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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. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 muuttamisesta
(KOM(2007) 531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0531),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0320/2007),

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

Komission ehdotus Tarkistus

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) 2 e artiklassa mainittuja suuntaviiva- ja 
sääntöluonnoksia koskevat lausunnot ja 
suositukset.

Or. en
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Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi..

Tarkistus 2

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

Komission ehdotus Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
2 e b artiklan mukaisesti laadittavista 
säännöistä, verkon toiminnan koordinointia 
ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
kyseisenä vuonna koskeva suunnitelma 
sekä alustava aikataulu.

Or. en

Perustelu
Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 3

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

Komission ehdotus Tarkistus

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen 
painopisteiden mukaisesti:

Poistetaan.

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
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säännöt
b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon 
pääsyä koskevat säännöt
c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt
d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt
g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt
j) yhdenmukaistettuja 
siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, 
mukaan luettuina säännöt sijaintia 
koskevista signaaleista ja korvauksista 
siirtoverkonhaltijoiden välillä
k) sähköverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu
Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 c artikla – 6 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 8 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Katso ehdotettujen artiklojen 2 b a uusi, 2 b b uusi ja 2 b c uusi perustelut. Tällä tarkistuksella 
teksti mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 5

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

Komission ehdotus Tarkistus

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle lausuntonsa ja suosituksensa 
suuntaviivoista ja sääntöluonnoksista 
sekä 10-vuotisen investointisuunnitelman 
ja vuotuisen työohjelman luonnokset, 
mukaan luettuina tiedot niitä koskevista 
kuulemismenettelyistä.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 6

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

Komission ehdotus Tarkistus

Teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen laatiminen ja arviointi

Suuntaviivat ja säännöt

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa laatimaan 
kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 

1. Komissio voi valtuuttaa viraston 
laatimaan suuntaviivoja ja hyväksymään 
sääntöjä, joilla yhdenmukaistetaan 
tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 
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2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan
tarpeen markkinoiden tehokkaan 
toiminnan turvaamiseksi.

markkinoiden yhdentymisen 
helpottamiseksi.

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos 
se katsoo, että:

2. Suuntaviivat ja säännöt voivat kattaa 
erityisesti seuraavat alat:

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon 
pääsyä koskevat säännöt

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

e) toimintatavat hätätilanteissa

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet g) säännöt rajat ylittäville päivänsisäisille 



PR\707470FI.doc 9/19 PE400.681v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla.

markkinoille, joilla on yhdenmukaistetut 
ilmoitusajat

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

h) kauppaa koskevat säännöt, joilla 
varmistetaan erityisesti rajat ylittävien 
siirto-oikeuksien jälkimarkkinoiden 
luominen ja siirto-oikeuksien varmuus

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
8 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

i) avoimuutta koskevat säännöt

j) tasehallintaa – myös varavoimaa –
koskevat säännöt

k) yhdenmukaistettuja 
siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, 
mukaan luettuina säännöt sijaintia 
koskevista signaaleista ja korvauksista 
siirtoverkonhaltijoiden välillä

l) sähköverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Suuntaviivojen ja sääntöjen tarkoituksena on helpottaa kilpailuun perustuvien markkinoiden 
kehittämistä ja varmistaa markkinoiden yhdentyminen teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamisen avulla. Sääntöjen on edistettävä markkinoiden etua muun 
muassa kapasiteetinjaon optimoinnissa, seuraavan päivän markkinoiden kytkennän/jakamisen 
kehittämisessä ja rajat ylittävien seuraavan päivän ja päivänsisäisten markkinoiden 
perustamisessa. Korkean tason säännöt ja periaatteet olisi annettava ensin suuntaviivojen 
muodossa, minkä jälkeen niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin säännöissä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
2 e a artikla (uusi)
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Komission ehdotus Tarkistus

