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Tarkistus 311
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa kiinnostuneiden
joukosta riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos 
toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa 
ja koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että hallinnolliset 
menettelyt eivät syrji sähköä toimittavia 
yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa 
jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa kiinnostuneiden 
joukosta riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos 
toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa 
ja tasapainottamista koskevia sääntöjä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
menettelyt eivät syrji sähköä toimittavia 
yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa kiinnostuneiden 
joukosta riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos 
toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa 
ja koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että hallinnolliset 
menettelyt eivät syrji sähköä toimittavia 
yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa 
jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa kiinnostuneiden 
joukosta riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos 
toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa 
ja tasapainottamista koskevia sääntöjä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
menettelyt eivät syrji sähköä toimittavia 
yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa 
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jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Uudessa tekstissä ehdotetaan, että toimittajilla ei olisi tasevastuuta määrätyssä 
jäsenvaltiossa. Tämä on vastoin yleistä tasevastuun periaatetta sellaisena kuin se on 
vahvistettu uudelleenlaaditun sähköasetuksen 4 artiklassa. Alkuperäinen sanamuoto on 
säilytettävä.

Tarkistus 313
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa kiinnostuneiden 
joukosta riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos 
toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa 
ja koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että hallinnolliset 
menettelyt eivät syrji sähköä toimittavia 
yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa 
jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus valita 
sähköntoimittajansa kiinnostuneiden 
joukosta riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa tällä on toimilupa, jos 
toimittaja noudattaa sovellettavia kauppaa 
ja tasapainottamista koskevia sääntöjä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
menettelyt eivät syrji sähköä toimittavia 
yrityksiä, joilla jo on toimilupa toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Uudessa tekstissä ehdotetaan, että toimittajilla ei olisi tasevastuuta määrätyssä 
jäsenvaltiossa. Tämä on vastoin yleistä tasevastuun periaatetta sellaisena kuin se on 
vahvistettu uudelleenlaaditun sähköasetuksen 4 artiklassa. Alkuperäinen sanamuoto on 
säilytettävä.

Tarkistus 314
Paul Rübig
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Rajoittamatta kuluttajansuojaa 
koskevien unionin sääntöjen ja erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83ja neuvoston direktiivin 
93/13/ETY49 ja neuvoston direktiivin 
93/13/ET50 soveltamista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että:

2. Rajoittamatta kuluttajansuojaa ja 
suhteellisuusperiaatetta koskevien unionin 
sääntöjen ja erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83ja neuvoston direktiivin 
93/13/ETY49 ja neuvoston direktiivin 
93/13/ET50 soveltamista, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että:

__________________ __________________

49 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88. 49 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88.

50 EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29–34. 50 EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29–34.

Or. en

Tarkistus 315
Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– palveluntarjoajan nimi ja osoite. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 316
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– palveluntarjoajan nimi ja osoite (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– palveluntarjoajan nimi ja osoite (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kunkin energialähteen osuus 
kaikista toimittajan käyttämistä 
polttoaineista edellisen vuoden aikana 
ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella 
tavalla (kansallisella tasolla eli 
jäsenvaltiossa, jossa toimitussopimus on 
tehty, sekä EU:n tasolla, jos toimittaja 
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toimii useissa jäsenvaltioissa).

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on lisätä toimitettaviin sähkön lähteisiin liittyvää avoimuutta. 
Asiakkaille tiedottaminen ja asiakkaiden tietoisuus ovat keskeisiä, jotta voidaan vauhdittaa 
investointeja ympäristöystävällisiin energialähteisiin.

Tarkistus 319
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kunkin energialähteen osuus 
kaikista toimittajan käyttämistä 
polttoaineista edellisen vuoden aikana 
ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella 
tavalla (kansallisella tasolla eli 
jäsenvaltiossa, jossa toimitussopimus on 
tehty, sekä EU:n tasolla, jos toimittaja 
toimii useissa jäsenvaltioissa).

Or. en

Tarkistus 320
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuotteen nimi, hinta ja mahdolliset 
alennukset ja tiedot alennusjaksosta;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 321
Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuotteen nimi, hinta ja mahdolliset 
alennukset ja tiedot alennusjaksosta;

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on usein vaikeuksia ymmärtää kaikkia sähkösopimuksiinsa liittyviä ehtoja.

Tarkistus 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 b luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kunkin energialähteen osuus 
asiakkaan toimitussopimuksen mukaisesti 
ostamasta sähköstä (ilmoittaminen 
tuotetasolla),

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on lisätä toimitettaviin sähkön lähteisiin liittyvää avoimuutta. 
Asiakkaille tiedottaminen ja asiakkaiden tietoisuus ovat keskeisiä, jotta voidaan vauhdittaa 
investointeja ympäristöystävällisiin energialähteisiin.
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Tarkistus 323
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 b luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuotteen nimi, hinta sekä 
mahdolliset alennukset ja tiedot 
alennusten soveltamisjaksosta,

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 324
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 c luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kunkin energialähteen osuus 
loppukäyttäjän toimitussopimuksen 
mukaisesti ostamasta sähköstä 
(ilmoittaminen tuotetasolla),

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 c luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– tuotteen nimi, hinta sekä 
mahdolliset alennukset ja tiedot 
alennusajanjaksosta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 326
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika

– kaikki tarjotut palvelut (myös 
silloin, kun palvelut tarjoaa 
palveluntarjoaja, joka on muu kuin 
palveluntarjoajan sähkön 
palveluntarjoaja, kuten sopimuksessa on 
vahvistettu), tarjottujen palvelujen laatu 
sekä perusliittymän toimitusaika

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika

– kaikki tarjotut palvelut (myös 
silloin, kun palvelut tarjoaa 
palveluntarjoaja, joka on muu kuin 
palveluntarjoajan sähkön 
palveluntarjoaja, kuten sopimuksessa on 
vahvistettu), tarjottujen palvelujen laatu 
sekä perusliittymän toimitusaika

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 328
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika

– kaikki tarjotut palvelut (myös 
silloin, kun palvelut tarjoaa 
palveluntarjoaja, joka on muu kuin 
palveluntarjoajan sähkön 
palveluntarjoaja, kuten sopimuksessa on 
vahvistettu), tarjottujen palvelujen laatu 
sekä perusliittymän toimitusaika

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 329
Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta –2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika

– kaikki tarjotut palvelut (myös 
silloin, kun palvelut tarjoaa 
palveluntarjoaja, joka on muu kuin 
palveluntarjoajan sähkön 
palveluntarjoaja, kuten sopimuksessa on 
vahvistettu), tarjottujen palvelujen laatu 
sekä perusliittymän toimitusaika

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on usein vaikeuksia ymmärtää kaikkia sähkösopimuksiinsa liittyviä ehtoja.

