuna kauppiaan asettamat 
sopimukseen perustumattomat esteet;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteen A d kohdassa, lukuun ottamatta 
lisäyksiä ”jotta ei syrjitä heikossa asemassa olevia asiakkaita, ja tarvittaessa menetelmiin 
kuuluvat ennakolta maksetut mittarit ja tariffilaskurit” ja ” mukaan luettuna kauppiaan 

asettamat sopimukseen perustumattomat esteet”.)

Perustelu

Heikossa asemassa oleville asiakkaille on annettava erityistä suojelua.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – f kohta

Komission teksti Tarkistus

14 e. Korvataan liitteen A f kohta 
seuraavasti:
”f) asiakkaiden käyttöön tarjotaan 
avoimia, yksinkertaisia ja 
kohtuuhintaisia menettelyjä heidän 
valitustensa käsittelyä varten. Kyseisten 
menettelyjen avulla on mahdollista 
ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja 
nopeasti kolmen kuukauden kuluessa, ja 
tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus-
ja/tai hyvitysjärjestelmää. 
Riitojenratkaisumenettelyissä olisi 
noudatettava mahdollisuuksien mukaan 
komission suosituksen 98/257/EY 
periaatteita;”

Or. en
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(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteen A f kohdassa, lukuun ottamatta 
lisäystä ”kolmen kuukauden kuluessa”.)

Perustelu

Kuluttajien edustajana pitäisi olla elin, joka on riippumaton kansallisesta sääntelijästä, 
hallituksesta tai sähköntoimittajista.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – h kohta

Komission teksti Tarkistus

h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 
tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan, mikä voi tarkoittaa myös 
tietyllä alueella tarjolla olevaa 
energiantarjontaa ja kaikkia 
energiatehokkuutta edistäviä 
mekanismeja yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tasolla. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 
tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta;

Or. en

Perustelu

Tämä edistää ympäristöystävällistä käyttäytymistä ja parantaa kuluttajan mahdollisuuksia 
vaikuttaa myönteisesti markkinoihin.
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Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – i kohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta;

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta sähkönkulutuksesta ja 
kustannuksista, mikä voi tarkoittaa myös 
tietyllä alueella tarjolla olevaa 
energiantarjontaa ja kaikkia 
energiatehokkuutta edistäviä 
mekanismeja yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tasolla. Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua 
tästä palvelusta. Vuoteen 2015 mennessä 
kaikkiin kotitalouksiin on asennettava 
älykkäät mittausjärjestelmät.

Or. en

Perustelu

Tämä edistää ympäristöystävällistä käyttäytymistä ja parantaa kuluttajan mahdollisuuksia 
vaikuttaa myönteisesti markkinoihin. Älykkäät mittausjärjestelmät ilmoittavat kuluttajalle 
todellisen kulutuksen ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tämä voi antaa kuluttajille 
mahdollisuuden vähentää kysyntää huippuaikaan ja vähentää energiakustannuksia. 
Kuluttajat toteuttavat ympäristöä koskevia toimenpiteitä, mikäli ne lisäävät tehokkuutta 
toivotulla ja odotetulla tavalla.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. Liitteeseen A lisätään uusi kohta 
seuraavasti:
”Komission ehdottama eurooppalainen 
peruskirja energian kuluttajien 
oikeuksista on perustana 
kuluttajansuojaa koskeville 
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suuntaviivoille, joita virasto ehdottaa 
komissiolle.”

Or. en

(Lisätään uusi k kohta direktiivin 2003/54/EY liitteeseen A.)

Perustelu

Eurooppalaisessa energian kuluttajien peruskirjassa otetaan huomioon olennaisten 
sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten näkemykset kuluttajan oikeuksista. Peruskirja olisi 
tunnustettava tämän direktiivin puitteissa.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/54/EY
Liite A – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b. Lisätään liitteeseen A uusi kohta 
seuraavasti:
”Jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan 
sääntömääräinen energiasta vastaava 
riippumaton kuluttajaelin. Tämä elin 
edustaa kuluttajia virallisissa 
kuulemisissa, jotka liittyvät EU:n 
energiamarkkinoihin. Tämä elin 
varmistaa, että loppukuluttajat saavat 
asianmukaista suojelua tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti, ja elin on
vastuussa erityisesti riippumattomien 
neuvojen antamisesta, luotettavien 
tietojen tarjoamisesta sekä kuluttajien 
neuvonnasta ja edustamisesta.”