2 e a artikla
Suuntaviivojen laatiminen

1. Virastoa kuultuaan komissio laatii 
vuotuisen luettelon sähkön 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta 
erityisen tärkeistä seikoista. 
2. Komissio voi luettelon huomioon ottaen 
valtuuttaa viraston kehittämään kuuden 
kuukauden kuluessa luonnoksen 
suuntaviivoista, joissa annetaan 
perustavanlaatuiset selkeät ja objektiiviset 
yhdenmukaistamisperiaatteet säännöille, 
joiden pohjalta voidaan luoda kilpailuun 
perustuvat yhtenäismarkkinat.
3. Suuntaviivoja laatiessaan virasto 
kuulee eri tahoja avoimesti vähintään 
kahden kuukauden ajan ja tiedottaa siitä 
ENTSOlle ja muille asianosaisille 
sidosryhmille.
4. Virasto saattaa suuntaviivaluonnoksen 
valmiiksi kuulemisen tulosten pohjalta 
viimeistään kaksi kuukautta 
kuulemiskauden päättymisen jälkeen. 
Virasto julkistaa kaikki saamansa 
huomautukset ja selittää, miten ne on 
otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
5. Virasto toimittaa lopullisen 
suuntaviivaluonnoksen komissiolle ja 
ENTSOlle sekä kaikille asianosaisille 
sidosryhmille saadakseen niiltä 
lausunnon, joka on toimitettava 
viimeistään kuukausi 
suuntaviivaluonnoksen vastaanottamisen 
jälkeen. Jos jokin lausunnoista on 
kielteinen, virasto toimittaa lopullisen 
suuntaviivaluonnoksen 
sääntelyneuvostolle, joka antaa kyseisen 
lausunnon hyväksymiselle tai 
hylkäämiselle asianmukaiset perustelut.
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6. Komissio arvioi kuulemismenettelyn 
oikeudenmukaisuuden sekä sen, 
annetaanko lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa 
perustavanlaatuiset selkeät ja objektiiviset 
periaatteet kilpailuun perustuvien 
yhtenäismarkkinoiden luomista koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamiselle. 
7. Mikäli komissio katsoo viraston 
esittelemän lopullisen 
suuntaviivaluonnoksen muodostavan 
asianmukaisen perustan, se toimittaa 
luonnoksen 13 artiklan 1 kohdassa 
mainitulle komitealle sen lopullista 
hyväksymistä varten 13 artiklan 
2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden kehittämisen kannalta tärkeiden asioiden määrittämiseksi komission on 
laadittava luettelo viraston järjestämää kuulemista varten. Luettelon lisäksi on laadittava 
suuntaviivat, joissa annetaan käsiteltäviä kysymyksiä koskevat periaatteet sovellettavien 
sääntöjen yhdenmukaistamista varten. Vasta luettelon ja suuntaviivojen huolellisen 
laatimisen jälkeen säännöt voidaan laatia asianmukaisella tavalla.

Tämä tarkistus korvaa asetuksen (EY) N:o 1288/2003 2 e artiklan.