Tarkistus 330
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika

– kaikki tarjotut palvelut (myös 
silloin, kun palvelut tarjoaa 
palveluntarjoaja, joka on muu kuin 
palveluntarjoajan sähkön 
palveluntarjoaja), tarjottujen palvelujen 
laatu sekä perusliittymän toimitusaika

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 331
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López



AM\1135603FI.docx 13/180 PE609.627v04-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista ja ylläpitomaksuista

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista, ylläpitomaksuista ja 
lisätuotteista ja/tai -palveluista (yhdistetyt 
tarjoukset)

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 332
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista ja ylläpitomaksuista

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista, ylläpitomaksuista ja 
lisätuotteista ja/tai -palveluista (yhdistetyt 
tarjoukset)

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 333
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista ja ylläpitomaksuista

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista, ylläpitomaksuista ja 
lisätuotteista ja/tai -palveluista (yhdistetyt 
tarjoukset)

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista ja ylläpitomaksuista

– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista, ylläpitomaksuista ja 
lisätuotteista ja/tai -palveluista (yhdistetyt 
tarjoukset)

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 335
Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– menetelmät, joiden avulla voi saada – menetelmät, joiden avulla voi saada 
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ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista ja ylläpitomaksuista

ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista 
tariffeista, ylläpitomaksuista ja 
lisätuotteista ja/tai -palveluista (yhdistetyt 
tarjoukset)

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on usein vaikeuksia ymmärtää kaikkia sähkösopimuksiinsa liittyviä ehtoja.

Tarkistus 336
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sopimuksen kesto sekä palvelujen 
ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot

– sopimuksen kesto sekä palvelujen, 
mukaan luettuina lisätuotteiden ja/tai -
palvelujen (yhdistetyt tarjoukset), ja 
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot, mahdollinen 
irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko 
sopimus irtisanoa maksutta

Or. en

Tarkistus 337
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sopimuksen kesto sekä palvelujen 
ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot

– sopimuksen kesto sekä palvelujen, 
mukaan luettuina lisätuotteiden ja/tai -
palvelujen (yhdistetyt tarjoukset), ja 
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
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sovellettavat ehdot, mahdollinen 
irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko 
sopimus irtisanoa maksutta

Or. en

Tarkistus 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sopimuksen kesto sekä palvelujen 
ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot

– sopimuksen kesto sekä palvelujen, 
mukaan luettuina lisätuotteiden ja/tai -
palvelujen (yhdistetyt tarjoukset), ja 
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot, mahdollinen 
irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko 
sopimus irtisanoa maksutta

Or. en

Tarkistus 339
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sopimuksen kesto sekä palvelujen 
ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot

– sopimuksen kesto sekä palvelujen, 
mukaan luettuina lisätuotteiden ja/tai -
palvelujen (yhdistetyt tarjoukset), ja 
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot

Or. en

Tarkistus 340
Miroslav Poche
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sopimuksen kesto sekä palvelujen 
ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot

– sopimuksen kesto sekä palvelujen, 
mukaan luettuina lisätuotteiden ja/tai -
palvelujen (yhdistetyt tarjoukset), ja 
sopimuksen uusimista ja lopettamista 
koskevat ehdot

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on usein vaikeuksia ymmärtää kaikkia sähkösopimuksiinsa liittyviä ehtoja.

Tarkistus 341
Barbara Kappel

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot kuluttajien oikeuksista, 
mukaan lukien valitusten käsittely ja kaikki 
tässä alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka 
esitetään selvästi laskuissa tai sähköalan 
yritysten verkkosivuilla.

– tiedot kuluttajien oikeuksista, 
mukaan lukien valitusten käsittely ja kaikki 
tässä alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka 
esitetään selvästi laskutustiedoissa tai 
sähköalan yritysten verkkosivuilla.

Or. en

Perustelu

On keskeistä tehdä selkeä ero laskun ja laskutustietojen välillä, jotta yksinkertaistetaan 
nykyisiä sääntelykehyksiä ja lisätään kuluttajien tyytyväisyyttä laskuihin. Laskun olisi 
sisällettävä vain keskeiset tiedot (kuten esimerkiksi kulutus ja maksettava hinta), kuten 
liitteessä II on määritetty. Laskutustietojen olisi erotuttava laskusta. Niiden olisi sisällettävä 
erilliset lisätiedot kuluttajan kulutuksesta ja oikeuksista, kuten liitteen II 2 ja 5 kohdassa on 
määritetty, ja ne olisi voitava määrittää kuluttajan toiveiden mukaan.

Tarkistus 342
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja 
niiden on oltava etukäteen tiedossa. 
Kyseiset tiedot olisi joka tapauksessa 
annettava ennen sopimuksen tekemistä tai 
vahvistamista. Jos sopimuksia tehdään 
kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot 
tässä kohdassa säädetyistä asioista on 
silloinkin annettava ennen sopimuksen 
tekemistä;

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja 
niiden on oltava etukäteen tiedossa. 
Tärkeät lausekkeet, kuten tuotetta, 
alennuksia ja sähköntoimituksesta 
riippumattomia tekijöitä, koskevat on 
kirjoitettava lihavoiduin tai suuremmalla 
fontilla korostetuin kirjaimin. Kyseiset 
tiedot olisi joka tapauksessa annettava 
ennen sopimuksen tekemistä tai 
vahvistamista. Jos sopimuksia tehdään 
kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot 
tässä kohdassa säädetyistä asioista on 
silloinkin annettava ennen sopimuksen 
tekemistä;

Or. en

Tarkistus 343
Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja 
niiden on oltava etukäteen tiedossa. 
Kyseiset tiedot olisi joka tapauksessa 
annettava ennen sopimuksen tekemistä tai 
vahvistamista. Jos sopimuksia tehdään 
kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot 
tässä kohdassa säädetyistä asioista on 
silloinkin annettava ennen sopimuksen 
tekemistä;

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja 
niiden on oltava etukäteen tiedossa. 
Tärkeät lausekkeet, kuten tuotetta, 
alennuksia ja sähköntoimituksesta 
riippumattomia tekijöitä, koskevat olisi 
kirjoitettava lihavoiduin tai suuremmalla 
fontilla korostetuin kirjaimin. Kyseiset 
tiedot olisi joka tapauksessa annettava 
ennen sopimuksen tekemistä tai 
vahvistamista. Jos sopimuksia tehdään 
kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot 
tässä kohdassa säädetyistä asioista on 
silloinkin annettava ennen sopimuksen 
tekemistä;

Or. en
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Perustelu

Kuluttajilla on usein vaikeuksia ymmärtää kaikkia sähkösopimuksiinsa liittyviä ehtoja.