Or. en

(Lisätään uusi l kohta direktiivin 2003/54/EY liitteeseen A.)

Perustelu

Vaikka kansallisille sääntelyviranomaisille olisi annettava toimivaltuudet suojella kuluttajia, 
on tärkeää, että kuluttajille luodaan oma virallinen edustuskanava. Kansallisen 
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sääntelyviranomaisen ja kuluttajaelimen olisi taattava yhteistyö, tiedonvaihto ja molempiin 
järjestöihin vaikuttavien kysymysten johdonmukainen käsittely.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [18 kuukautta
direktiivin voimaantulosta]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukautta 
direktiivin voimaantulosta]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Kahdentoista kuukauden pitäisi riittää siihen, että jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin 
voimaan.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
[18 kuukautta direktiivin voimaantulosta].

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
[12 kuukautta direktiivin voimaantulosta].

Or. en

Perustelu

Kahdentoista kuukauden pitäisi riittää siihen, että jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.
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PERUSTELUT

1. Ilman tehokkaasti toimivia sähkö- ja kaasumarkkinoita Euroopan unioni kohtaa yhä 
suurempia vaikeuksia varmistaa toimitusvarmuus, saada aikaan kestävät ja vähähiiliset 
energiamarkkinat ja varmistaa maailmanlaajuinen kilpailukyky.

2. Ennen markkinoille soveltuvien mallien tarkastelua on syytä kysyä, miksi tämä 
muutos on välttämätön? Tätä muutosta tarvitaan siksi, että kuluttajia kohdeltaisiin 
reilusti, että kaikkien markkinatoimijoiden, tuottajien ja kuluttajien mahdollisuuksia 
tasattaisiin, että investointimahdollisuuksia parannettaisiin toimitusvarmuuden ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja siksi, että suurten 
energiayhtiöiden valtaa on vähennettävä ja pk-yritysten pääsyä energian 
jakeluverkkoon on helpotettava. Tämä edellyttää kaksijakoista lähestymistapaa: 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden verkkomonopolien toiminnan ja markkinasuunnittelun 
sääntelyn ja hallinnoinnin parantaminen; ja kilpailulainsäädännön määrätietoinen 
soveltaminen markkinoiden keskittymisen vähentämiseksi.

I - Kuluttajien suojelu ja sosiaaliset vaikutukset

3. Mikä tahansa malli johtaa todennäköisesti energian hintojen nousuun. 
Päästökauppajärjestelmän (EU ETS) vaikutukset, sitoutuminen uusiutuvien 
energiamuotojen 20 prosentin osuuteen ja koko ajan kiristyvä öljyn tuotanto noin 100 
dollarin barrelihintoineen merkitsevät todennäköisesti hintojen nousua.

4. Vaikka energiaköyhyys ja heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden suojelu 
kuuluvatkin kansallisten toimivaltuuksien piiriin, niillä on selvä kytkös EU:n 
politiikkaan. EU:n on määriteltävä energiaköyhyyden käsite selkeästi ja vaadittava 
jäsenvaltioita antamaan energiaköyhyyttä koskevat suunnitelmat komission 
valvonnassa. Heikoimmassa asemassa olevia asiakkaita suojelevien välineiden on 
kuitenkin oltava yhteensopivia avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden 
ennakkoehtojen kanssa ja tuettava niitä. On syytä varmistaa, että toimituksia ei 
katkaista niiltä varsinkin eläkkeellä olevilta asiakkailta, joilla ei ole varaa maksaa 
laskujaan ja että hinnoittelujärjestelmissä ei syrjitä köyhiä asiakkaita. 
Energiaköyhyyden torjunta voidaan toteuttaa parhaiten edistämällä energiatehokkuutta 
ja energiansäästötoimia, ja olisi tutkittava, miten tämän direktiivin sekä 
energiatehokkuusvaatimusten välistä yhteyttä voitaisiin lujittaa.