Tarkistus 8

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

Komission ehdotus Tarkistus

2 e b artikla
Sääntöjen laatiminen

1. Kun suuntaviivat on hyväksytty 
2 e a artiklan mukaisesti, komissio 
valtuuttaa ENTSOn laatimaan kuuden 
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kuukauden kuluessa sääntöluonnoksen, 
joka on täysin suuntaviivoissa annettujen 
periaatteiden mukainen.
2. Laatiessaan sääntöjä ENTSOn on 
avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa 
kuultava laajasti kaikkia asianosaisia 
markkinaosapuolia ja tiedotettava asiasta 
kaikille asianosaisille sidosryhmille sekä 
otettava ne mukaan laatimismenettelyyn.
3. ENTSO toimittaa sääntöluonnoksen 
virastolle kuulemista varten.
4. Virasto kuulee sääntöluonnoksesta eri 
tahoja laajasti avoimella tavalla 
vähintään kahden kuukauden ajan.
5. Virasto saattaa sääntöluonnoksen 
valmiiksi kuulemisen tulosten pohjalta 
viimeistään kaksi kuukautta 
kuulemiskauden päättymisen jälkeen. 
Virasto julkistaa kaikki saamansa 
huomautukset ja selittää, miten ne on 
otettu huomioon lopullisessa 
sääntöluonnoksessa, tai perustelee niiden 
hylkäämisen. 
6. Virasto toimittaa lopullisen 
sääntöluonnoksen komissiolle, joka arvioi 
sen yhteentoimivuutta suuntaviivojen 
kanssa.
7. Komissio arvioi sääntöluonnoksen 
yhteensopivuuden 2 e a artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen suuntaviivojen 
periaatteiden kanssa.
8. Komissio arvioi myös, edistäisivätkö 
säännöt kilpailuun perustuvien 
yhtenäismarkkinoiden kehittymistä. Jos 
komission näkemys on kielteinen, se 
valtuuttaa ENTSOn muuttamaan 
sääntöluonnosta.
9. Komissio arvioi sääntöjen soveltamista 
joko omasta aloitteestaan, viraston 
pyynnöstä tai asianosaisten markkinoiden 
sidosryhmien suosituksesta. Jos komissio 
havaitsee, että hyväksyttyä sääntöä ei 
sovelleta, se toimittaa kyseisen säännön 
13 artiklan 1 kohdassa mainitulle 
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komitealle, joka tarkastelee sitä 
13 artiklan 2 kohdassa mainitun 
menettelyn mukaisesti. 
10. Samaa menettelyä sovelletaan 
sääntöjen päivittämiseen.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotetun 2 e a artiklan perustelu.

On olennaisen tärkeää, että säännöt ovat täysin suuntaviivoissa annettujen sääntöjen ja 
periaatteiden mukaiset. Lisäksi markkinaosapuolten laaja kuuleminen ja tiivis osallistuminen 
prosessiin on ensiarvoisen tärkeää sääntöjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Jo 
olemassa olevien sääntöjen päivittäminen teknisten muutosten tai parannettujen menettelyjen 
vuoksi tapahtuu samalla tavoin (katso 10 kohta).

Tarkistus 9

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

Komission ehdotus Tarkistus

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

1. Toteuttaessaan tehtäviään viraston on 
kuultava avoimella tavalla laajasti kaikkia 
markkinaosapuolia, joita asia koskee. 
Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja 
tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon 
käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

Or. en
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Perustelu
Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 10

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

Komission ehdotus Tarkistus

3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen hyväksymistä sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

3. Ennen suuntaviivojen ja sääntöjen
hyväksymistä viraston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon.  Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu
Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

Sääntelyviranomaiset voivat ottaa tulot 
huomioon hyväksyessään verkkoja 
koskevien tariffien laskentamenetelmää 
ja/tai arvioidessaan, onko tariffeja 
muutettava.
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Or. en

Perustelu

Palautetaan asetuksesta (EY) N:o 1228/2003 poistettu säännös.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
8 artikla – otsikko

Komission ehdotus Tarkistus

Suuntaviivat Siirtoverkonhaltijoiden välistä 
korvausmekanismia koskevat suuntaviivat

Or. en

Perustelu

Otsikkoa muutetaan, jotta sitä ei sekoitettaisi 2 e artiklassa mainittuihin suuntaviivoihin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1228/2003
8 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja asioita 
koskevat yksityiskohdat.

h) 2 e artiklassa lueteltuja asioita koskevat 
yksityiskohdat.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perustelut. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.
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PERUSTELU

Johdanto

1. Esittelijä pitää kolmatta Euroopan unionin energiamarkkinoiden vapauttamiseen 
pyrkivää toimenpidepakettia tervetulleena, sillä siinä on esittelijän mielestä kyse 
täysipainoisesta ja johdonmukaisesta lainsäädäntöehdotuksesta, johon on sisällytetty 
suurin osa Euroopan parlamentin kesäkuussa 2007 antamista suosituksista.