Tarkistus 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä tavalla 
asiakkailleen suoraan asianmukaisena 
ajankohtana, kuitenkin viimeistään yhden 
tavanomaisen laskutuskauden 
kuluessa ennen sitä, kun muutokset tulevat 
voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille
ilmoittanut. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset valvovat toimittajan 
tekemien sopimusehtojen muutoksia ja 
analysoivat tapoja, joilla loppuasiakkaalle 
ilmoitetaan hinnankorotuksesta, ja 
tiedotusta parannetaan tarvittaessa 
vakiomuotoisin lomakkein ja lisäehdoin;

Or. en

Tarkistus 345
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut; kansalliset 
sääntelyviranomaiset seuraavat 
toimittajan tekemiä sopimusehtojen 
muutoksia ja analysoivat tapoja, joilla 
loppuasiakkaalle ilmoitetaan 
hinnankorotuksesta ja tiedotusta 
parannetaan tarvittaessa vakiomuotoisin 
lomakkein ja lisäehdoin;

Or. en

Tarkistus 346
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
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koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
hyvissä ajoin toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen 
suoraan asianmukaisena ajankohtana, 
kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa 
ennen sitä, kun muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut; kansalliset 
sääntelyviranomaiset seuraavat 
toimittajan tekemiä sopimusehtojen 
muutoksia ja tutkivat tapaa, jolla 
loppuasiakkaalle ilmoitetaan hinnan 
hinnankorotuksesta ja tiedotusta 
parannetaan tarvittaessa vakiomuotoisin 
lomakkein ja lisäehdoin;

Or. en

Tarkistus 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus ilman lisäkuluja saadessaan tietää 
ehtojen muuttuvan. Toimittajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
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viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

Or. en

Tarkistus 348
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, 
mahdollisuuksien mukaan kuitenkin 
viimeistään kuuden viikon kuluessa ennen 
sitä, kun muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

Or. en

Tarkistus 349
Paul Rübig
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai sähköntoimitushinnan
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

Or. en

Perustelu

Vaikka kuluttajat voivat vapaasti voivat vapaasti irtisanoa sopimukset, jos ne eivät hyväksy 
uusia sopimusehtoja, on tärkeää, että irtisanomisen ehtona on itse sähköntoimitushinnan 
muuttaminen.

Tarkistus 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
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koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on 
niille ilmoittanut;

koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Sähköalan palveluntarjoajien
on ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen 
suoraan heti, kun ne saavat tiedon 
tällaisesta ja kuitenkin viimeistään kuuden 
viikon kuluessa ennen sitä, kun muutokset 
tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että asiakkaat voivat 
vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne 
eivät hyväksy uusia sopimusehtoja tai 
toimitushinnan muutoksia, joista 
sähköalan palveluntarjoaja on niille 
ilmoittanut;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 10 artiklassa mainitaan ”palveluntarjoajat” (kuten direktiivissä 2009/72) 
”toimittajien” sijasta. Tällä varmistetaan johdonmukaisuus koko direktiivissä. Asiakkaan on 
aina saatava ajoissa tieto kaikista hinnanmuutoksista, eikä ilmoitusväliä pitäisi yhdistää 
laskutusväliin. Joillakin asiakkailla on esimerkiksi vuosittainen laskutuskausi, eikä heille olisi 
mahdollista ilmoittaa vuosi etukäteen, jos markkinaehdot yhtäkkiä muuttuisivat.

Tarkistus 351
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Sähköalan palveluntarjoajien
on ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
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tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on 
niille ilmoittanut;

ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen 
suoraan asianmukaisena ajankohtana ja 
mahdollisuuksien mukaan viimeistään 
kuuden kuukauden /xxx viikon kuluessa 
ennen sitä, kun muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköalan 
palveluntarjoaja on niille ilmoittanut.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan ”toimittajien” korvaamista ”sähköalan palveluntarjoajalla”, jotta varmistetaan 
samat oikeudet kaikille asiakkaille riippumatta siitä, mitä palveluja he käyttävät (toimittajan, 
yhteenliittymän, paikallisen energiayhteisön tarjoama palvelu). Asiakkaille annetaan ilmoitus 
toimitushinnan muutoksen tapauksessa: Jos laskutuskausi on esimerkiksi yksi vuosi, ei ole 
järkevää ilmoittaa heille hinnanmuutoksesta vuosi etukäteen. Tässä ehdotetaan, että 
palveluntarjoajalle olisi ilmoitettava asiasta, jos mahdollista, viimeistään kuusi viikkoa 
(kolme viikkoa aikaa vaihtaa toimittajaa + kolme viikkoa aikaa tehdä päätös) ennen 
muutosta.

Tarkistus 352
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään kahden viikon kuluessa ja 
kotitalouskuluttajien kohdalla kuukauden
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muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

kuluessa ennen sitä, kun muutokset tulevat 
voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

Or. en

Perustelu

Laskutuskausi voi vaihdella huomattavasti ja esimerkiksi kolmen kuukauden ilmoitusaika on 
liian aikainen sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta.

Tarkistus 353
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Palveluntarjoajien on 
ilmoitettava toimitushintojen muutokset 
sekä muutoksen syyt, edellytykset ja 
laajuus avoimella ja helposti 
ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen 
suoraan, paitsi jos tällainen muutos on 
seurausta mallista, johon asiakas suostui 
allekirjoittaessaan sopimuksen, 
asianmukaisena ajankohtana ennen sitä, 
kun muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

Or. en
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Tarkistus 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava 
toimitushintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun 
muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille 
ilmoittanut;

b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja heille 
tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa 
sopimus saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Toimittajien tai 
yhteenliittymien on ilmoitettava toimitus-
tai palveluhintojen muutokset sekä 
muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus 
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla asiakkailleen suoraan heti, kun ne 
saavat tiedon tällaisesta muutoksesta, 
kuitenkin viimeistään kuusi viikkoa ennen 
sitä, kun muutokset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti 
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja tai toimitushinnan 
muutoksia, joista sähköntoimittaja tai 
yhteenliittymä on niille ilmoittanut;

Or. en

Tarkistus 355
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 
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kustannuksia. kustannuksia, direktiivin 2015/2366 
(maksupalveludirektiivi 2) 62 artiklan 
mukaisesti, jossa kielletään veloittamasta 
liikaa mistä tahansa maksuvälineestä.

Or. en

Tarkistus 356
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 
kustannuksia.

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 
kustannuksia, direktiivin 2015/2366 
(maksupalveludirektiivi 2) 62 artiklan 
mukaisesti, jossa kielletään veloittamasta 
liikaa mistä tahansa maksuvälineestä.

Or. en

Tarkistus 357
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 
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kustannuksia. kustannuksia, direktiiviin 2015/2366 
sisältyvän 62 artiklan mukaisesti, jossa 
kielletään veloittamasta liikaa mistä 
tahansa maksuvälineestä.

Or. en

Tarkistus 358
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 
kustannuksia.

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava sähköalan palvelutarjoajalle tai 
yhteenliittymälle aiheutuneita 
kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan ”toimittajien” korvaamista ”sähköalan palveluntarjoajalla”, jotta varmistetaan 
samat oikeudet kaikille asiakkaille riippumatta siitä, mitä palveluja he käyttävät (toimittajan, 
yhteenliittymän, paikallisen energiayhteisön tarjoama palvelu).