5. Kuluttajien oikeuksien olisi oltava avoimempia. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on pantava täytäntöön tämän direktiivin liite, seurattava sen noudattamista ja 
rankaistava sen rikkomuksista uuden eurooppalaisten sääntelyelimen valvonnassa. 
Palvelun laadun pitäisi olla keskeisellä sijalla sähköyhtiöiden velvollisuuksien 
joukossa. Täytäntöönpanon jättämisestä toteuttamatta olisi oltava selkeät 
seuraamukset, mukaan luettuna kansallisen tason toimiluvan tai vastaavan lisenssin 
peruminen. Ehdotetun Euroopan energian kuluttajien oikeuksia koskevan peruskirjan 
täytäntöönpanoa olisi valvottava sähkö- ja kaasudirektiiveillä, jotka antaisivat sille 
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oikeudellista painoarvoa. Jokaiseen jäsenvaltioon olisi perustettava säännelty energian 
kuluttajien oikeuksia valvova elin.

II - Mikä energiamalli?

6. Omistuksen täydellinen eriyttäminen on ainoa malli, jolla markkinoille haluaville 
kilpailijoille voidaan vakuuttaa, että eturistiriitaa ei ole olemassa. 

7. Epäoikeudenmukaisen syrjinnän mahdollisuus on aina olemassa, kuin yritys on 
mukana sekä kilpailijana että monopoliaseman haltijana. Eriyttämistä on kuitenkin 
täydennettävä avoimuuden lisäämisellä, verkko-operaattoreiden koordinoinnilla, 
markkinasääntöjen harmonisoinnilla ja kansallisten säännösten lähentämisellä toisiinsa, 
kilpailupolitiikka mukaan luettuna.

8. Komission ehdotuksessa ei vaadita valtion omistamien siirtoverkkojen 
pakkoyksityistämistä omistuksen eriyttämisen jälkeen.

9. Riippumattomien verkonhaltijoiden mallissa yritys voi omistaa sähköverkon, mutta ei 
pitää sitä yllä. Malli edellyttää byrokratiaa ja kallista sääntelyn valvontaa eikä siksi ole 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto omistuksen täydelliselle eriyttämiselle.

a) Investoinnit

10. Jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, että omistuksen täydellinen eriyttäminen 
johtaa investointien lisääntymiseen ja verkon toimintakyvyn tehostumiseen.

11. Asetuksessa vaadituilla kymmenen vuoden investointisuunnitelmilla varmistetaan 
mahdollisuus pitkän aikavälin strategioihin, joissa keskitytään kuluttajien eikä 
osakkeenomistajien oikeuksiin. Tällä investointistrategialla pitäisi varmistaa se, että 
työvoiman laatu ja lukumäärä on riittävä palveluvelvoitteiden tuottamiseen. Strategian 
pitäisi olla kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksymä ja valvoma uuden 
eurooppalaisen sääntelyviranomaisen alaisuudessa. Investointisuunnitelmissa pitäisi 
ottaa huomioon tarve siirtyä kohti eurooppalaiseen jakeluverkon perustamista.

b) Uusiutuvat energiamuodot ja hajautettu tuotanto

12. Omistuksen täydellistä eriyttämistä koskevassa mallissa uusiutuvalle energialle 
varmistetaan helpompi pääsy jakeluverkkoon. Meidän on kuitenkin syytä mennä 
pitemmälle ja varmistaa, että uusiutuvalla energialla ja mikrotuotannolla on 
ensisijainen pääsy verkkoihin, paitsi silloin, kun tekniset tasapainotuskysymykset 
tekevät sen mahdottomaksi.