2. Tässä mielessä esittelijä on samaa mieltä siitä, että sääntelyviranomaisten 
toimivaltuuksia on lisättävä ja heidän riippumattomuuttaan on kasvatettava, 
markkinoiden avoimuusvaatimuksia on lisättävä, kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkkojen operaattoreiden välisen yhteistyön Euroopan tason puitteita on 
parannettava, etusija on annettava jäsenvaltioiden yhteenliitäntöjen kapasiteetin 
kehittämisen jatkamiselle, ja että omistajuuden eriyttämistä koskeva ehdotus on 
tehokkain, mutta ei ainoa, tapa houkutella investointeja ja välttää uusien toimijoiden 
syrjiminen.

3. Esittelijä kannattaa myös ehdotusta perustaa eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
virasto, vaikka hän suhtautuukin varauksellisesti tämän uuden elimen rakenteeseen ja 
päätöksentekovaltuuksiin niiden nykyisessä muodossa.

4. Mitä tulee asetukseen rajat ylittävästä sähkön kaupasta, esittelijä katsoo, että suurin 
lainsäädäntöehdotukseen liittyvä ongelma on toimivaltuuksien nykyinen jakautuminen 
eri toimijoiden kesken, mikä tekee päätöksentekoprosessista sekavan ja jossain 
mielessä jäykän. Esittelijä tekee tässä asiakirjassa selkoa pääasiallisista 
huolenaiheistaan tämän ehdotuksen kohdalla.

Vastuiden rakenne

5. Kuten edellä todettiin, esittelijän mielestä suurin ongelma tässä kysymyksessä on se, 
että komission ehdotuksessa asetukseksi rajat ylittävästä sähkön kaupasta esitetty 
nykyinen vastuiden rakenne ei vastaa toimivaltuuksien todellista ja luonnollista 
jakautumista kansallisella tasolla, sillä siirtoverkon haltijoille on annettu liki 
sääntelijän asema, kun taas sääntelyvirasto on surkastunut pelkäksi neuvoa-antavaksi 
elimeksi. 

6. Esittelijä katsoo erityisesti, että useat niistä 11:sta tehtävästä, joita siirtoverkon 
haltijoiden on määrä hoitaa, olisi annettava sääntelyviranomaisten vastuulle.

7. Vaikka esittelijä jakaakin komission näkemyksen, jonka mukaan teknisten sääntöjen 
kehittämisessä olisi sovellettava alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, koska 
siirtoverkko-operaattorit ovat tältä osin parhaassa asemassa ja ne hyötyvät suoraan 
kyseisten sääntöjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta Euroopan tasolla, 
hän katsoo kuitenkin, että muiden sääntöjen osalta, kuten niiden, jotka liittyvät 
kaupankäyntiin ja markkinoiden avoimuuteen, olisi noudatettava toisenlaista 
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lähestymistapaa, jossa viraston olisi itsenäisenä viranomaisena oltava vastuussa 
suuntaviivojen laatimisesta, tehden siinä läheistä yhteistyötä markkinatoimijoiden ja 
luonnollisesti myös siirtoverkko-operaattoreiden kanssa, sekä niiden hyväksymisestä.

8. Edellä mainittujen sääntöjen ja määräysten täytäntöönpanon vapaaehtoisuus antaa sitä 
paitsi aiheen kysyä, tarjoaako nykyinen järjestelmä, jossa siirtoverkko-operaattorit 
tekevät yhteistyötä Euroopan tasolla, mitään lisäarvoa. Esittelijä on vakaasti sitä 
mieltä, että tiettyjen tämän asetuksen täytäntöönpanosta seuraavien sääntöjen ja 
säännöstöjen olisi oltava luonteeltaan pakollisia.