Tarkistus 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 

d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla 
kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden 
välillä. Maksuissa maksumenetelmien 
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vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle aiheutuneita 
kustannuksia.

vuoksi olevien mahdollisten erojen on 
vastattava toimittajalle tai yhteenliittymälle
aiheutuneita kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 360
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) asiakkaita ei aseteta kohtuuttoman
epäedulliseen asemaan verrattuna 
ennakkomaksujärjestelmien 
keskimääräiseen markkinahintaan;

e) asiakkaita ei aseteta epäedulliseen 
asemaan verrattuna 
ennakkomaksujärjestelmien 
keskimääräiseen markkinahintaan;

Or. en

Tarkistus 361
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) asiakkaita ei aseteta kohtuuttoman
epäedulliseen asemaan verrattuna 
ennakkomaksujärjestelmien 
keskimääräiseen markkinahintaan;

e) asiakkaita ei aseteta epäedulliseen 
asemaan verrattuna 
ennakkomaksujärjestelmien 
keskimääräiseen markkinahintaan;

Or. en

Tarkistus 362
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) asiakkaille tarjotaan 
oikeudenmukaiset ja avoimet yleiset ehdot 
ja edellytykset. Yleiset ehdot ja 
edellytykset on esitettävä selvällä ja 
ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa 
sisältyä sopimuksen ulkopuolisia esteitä 
kuluttajien oikeuksien toteutumiselle, 
kuten kohtuuttoman laajaa 
sopimusaineistoa. Asiakkaita on suojeltava 
epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä;

f) asiakkaille tarjotaan 
oikeudenmukaiset ja avoimet yleiset ehdot 
ja edellytykset. Yleiset ehdot ja 
edellytykset on esitettävä selvällä ja 
ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa 
sisältyä sopimuksen ulkopuolisia esteitä 
kuluttajien oikeuksien toteutumiselle, 
kuten kohtuuttoman laajaa 
sopimusaineistoa. Asiakkaita on suojeltava 
epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä; 
kotimyynti on kiellettävä;

Or. en

Tarkistus 363
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi;

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti, ripeästi ja 
läpinäkyvästi; tapauksissa, joissa 
palveluntarjoaja on liitetty tai yhdistetty 
ohjelmisto-, laitteisto- tai 
viestintätekniikkaan, loppukäyttäjien olisi 
voitava käsitellä valituksensa yhden 
ainoan yhteyspisteen kautta.

Or. en

Tarkistus 364
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi;

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi. Jos tarjottu 
palvelu on joko yhdistetty ohjelmisto-, 
laitteisto- tai viestintätekniikkaan tai on 
sen varassa, loppuasiakkailla yksi ainoa 
yhteyspiste, jonka kautta he voivat tehdä 
valituksensa;

Or. en

Tarkistus 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi;

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi. 
Tapauksissa, joissa palveluntarjoaja on 
liitetty tai yhdistetty ohjelmisto-, laitteisto-
tai viestintätekniikkaan, loppukäyttäjien 
olisi voitava käsitellä valituksensa yhden 
ainoan yhteyspisteen kautta;

Or. en

Tarkistus 366
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi;

g) asiakkailla on oltava oikeus 
sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa 
palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan 
tasoon. Sähköalan palveluntarjoajien on 
käsiteltävä valitukset yksinkertaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ripeästi. 
Tapauksissa, joissa palveluntarjoaja on 
liitetty tai yhdistetty ohjelmisto-, laitteisto-
tai viestintätekniikkaan, loppukäyttäjien 
olisi voitava käsitellä valituksensa yhden 
ainoan yhteyspisteen kautta.

Or. en

Tarkistus 367
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille annetaan riittävät tiedot 
siitä, mitä vaihtoehtoja on 
sähköntoimituksen keskeyttämiselle, 
riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla
kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea 
sähköntoimituksen keskeyttämisen 
välttämiseksi, vaihtoehtoisista 
maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai 
keskeyttämisen lykkäämisestä, ja niistä ei 
saisi aiheutua asiakkaille ylimääräisiä 
kustannuksia;

i) asiakkaille annetaan riittävät tiedot 
siitä, mitä vaihtoehtoja on 
sähköntoimituksen keskeyttämiselle, 
riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa on oltava
kyse keskeyttämisen vaihtoehdoista, kuten 
jakelun vähentämisestä, eri lähteistä, 
joista voi saada tukea sähköntoimituksen 
keskeyttämisen välttämiseksi, 
vaihtoehtoisista maksusuunnitelmista, 
velkaneuvonnasta tai keskeyttämisen 
lykkäämisestä, ja niistä ei saisi aiheutua 
asiakkaille ylimääräisiä kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 368
Jaromír Kohlíček
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille annetaan riittävät tiedot 
siitä, mitä vaihtoehtoja on 
sähköntoimituksen keskeyttämiselle, 
riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla 
kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea 
sähköntoimituksen keskeyttämisen 
välttämiseksi, vaihtoehtoisista 
maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai 
keskeyttämisen lykkäämisestä, ja niistä ei 
saisi aiheutua asiakkaille ylimääräisiä 
kustannuksia;

i) asiakkaille annetaan riittävät tiedot 
siitä, mitä vaihtoehtoja on 
sähköntoimituksen keskeyttämiselle, 
riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla 
kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea 
sähköntoimituksen keskeyttämisen 
välttämiseksi, vaihtoehtoisista 
maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai 
keskeyttämisen lykkäämisestä;

Or. en

Tarkistus 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) asiakkaille annetaan riittävät 
tiedot siitä, mitä vaihtoehtoja on 
sähköntoimituksen keskeyttämiselle, 
riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla 
kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea 
sähköntoimituksen keskeyttämisen 
välttämiseksi, vaihtoehtoisista 
maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai 
keskeyttämisen lykkäämisestä, ja niistä ei 
saisi aiheutua asiakkaille ylimääräisiä 
kustannuksia;

i) asiakkailla on pääsy riittäviin 
tietoihin siitä, mitä vaihtoehtoja on 
sähköntoimituksen keskeyttämiselle, 
riittävän ajoissa ennen suunniteltua 
keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla 
kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea 
sähköntoimituksen keskeyttämisen 
välttämiseksi, vaihtoehtoisista 
maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai 
keskeyttämisen lykkäämisestä. Kuluttajille 
on annettava tietoa ilman ylimääräisiä 
kustannuksia;

Or. en
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Perustelu

Jos keskeyttämisen vaihtoehdoista ei aiheutuisi kustannuksia asiakkaille, jotka eivät pysty 
maksamaan laskujaan, kustannukset olisi jaettava kaikkien järjestelmän käyttäjien kesken. 
Tämän seurauksena sähkönhinnat nousisivat kaikilla asiakkailla, myös heikossa asemassa 
olevilla ja niillä, jotka alun perin pyysivät vaihtoehtoa.

Tarkistus 370
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) määritetään heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden käsite, johon on 
viitattu 28 artiklassa, ja säännöt, joilla 
suojellaan velkaantuneita asiakkaita sekä 
kielletään kytkemästä tällaiset asiakkaat 
pois sähkö- tai kaasuverkosta kriittisinä 
aikoina.