13. Meidän on varmistettava, että valta palautetaan kansalle paikallisen tuotannon ja 
mikrotuotannon sekä paikallisten yhdistettyjen lämpö- ja sähkövoimaloiden tukemisen 
avulla. Tämä edellyttää huomattavia investointeja älyverkkoihin. Nykyisin 
vertikaalisesti integroituneilla sähköyhtiöillä ei ole mitään kannustimia näihin 
investointeihin, koska ne eivät rakenna tai valvo suurta osaa tästä paikallisesta 
tuotannosta.
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14. Jakeluverkkojen uudistaminen on olennaisen tärkeää hajautetun tuotannon 
kehittämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Direktiivillä pitäisi voida 
varmistaa, että alueellisia järjestelmiä voidaan rohkaista.

III - Täytäntöönpano ja sääntelyviranomaiset

15. Komission on puututtava ankarasti niiden jäsenvaltioiden toimiin, jotka eivät ole 
panneet täytäntöön voimassa olevia direktiivejä. Valvontatoimet ja selkeät 
seuraamukset ovat välttämättömiä seuraavaksi toteutettavien mallien onnistumiselle. 
Tämä on erityisen paikkansapitävää energiaverkkojen suhteen, sillä ne ovat 
luontaisesti monopoleja.

16. Kansallisten sääntelyviranomaisten on oltava todellakin riippumattomia hallituksista 
ja teollisuudesta, ja niiden toimivaltuuksien harmonisointia koskevat vähimmäisnormit 
olisi saavutettava avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevilla yhteisillä säännöillä. 
Niillä pitäisi myös olla velvollisuus varmistaa, että Euroopan kuluttajat otetaan 
huomioon erityisesti rajatylittäviä investointeja koskevassa päätöksenteossa.

17. Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi voida toteuttaa toimia kilpailun 
elvyttämiseksi ja olla vastuussa selvitettäessä, millä yrityksillä on merkittävä 
markkina-asema. Kansallisille sääntelyviranomaisille pitäisi antaa välineet 
kilpailukykyisemmän lopputuloksen saavuttamiseen läheisessä yhteistyössä 
kansallisten ja Euroopan tason kartelliviranomaisten kanssa, ja niillä pitäisi olla 
laillinen oikeus tehdä sopimuksia Euroopan tason ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa (esimerkiksi tietojen vaihtamisesta). 

18. EU:n lainsäädännössä olisi määriteltävä selkeästi kansallisten sääntelyviranomaisten 
toiminnan tavoitteet sekä velvollisuuksien ja toimivaltuuksien täsmälliset rajat, myös 
jakeluverkkoon liittymistä koskevien maksujen määrittämisen ja hyväksymisen osalta 
sekä maksujen määrittämiseen käytettävän metodologian osalta. Kaikilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on oltava valtuudet saada tarvittavia tietoja kaasu- ja 
sähköyhtiöiltä sekä langettaa tehokkaita seuraamuksia sekä suorittaa tutkimuksia ja 
ratkaista riitoja riittävin valtuuksin. 

19. Kansallisia sääntelyviranomaisia olisi rohkaistava käyttämään oikeutta etukäteen 
määriteltyjen väliaikaisten hintakattojen asettamiseen puutteellisesti kilpailuilla 
markkinoilla jäsenvaltioiden ollessa hitaita panemaan täytäntöön EU:n lainsäädäntöä, 
jotta kuluttajia suojeltaisiin markkinoiden väärinkäytöksiltä. Komission viranomaisten 
olisi rangaistava markkinatasoa alempien säänneltyjen maksujen käytöstä, sillä tämä 
estää kilpailua ja vääristää etenkin paljon energiaa käyttävien tahojen kilpailutilannetta 
EU:ssa.

20. Komissio ehdottaa lukuisia määräyksiä, joilla siirrettäisiin toimivaltaa komissiolle, 
jotta sitovia ohjeita hyväksyttäisiin komiteamenettelyllä. Lainsäädäntävaltaa pitäisi 
kuitenkin aina kuin mahdollista käyttää yhteispäätösmenettelyllä eikä 
komiteamenettelyllä, jotta Euroopan parlamentin valtaa ei heikennettäisi.