9. Esittelijä katsoo myös, että samalla tavalla kuin virastolle on annettu tehtäväksi laatia 
ja hyväksyä markkinasäännöt, kyseisen sääntelyviranomaisen tulisi siirtoverkko-
operaattoreiden sijaan myös olla vastuussa sidosryhmien kuulemisesta kansallisella 
tasolla noudatetun prosessin mukaisesti.

Virasto

10. Esittelijä on tietoinen niistä rajoituksista, jotka komission oikeudellinen yksikkö on 
lausunnossaan asettanut Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten viraston 
toimivaltuuksille. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että suurin osa toimivaltuuksien 
rakenteeseen liittyvistä epävarmuuksista ja epäselvyyksistä on johdettavissa 
nimenomaan tähän valtuuksien vajeeseen. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että 
valiokunta pyytää Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä tutkimaan, 
voitaisiinko viraston toimivaltuuksia laajentaa niin, että se voi antaa lopullisia 
sääntelypäätöksiä, kuten Euroopan parlamentti kesäkuussa 2007 energiamarkkinoiden 
vapauttamisesta antamassaan päätöslauselmassa esitti.

11. Mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi, silloin esittelijä uskoo, että parlamentin tulisi 
tarkastella sitä, tarjoaako ehdotettu malli ratkaisun kansallisten sääntelyviranomaisten 
nykyisin kokemiin vaikeuksiin löytää yhteinen kanta ja sitä, voidaanko malli hyväksyä 
väliaikaisena vaiheena tiellä kohti aidosti eurooppalaisen sääntelyelimen luomista.

12. Euroopan parlamentti on hiljan todennut toivovansa sellaisen kansallisten 
sääntelyviranomaisten Euroopan tason elimen perustamista, joka voisi päättää 
jäsenvaltioiden välisistä rajat ylittävistä kysymyksistä, jolloin kansallisten 
sääntelijöiden vastuulle jäisi sellaisista tapauksista päätöksen tekeminen, jotka 
koskevat niiden maan omaa aluetta. Parlamentti pyrki kannallaan lopettamaan 
nykyisin kansallisten sääntelyviranomaisten välillä syntyvien pattitilanteiden 
muodostuminen, ja siksi komission ehdotuksessa annetaan sen nykyisessä muodossa 
virastolle toimivalta ratkaista nämä nykyiset ja mahdollisesti tulevat vaikeudet. 
Esittelijä katsoo, että riippumaton virasto, jolla on riittävät toimivaltuudet rajat 
ylittävissä kysymyksissä, edistäisi tehokkaammin ja avoimemmin todellisen EU-
energiasääntelyn kehittämistä.

13. Esittelijä suhtautuu myös huolestuneesti nykyisen ERGEG-ryhmän lakkauttamiseen ja 
siitä mahdollisesti koituviin riippumattomuuteen liittyviin seurauksiin, ottaen 
huomioon, että virasto on nykyehdotuksen perusteella aivan liian riippuvainen 
Euroopan komissiosta.
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Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston asettamat eriyttämistä koskevat 
vaatimukset

14. Esittelijä pitää tervetulleena komission ehdotusta virallistaa siirtoverkon haltijoiden 
yhteistyön nykyiset puitteet Euroopan tason integroitumisen edistämiseksi ja 27:ssä 
jäsenvaltiossa täysin yhdenmukaisten teknisten sääntöjen kehittämiseksi.

15. Jotta ENTSO-malli saadaan toimimaan asianmukaisesti ja riippumatta kussakin 
jäsenvaltiossa edellytetystä eriyttämisen asteesta, eli eriytetystä siirtoverkon haltijasta 
tai riippumattomasta järjestelmäoperaattorista, esittelijä katsoo, että kutakin ENTSO:n 
siirtoverkon haltijaa pitäisi kohdella tasaveroisesti mitä tulee sen velvollisuuksiin 
järjestelmäoperaattorina sekä sen varmistamiseksi, että pääsy verkkoon on 
syrjimätöntä.