Or. en

Tarkistus 371
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kielletään heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden käsitteen mukaisesti, 
siten kuin se on määritetty 28 artiklassa, 
kytkemästä heikossa asemassa olevat 
asiakkaat pois sähkö- tai kaasuverkosta;

Or. en
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Tarkistus 372
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kuuden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kahden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 373
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kuuden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kahden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 374
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kuuden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kahden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kuuden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

j) asiakkaan on saatava 
tasoitusloppulasku sähköntoimittajan 
vaihduttua viimeistään kahden viikon 
kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 376
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) asiakkaalle annetaan yhteenveto 
keskeisistä sopimusehdoista (kuten 
palvelun pääpiirteet, yksityiskohtaiset 
tiedot hinnoista, vaihtamisen ja 
hinnannousun ehdot) käyttäen tiivistä ja 
pelkistettyä kieltä sopimuksen 
ensimmäisellä sivulla tai yhdessä 
sopimuksen kanssa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 377
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, 
Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) asiakkaalle annetaan yhteenveto 
keskeisistä sopimusehdoista (kuten 
palvelun pääpiirteet, yksityiskohtaiset 
tiedot hinnoista, vaihtamisen ja
hinnannousun ehdot) käyttäen tiivistä ja 
pelkistettyä kieltä sopimuksen 
ensimmäisellä sivulla tai yhdessä 
sopimuksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) asiakkaan on voitava tehdä yksi tai 
useampia yhden tai useamman ostajan 
sähkönhankintasopimuksia toimipaikalla, 
sen läheisyydessä tai sen ulkopuolella 
toimivien sähköntuotantolaitosten kanssa 
ilman että tähän sovelletaan kohtuuttomia 
ja epäoikeudenmukaisia kustannuksia ja 
hallinnollisia menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Useimmissa Euroopan maissa sähkön suorahankintaa ei säännellä tai sallita tai sitä 
vaikeuttavat epäsuotuisat säännöt. EU:n lainsäädännössä olisi vahvistettava asiakkaiden 
oikeus allekirjoittaa sähkönhankintasopimuksia. Näin asiakkaat, mukaan luettuina 
energiaintensiiviset yritykset, voivat vahvistaa tai mahdollisesti vähentää 
energiakustannuksia ostamalla toimintoihinsa tarvitsemaansa sähköä suoraan tuottajilta, 
erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviltä.

Tarkistus 379
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) asiakkaat voivat päättää 
sopimuksensa toimittajien ja 
lisätuotteiden ja/tai -palvelujen tarjoajien 
kanssa (mukaan lukien yhdistetyt 
tarjoukset) milloin tahansa ilman 
ylimääräisiä kustannuksia, jos sopimusta 
pidennetään ilman asiakkaan 
suostumusta;

Or. en
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Tarkistus 380
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) Loppukäyttäjien sähkönjakelun 
katkaisemista ei voida koskaan perustella 
toimittajan toimittamien lisätuotteiden 
ja/tai -palvelujen maksun laiminlyönnillä;

Or. en

Tarkistus 381
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) asiakkaan on voitava tehdä yksi tai 
useampia yhden tai useamman ostajan 
sähkönhankintasopimuksia toimipaikalla, 
sen läheisyydessä tai sen ulkopuolella 
toimivien sähköntuotantolaitosten kanssa 
ilman että tähän sovelletaan kohtuuttomia 
ja epäoikeudenmukaisia kustannuksia ja 
hallinnollisia menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 382
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j b) varmistetaan, että kaikki 
toimittajat tarjoavat tehokkaan, 
oikeudenmukaisen ja tuloksellisen 
valitustenkäsittelymenettelyn. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat varmistaa 
tämän, ja valitusten käsittelyyn liittyviä 
parhaita käytäntöjä ja standardeja 
voidaan ottaa käyttöön.

Or. en

Tarkistus 383
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) asiakkaat voivat päättää 
sopimuksensa toimittajien ja 
lisätuotteiden ja/tai -palvelujen tarjoajien 
kanssa (mukaan lukien yhdistetyt 
tarjoukset) milloin tahansa ilman 
ylimääräisiä kustannuksia, jos sopimusta 
pidennetään ilman asiakkaan 
suostumusta;

Or. en

Tarkistus 384
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) asiakkaat voivat päättää 
sopimuksensa toimittajien ja 



PE609.627v04-00 42/180 AM\1135603FI.docx

FI

lisätuotteiden ja/tai -palvelujen tarjoajien 
kanssa (yhdistetyt tarjoukset) milloin 
tahansa ilman ylimääräisiä kustannuksia, 
jos sopimusta pidennetään ilman 
asiakkaan suostumusta;

Or. en

Tarkistus 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) asiakkaalle annetaan yhteenveto 
keskeisistä sopimusehdoista käyttäen 
tiivistä ja pelkistettyä kieltä sopimuksen 
ensimmäisellä sivulla tai sopimuksen 
ohella;

Or. en

Tarkistus 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j c) asiakkaat voivat päättää 
sopimuksensa toimittajien ja 
lisätuotteiden ja/tai -palvelujen tarjoajien 
kanssa (mukaan lukien yhdistetyt 
tarjoukset) milloin tahansa ilman 
ylimääräisiä kustannuksia, jos sopimusta 
pidennetään ilman asiakkaan 
suostumusta;

Or. en
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Tarkistus 387
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j c) maksun laiminlyöntiä toimittajan 
toimittamista lisätuotteista ja/tai -
palveluista ei voida koskaan käyttää 
perusteena loppukäyttäjien 
sähkönjakelun katkaisemiselle.

Or. en

Tarkistus 388
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mitkään toimittajan yhdistettynä 
tarjouksena tarjoamien tai jakelemien 
lisätuotteiden ja/tai -palveluiden tilaukset 
eivät aloita uudelleen alkuperäisen 
sopimuksen sopimuskautta, ellei 
loppuasiakas nimenomaisesti sitä salli.

Or. en

Tarkistus 389
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot varmistavat kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta, että 
kaikki toimittajat tarjoavat ripeän, 
oikeudenmukaisen ja tehokkaan 



PE609.627v04-00 44/180 AM\1135603FI.docx

FI

valitustenkäsittelymenettelyn. Jäsenvaltiot 
laativat valitusten käsittelyyn sovellettavat 
standardit ja määräävät suorista 
korvauksista asiakkaille, jos toimittajat 
eivät ole toimineet näiden standardien 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j d) maksun laiminlyöntiä toimittajan 
toimittamista lisätuotteista ja/tai -
palveluista ei voida koskaan käyttää 
perusteena loppukäyttäjien 
sähkönjakelun katkaisemiselle.

Or. en

Tarkistus 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j e) Mitkään toimittajan yhdistettynä 
tarjouksena tarjoamien tai jakelemien 
lisätuotteiden ja/tai -palveluiden tilaukset 
eivät aloita uudelleen alkuperäisen 
sopimuksen sopimuskautta, ellei 
loppuasiakas nimenomaisesti sitä salli.

Or. en
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Tarkistus 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – j f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j f) Jäsenvaltiot varmistavat 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
kautta, että kaikki toimittajat tarjoavat 
ripeän, oikeudenmukaisen ja tehokkaan 
valitustenkäsittelymenettelyn. Jäsenvaltiot 
voivat laatia valitusten käsittelyyn 
sovellettavat standardit ja määräävät 
suorista korvauksista asiakkaille, jos 
toimittajat eivät ole toimineet näiden 
standardien mukaan.