IV - Euroopan energia-alan sääntelyvirasto (Virasto)
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21. Kansallisille ja Euroopan laajuisille sääntelyviranomaisille olisi määriteltävä selkeät 
velvoitteet päällekkäisyyksien välttämiseksi. Sääntelyviranomaisen olisi seurattava 
kaikkia ehtoja, joita kansallisia sääntelyviranomaisia koskevassa direktiivissä 
määritellään. Direktiivissä määriteltyjen sääntöjen noudattamatta jättämisestä olisi 
seurattava selkeitä seuraamuksia. Ehdotetun Euroopan sääntelyviraston 
toimivaltuuksien ja riippumattomuuden varmistamiseksi sen pitäisi olla toiminnastaan 
vastuussa Euroopan parlamentille.

22. Rajatylittävien kysymysten suhteen on syytä tunnustaa sääntelykuilun olemassaolo ja 
Euroopan markkinoiden sisäisten yhteyksien parantamisen tarve eräiltä osin. Siksi on 
pidettävä myönteisenä ehdotusta myöntää virastolle valtuudet päättää rajayhdysjohtoja 
ja useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella olevaa infrastruktuuria koskevista 
poikkeuksista. Jos toimivaltaiset kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet 
sopimukseen asianmukaisesta sääntelyjärjestelmästä, Euroopan tason virasto voi 
järjestää tarjouskilpailun tarvittavista rajatylittävistä yhdysjohdoista asianosaisia 
viranomaisia kuultuaan. Kustannukset olisi siirrettävä kuluttajille säännellyn ja 
avoimen järjestelmän puitteissa. Virastolla olisi oltava aktiivisempi rooli rajatylittäviä 
kysymyksiä koskevassa sääntelyssä.

V - Alueelliset sähkömarkkinat

23. Lopullisena tavoitteenamme pitäisi olla Euroopan laajuisten sähkön 
yhtenäismarkkinoiden saavuttaminen asianmukaisilla, selkeillä ja asteittaisilla toimilla. 
Olisi tehtävä selväksi, että tähän pyritään omistuksen täysimittaisella eriyttämisellä 
eikä harkittava vaihtoehtoisia malleja.

24. Siirtoverkon haltijoiden olisi saatava selkeä etenemissuunnitelma ja aikataulu, joilla 
voidaan todeta, että eteenpäin on menty. Siirtoverkon haltijoiden ja 
sääntelyviranomaisten toimivaltuudet on jaettava tasapainoisesti. 
Sääntelyviranomaiset ovat yleensä paremmassa asemassa määrittelemään kaupallisen 
toiminnan sääntöjä, kuten tasapainotussääntöjä tai ylikuormitussääntöjä, kun taas 
siirtoverkonhaltijoilla pitäisi olla vastuu teknisistä säännöistä. EU:n laajuista 
sähköverkkoa koskevien sääntöjen kehittämisellä varmistettaisiin, että alueelliset 
markkinat eivät ajautuisi erilleen.

25. On ratkaisevan tärkeää määritellä alueet ja elvyttää alueellista yhteistyötä, jotta 
Euroopan tasolla saavutetaan tehokkaasti integroidut markkinat. Baltian maiden 
kaltaisten, UCTE:n verkkoon kuulumattomien ”energiasaarekkeiden” kytkeminen on 
keskeisen tärkeää. Uuden energian tuonti- ja vienti-infrastruktuurin kehittämistä 
viivyttävien esteiden poistamiseen tarvitaan kannustimia. Viraston on siis toimittava 
myös alueellisen ulottuvuuden puitteissa.

VI - Kolmannen maan omistus

26. Energia on alue, jossa kansallisia ja Euroopan tason etuja on pidettävä päällimmäisinä 
mielessä, etenkin toimitusvarmuuden suhteen. On syytä selvittää edelleen, mitä 
vaikutuksia tällä lausekkeella olisi EU:n siirtojärjestelmiin tehdyille kolmansien 
maiden investoinneille sekä sijoittajaryhmille määrättäville rajoituksille 
eriyttämisvaatimusten seurauksena syntyneen infrastruktuurin ostamisesta. Esittelijä 
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haluaisi huomauttaa itse kannattavansa vaihtoehtoa, jossa julkisella sektorilla olisi 
hallussaan enemmistö infrastruktuurin omistuksesta.
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