Investoinnit

16. Komissio ehdotukset, jotka koskevat siirtoverkon haltijoiden laadittavaksi annettavaa 
kymmenvuotista investointisuunnitelmaa, ovat jo nykyisin jäsenvaltioissa voimassa 
olevien velvoitteiden mukaiset, joten esittelijä pitää myönteisenä eurooppalaisen 
ulottuvuuden lisäämistä niihin, erityisesti mitä tulee jäsenvaltioiden välisen 
siirtokapasiteetin kohentamiseen ja parantamiseen.

17. On kuitenkin tärkeää, että sääntelyelin hyväksyy tämän suunnitelman ja että sitä ei 
anneta sille ainoastaan arvioitavaksi.

Avoimuus

18. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että sääntelyelimen olisi laadittava, siirtoverkon 
haltijoita kuultuaan, avoimuutta koskevat säännöt, ja että niitä ei olisi annettava 
virastolle ainoastaan arvioitavaksi. Vaikka hän suhtautuukin myönteisesti EU-tason 
suuntaviivojen kehittämiseen, hänestä olisi parempi, jos suuntaviivoista tulisi sitovat 
tärkeimpien osa-alueiden kohdalla.

19. Esittelijä haluaa myös huomauttaa, että asetuksen tietyissä kohdissa avoimuutta on 
erehdytty pitämään seurantana ja raportointina, joten hän aikoo tehdä eron näiden 
osien välillä mietinnössään.

Yhdenmukaistaminen

20. Esittelijä on sitä mieltä, että yhdenmukaistaminen ei ole ollut ehdotuksessa etusijalla.
Energiamarkkinoiden integroinnin suurimpia esteitä on se, että erilaisia 
sääntelykehyksiä on 27. Esittelijä katsoo siksi, että teknisten säännöstöjen ja 
markkinasääntöjen yhdenmukaistamisen vapaaehtoisuus ei riitä poistamaan nykyisiä 
puutteellisesta integroinnista johtuvia esteitä jäsenvaltioiden rajat ylittävän kaupan 
tieltä. Esittelijä uskoo siksi, että teknisten säännöstöjen yhdenmukaistamisen tulisi olla 
sääntelykehyksen yhdenmukaistamisen ohella yksi toimenpidepaketin tärkeimpiä 
tavoitteita.
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Alueelliset markkinat

21. Esittelijä pitää myönteisenä alueellisten markkinoiden kehittämisen sisällyttämistä 
asetuksiin ja direktiiveihin ja katsoo sen edustavan askelta kohti integrointia. Tällä 
alalla viime aikoina toteutunut eteenpäinmeno sekä Pohjoismaiden markkinoiden 
kaltaiset jo vakiintuneet menestystarinat saattavat tarjota vakaan lähtökohdan 
erilaisten mallien vertailemiselle sekä eräiden näistä kokemusten mahdolliselle 
siirtämiselle EU:n tasolle.

Verkkojen liitäntätasot

22. Esittelijä pitää tervetulleena erityisten koordinaattoreiden nimittämistä neljän 
pysähdyksissä olleen, jäsenvaltioiden välisiä yhteenliitäntöjä koskevan päähankkeen 
eteenpäin viemisen vauhdittamiseksi. Esittelijä uskoo, että koordinaattorit voivat 
vaikuttaa myönteisesti kyseisten prosessien nopeutumiseen toimimalla välittäjinä 
kaikkien asianomaisten toimijoiden ja osapuolien välillä.

23. Vaikka ne ovatkin luonteeltaan merkittäviä, nämä yksittäiset tapaukset muodostavat 
kuitenkin vain pienen osan ongelmasta ja kautta Euroopan unionin – myös siellä, 
missä nämä hankkeet ovat taloudellisesti kannattavia ja teknisesti toteutettavissa – on 
edelleen lukuisia poliittisia, teknisiä ja hallinnollisia esteitä jäsenvaltioiden välisen 
yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämisen tiellä.
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