Or. en

Tarkistus 393
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
kautta, että kaikki toimittajat tarjoavat 
nopean, oikeudenmukaisen ja tehokkaan 
valitustenkäsittelymenettelyn. Jäsenvaltiot 
voivat laatia valitusten käsittelyyn 
sovellettavat standardit ja määräävät 
suorista korvauksista asiakkaille, jos 
toimittajat eivät ole toimineet näiden 
standardien mukaan.

Or. en

Tarkistus 394
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Tarjousten markkinointi ja 
myyntimenetelmät

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköpalvelut, mukaan luettuina 
dynaamiset hintasopimukset ja lisätuotteet 
ja/tai -palvelut, ovat läpinäkyviä ja niistä 
on tiedotettu loppuasiakkaille selkeästi. 
Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta 
varmistettava, että keskeiset ehdot on 
määritelty ja korostetusti esitetty 
tarjouksissa, ja niiden on seurattava 
markkinatarjousten läpinäkyvyyttä ja 
raportoitava siitä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotitalousasiakkaat ovat täysin selvillä 
saatavilla olevista tarjouksista ja että 
heille annetaan niitä koskevat keskeiset 
tiedot. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta taattava 
jäsenvaltion laajuisesti hyväksytyn yleisen 
terminologian käyttö. Keskeisten tietojen 
on sisällettävä:

– tuotteen nimi ja pääpiirteet, mukaan 
luettuina tarvittaessa 
ympäristövaikutuksia koskevat tiedot, 
selkeä kuvaus tarjouskampanjoista ja 
alennuksista

– tiedot lisäpalveluista (esimerkiksi 
ylläpito-, vakuutus-, 
energiatehokkuustoimet), niiden 
hinnoista sekä näiden palvelujen 
tarjoajasta, jos se on eri kuin 
energiantoimittaja tai yhteenliittymä,

– sähkön kokonaishinta (mukaan 
luettuina kaikki kustannustekijät, 
esimerkiksi toimitus, jakelu, verot ja 
maksut) sekä yksikköhinta 
kilowattitunnilta (mukaan luettuina 
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kaikki maksut ja verot), jotta 
loppuasiakkaat voivat nähdä nopeasti ja 
helposti heille halvimmat tarjoukset ja 
vertailla niitä,

– tarvittaessa kertamaksut, mukaan 
luettuina aktivointimaksut ja verkkoon 
liittämisestä perittävät kulut,

– hinnan- tai tariffinmuutosten ehdot 
sopimuksen voimassaoloaikana,

– sopimuksen kesto ja irtisanomista 
koskevat ehdot, mukaan luettuina 
irtisanomisaika ja tarvittaessa maksut ja 
seuraamukset,

– toimittajan tai yhteenliittymän 
yhteystiedot, kuten asiakaspalvelun osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite, 
mukaan luettuina tarvittaessa kaikkien 
välittäjien tiedot.

Loppukäyttäjien on edelleen saatava 
kaikki sopimusta edeltävät tiedot pysyvällä 
välineellä direktiivissä 2011/83/EU 
säädettyjen velvoitteiden mukaisesti. 
Tarjousvaiheessa loppukäyttäjälle 
ilmoitettujen keskeisten tietojen on oltava 
samat kuin lopullisessa tarjouksessa ja 
sopimuksessa.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimittajat antavat loppukäyttäjille tiedot 
parhaasta tarjouksesta ennen kuin he 
allekirjoittavat sopimuksen ja sopimuksen 
tekemisen jälkeen vähintään kerran 
vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava ja 
valvottava kansallisten 
sääntelyviranomaisten kautta, että 
loppuasiakkaat saavat tiedot laskujen 
kausittaisuuteen liittyvistä 
erityistilanteista, jotka saattavat johtaa 
jättilaskuihin, jos vaihto tapahtuu tiettyyn 
aikaan vuodesta.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppuasiakkaita suojellaan 
epäoikeudenmukaisilta ja/tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä. 
Tästä syystä jäsenvaltioiden on kiellettävä 
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kotimyynti energia-alalla, ja niiden on 
vahvistettava sääntöjä, joilla säännellään 
energia-alan markkinointikanavia, kuten 
puhelinta, sähköpostia, tekstiviestejä ja 
sosiaalisia verkostoja.

Or. en

Tarkistus 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Tarjousten markkinointi ja 
myyntimenetelmät

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähköpalvelut, mukaan luettuina 
dynaamiset hintasopimukset ja lisätuotteet 
ja/tai -palvelut, ovat läpinäkyviä ja niistä 
on tiedotettu loppuasiakkaille selkeästi. 
Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta 
varmistettava, että keskeiset ehdot on 
määritelty ja korostetusti esitetty 
tarjouksissa, ja niiden on seurattava 
markkinatarjousten läpinäkyvyyttä ja 
raportoitava siitä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotitalousasiakkaat ovat täysin selvillä 
saatavilla olevista tarjouksista ja että 
heille annetaan niitä koskevat keskeiset 
tiedot. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta taattava 
jäsenvaltion laajuisesti hyväksytyn yleisen 
terminologian käyttö. Keskeisten tietojen 
on sisällettävä:

– tuotteen nimi ja pääpiirteet, mukaan 
luettuina tarvittaessa 
ympäristövaikutuksia koskevat tiedot, 
selkeä kuvaus tarjouskampanjoista ja 
alennuksista
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– tiedot lisäpalveluista, niiden hinnoista 
sekä näiden palvelujen tarjoajasta, jos se 
on eri kuin energiantoimittaja tai 
yhteenliittymä,

– sähkön kokonaishinta, mukaan 
luettuina kaikki kustannustekijät, sekä 
yksikköhinta kilowattitunnilta, mukaan 
luettuina kaikki maksut ja verot,

– tarvittaessa kertamaksut, mukaan 
luettuina aktivointimaksut ja verkkoon 
liittämisestä perittävät kulut, hinnan- tai 
tariffinmuutosten ehdot sopimuksen 
voimassaoloaikana, sopimuksen kesto ja 
lopettamista koskevat ehdot, mukaan 
luettuina irtisanomisaika ja tarvittaessa 
maksut ja seuraamukset, toimittajan tai 
yhteenliittymän yhteystiedot, kuten 
asiakaspalvelun osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite, mukaan luettuina 
tarvittaessa kaikkien välittäjien tiedot.

Loppukäyttäjien on edelleen saatava 
kaikki sopimusta edeltävät tiedot pysyvällä 
välineellä direktiivissä 2011/83/EU 
säädettyjen velvoitteiden mukaisesti. 
Tarjousvaiheessa loppuasiakkaalle 
ilmoitettujen keskeisten tietojen on oltava 
samat kuin lopullisessa tarjouksessa ja 
sopimuksessa.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimittajat antavat loppukäyttäjille tiedot 
parhaasta tarjouksesta ennen kuin he 
allekirjoittavat sopimuksen ja sopimuksen 
teon jälkeen kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava ja 
valvottava kansallisten 
sääntelyviranomaisten kautta, että 
loppuasiakkaat saavat tiedot laskujen 
kausittaisuuteen liittyvistä 
erityistilanteista, jotka saattavat johtaa 
jättilaskuihin, jos vaihto tapahtuu tiettyyn 
aikaan vuodesta.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppuasiakkaita suojellaan 
epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä.
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Or. en

Perustelu

Monilla asiakkailla on vaikeuksia ymmärtää ja vertailla markkinoilla tarjolla olevia eri 
sähkötarjouksia, eikä vertailuvälineitä ole aina tarjolla. Voidakseen tehdä tietoon perustuvan 
päätöksen kuluttajien olisi voitava luottaa toimittajan avoimuuteen hintaan, ehtoihin ja 
valintansa ympäristövaikutukseen liittyvissä asioissa. Näin ollen kuluttajien olisi saatava 
sähkötarjouksia koskevat keskeiset tiedot yhdestä paikasta nopeasti ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa.

Tarkistus 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.

Oikeus dynaamiseen hintasopimukseen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään 
kymmenen vuoden ajan siitä, kun tällaiset 
sopimukset tulevat saataville, niiden 
pääasiallisia kehityssuuntia, mukaan 
lukien tarjoukset markkinoilla, niiden 
vaikutuksia kuluttajien laskuihin ja 
erityisesti hintojen epävakauden tasoa 
sekä kuluttajienreagointiherkkyyttä 
taloudelliseen riskiin, ja raportoitava 
näistä.

Or. fr
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Tarkistus 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus monenlaisiin 
dynaamisiin sähkön hintasopimuksiin.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
kautta varmistettava, että toimittajat 
tarjoavat dynaamisia hintasopimuksia 
asiakkaille, joiden saamat mahdolliset 
hyödyt ja kyky hallita riskejä on osoitettu. 
Etujen arvioinnissa otetaan huomioon, 
onko loppuasiakas asentanut järjestelmän 
ja tuotteet, joiden avulla ne kykenevät 
selviytymään riskeistä, ja onko 
kulutusprofiili tarkoituksenmukainen. 
Asiakkaan on aina annettava aktiivinen 
suostumuksensa ennen dynaamiseen 
hintasopimukseen vaihtamista.

Or. en

Perustelu

Kotitalouskuluttajien voi olla vaikea ymmärtää tällaisten erillisten tai yhteenliittymäpalvelun 
kanssa yhdistettyjen sopimusten mahdollisia riskejä ja etuja. Toimittajat kykenevät parhaiten 
antamaan oikeaa tietoa kuluttajille. Kaikki tarjoukset olisi tehtävä niin, että kuluttajalla on 
vaikutusmahdollisuuksia. Kuluttajiin saattaa kohdistua suuria taloudellisia vastuita. Niillä voi 
olla kielteinen vaikutus kotitalouksiin, joilla on vähemmän valmiuksia selvitä tällaisista 
häiriöistä.

Tarkistus 398
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta



PE609.627v04-00 52/180 AM\1135603FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus monenlaisiin 
dynaamisiin sähkön hintasopimuksiin.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
kautta varmistettava, että toimittajat 
tarjoavat dynaamisia hintasopimuksia 
asiakkaille, joiden saamat mahdolliset 
hyödyt ja kyky hallita riskejä on osoitettu. 
Etujen arvioinnissa otetaan huomioon, 
onko loppuasiakas asentanut järjestelmän 
ja tuotteet, joiden avulla ne kykenevät 
selviytymään riskeistä, ja onko kulutuksen 
profiili tarkoituksenmukainen. Asiakkaan 
on aina annettava aktiivinen 
suostumuksensa ennen dynaamiseen 
hintasopimukseen vaihtamista.

Or. en

Tarkistus 399
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen ja riittävään 
sopimusvalikoimaan kaikilla 
markkinoilla. Jos markkinat eivät tarjoa 
riittävästi vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 400
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa, 
edellyttäen, että tällaisen palvelun 
edellyttämää tekniikkaa on tarjolla.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan jokaisella loppukäyttäjällä on oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen. Jokainen sopimus edellyttää älykästä mittausjärjestelmää, joka ei 
välttämättä ole loppukäyttäjän käytettävissä.

Tarkistus 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen, kun se on teknisesti 
toteutettavissa.

Or. en

Tarkistus 402
Barbara Kappel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittajilla ei ole esteitä tarjota 
dynaamista sähkön hintasopimusta 
loppuasiakkaalle.

Or. en

Tarkistus 403
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittajilla ei ole esteitä tarjota 
dynaamista sähkön hintasopimusta 
loppuasiakkaalle.

Or. en

Perustelu

Olisi poistettava esteet, jotka vaikeuttavat dynaamisen sähköhinnoittelun tarjoamista. 
Velvollisuus tarjota dynaamisia hintoja saattaisi kuitenkin muodostaa esteen pienemmille 
markkinatulokkaille. Markkinoille olisi annettava riittävästi vapautta tuottaa itse 
asiaankuuluvat tuotteet.

Tarkistus 404
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittajilla ei ole esteitä tarjota 
dynaamista sähkön hintasopimusta 
loppuasiakkaalle.
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Or. en

Tarkistus 405
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittajilla ei ole esteitä, jos ne 
päättävät ehdottaa dynaamisia sähkön 
hintasopimuksia.

Or. en

Tarkistus 406
Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on 
pyynnöstä oikeus dynaamiseen sähkön 
hintasopimukseen toimittajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokainen loppukäyttäjä on vapaa 
valitsemaan dynaamisen sähkön 
hintasopimuksen markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat yhteenliittymiltä 
kaikki tarvittavat tiedot loppukäyttäjille 
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dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

tarjottujen sopimuksien eduista ja riskeistä, 
siten, että loppukäyttäjät voivat vertailla 
tällaisten tarjousten etuja muuntyyppisten 
markkinoilla tarjolla olevien sopimusten 
kanssa. Tarjotessaan tällaisia sopimuksia 
toimittajan on esitettävä sopimusehdot ja 
yhteenveto keskeisistä sopimusehdoista 
sekä selvät ohjeet ja varoitukset tällaisen 
dynaamisen hintasopimuksen 
taloudellisista riskeistä. Keskeisiä 
sopimusehtoja koskevan yhteenvedon on 
sisällettävä havainnollinen esimerkki, 
joka osoittaa kuluttajan taloudellisen 
enimmäisvastuun, kuten arvion 
vuotuisesta laskusta nykyiseen 
sopimukseen verrattuna. Annettujen 
tietojen on oltava vertailtavissa kaikkien 
toimittajien osalta.

Or. en

Perustelu

Kotitalouskuluttajien voi olla vaikeaa ymmärtää tällaisten erillisten tai 
yhteenliittymäpalvelun kanssa yhdistettyjen sopimusten mahdollisia riskejä ja etuja. 
Toimittajat kykenevät parhaiten antamaan oikeaa tietoa kuluttajille. Kaikki tarjoukset olisi 
tehtävä niin, että kuluttajalla on vaikutusmahdollisuuksia. Kuluttajiin saattaa kohdistua 
suuria taloudellisia vastuita. Niillä voi olla kielteinen vaikutus kotitalouksiin, joilla on 
vähemmän valmiuksia selvitä tällaisista häiriöistä.

Tarkistus 408
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä, siten, että loppukäyttäjät voivat 
vertailla tällaisten tarjousten etuja 
muuntyyppisten markkinoilla tarjolla 
olevien sopimusten kanssa. Tarjotessaan 
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tällaisia sopimuksia toimittajan on 
esitettävä sopimusehdot ja yhteenveto 
keskeisistä sopimusehdoista sekä selvät 
ohjeet ja varoitukset tällaisen dynaamisen 
hintasopimuksen taloudellisista riskeistä. 
Keskeisiä sopimusehtoja koskevan 
yhteenvedon on sisällettävä 
havainnollinen esimerkki, joka osoittaa 
kuluttajan taloudellisen 
enimmäisvastuun, kuten arvion 
vuotuisesta laskusta nykyiseen 
sopimukseen verrattuna. Annettujen 
tietojen on oltava vertailtavissa kaikkien 
toimittajien osalta.

Or. en

Tarkistus 409
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä sekä mahdollisista 
lisäkustannuksista, joita voi syntyä 
tarvittavien teknisten laitteiden 
asennuksen johdosta. Tarjotessaan 
tällaisia sopimuksia toimittajan on 
esitettävä sopimusehdot ja yhteenvedon 
keskeisistä sopimusehdoista sekä selvät 
ohjeet ja varoitukset tällaisen dynaamisen 
hintasopimuksen taloudellisista riskeistä.

Or. en

Tarkistus 410
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
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Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisten sähkön 
dynaamisten hintasopimusten eduista ja 
riskeistä ja että toimittajat toteuttavat 
asianmukaisia toimia varmistaakseen, 
että käyttäjät eivät allekirjoita 
tarkoitukseen soveltumattomia 
sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 411
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä. Tämä voi viitata vaatimukseen 
asentaa älymittari vastaavin 
kustannuksin.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on ilmaistava selkeästi, että dynaaminen hintasopimus on 
mahdollinen vain asiakkaille, joille on asennettu älymittari.

Tarkistus 412
Evžen Tošenovský
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä, mukaan luettuna vaatimuksesta 
asentaa tarkoituksenmukainen 
sähkömittari.

Or. en

Tarkistus 413
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä, mukaan luettuna vaatimuksesta 
asentaa tarkoituksenmukainen 
sähkömittari.

Or. en

Perustelu

Dynaaminen hinnoittelu ei ole mahdollista ilman käyttöönotettua tarkoituksenmukaista 
mittaria. Direktiivissä olisi oltava suora viittaus tähän niin, että asiakkaille ilmoitetaan 
asiasta asianmukaisesti ja myös sen varmistamiseksi, että kaikista tähän liittyvistä 
kustannuksista vastaa asiakas, joka pyytää dynaamista hinnoittelusopimusta, eikä niitä jaeta 
kaikkien asiakkaiden kesken.

Tarkistus 414
Gunnar Hökmark
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön 
dynaamisen hintasopimuksen eduista ja 
riskeistä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat toimittajilta 
kaikki tarvittavat tiedot eri 
hinnoittelumallien eduista ja riskeistä.

Or. en

Tarkistus 415
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että dynaamisia hintasopimuksia tarjoavat 
sähköntoimittajat laativat loppukäyttäjän 
riskiprofiilin ennen sopimuksen 
tekemistä. Riskiprofiilissa olisi otettava 
huomioon kulutusprofiili, asiakkaan kyky 
selvitä riskistä, mukaan luettuina 
asiakkaan maksukyky, kyky joustaa 
kulutushuippujen aikana sekä niiden 
kyky ymmärtää tilanteeseen liittyviä 
riskejä. Loppukäyttäjälle tarjotun tuotteen 
riskien on vastattava loppukäyttäjän 
riskiprofiilia. Toimittajien on perustettava 
riskiprofiilianalyysinsä ja dynaamiset 
hintasopimuksensa jäsenvaltioiden 
hyväksymään menetelmään, toisin sanoen 
kansallisen sääntelyviranomaisen kautta.

Or. en

Tarkistus 416
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa 
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Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jokaiselta loppukäyttäjältä on aina 
edellytettävä aktiivista suostumusta ennen 
dynaamiseen hintasopimukseen 
vaihtamista.

Or. en

Tarkistus 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vähentämään kiinteiden komponenttien 
osuutta loppukäyttäjien sähkölaskuissa.

Or. en

Tarkistus 418
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on oikeus 
sopimukseen, joka ei ole dynaaminen 
hintasopimus.

Or. en
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Tarkistus 419
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset 
markkinoilla, niiden vaikutuksia 
kuluttajien laskuihin ja erityisesti hintojen 
epävakauden tasoa sekä 
kuluttajienreagointiherkkyyttä 
taloudelliseen riskiin, ja raportoitava 
näistä.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset 
markkinoilla, sääntelykehykset ja etenkin 
jäsenvaltioiden toimet sääntelyyn liittyvien 
esteiden vähentämiseksi, niiden 
vaikutuksia kuluttajien laskuihin ja 
erityisesti hintojen epävakauden tasoa, 
energiakomponentin osuutta kuluttajan 
laskussa sekä 
kuluttajienreagointiherkkyyttä 
taloudelliseen riskiin ja yleiseen 
jakautumiseen vaikuttaviin seurauksiin, 
ja raportoitava näistä.

Or. en

Tarkistus 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset 
markkinoilla, niiden vaikutuksia
kuluttajien laskuihin ja erityisesti hintojen 

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, ja raportoitava näistä,
mukaan lukien:
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epävakauden tasoa sekä 
kuluttajienreagointiherkkyyttä
taloudelliseen riskiin, ja raportoitava 
näistä.

– tarjoukset markkinoilla,

– niiden vaikutukset kuluttajien 
sähkölaskuihin sekä sellaisten kuluttajien 
kohdalla, joilla on tällainen sopimus, että 
niiden, joilla sitä ei ole, sekä kuluttajien 
reagointiherkkyys taloudelliseen riskiin, ja 
raportoitava näistä,

– jättilaskuista tai merkittävästi 
korkeammista laskuista kärsivien 
asiakkaiden määrä.

Or. en

Perustelu

Kotitalouskuluttajien voi olla vaikeaa ymmärtää tällaisten erillisten tai 
yhteenliittymäpalvelun kanssa yhdistettyjen sopimusten mahdollisia riskejä ja etuja. 
Toimittajat kykenevät parhaiten antamaan oikeaa tietoa kuluttajille. Kaikki tarjoukset olisi 
tehtävä niin, että kuluttajalla on vaikutusmahdollisuuksia. Kuluttajiin saattaa kohdistua 
suuria taloudellisia vastuita. Niillä voi olla kielteinen vaikutus kotitalouksiin, joilla on 
vähemmän valmiuksia selvitä tällaisista häiriöistä.

Tarkistus 421
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset 
markkinoilla, niiden vaikutuksia
kuluttajien laskuihin ja erityisesti hintojen 
epävakauden tasoa sekä 
kuluttajienreagointiherkkyyttä 
taloudelliseen riskiin, ja raportoitava 

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, ja raportoitava näistä,
mukaan lukien:
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näistä.

– tarjoukset markkinoilla,

– niiden vaikutukset kuluttajien 
sähkölaskuihin sekä sellaisten kuluttajien 
kohdalla, joilla on tällainen sopimus, että 
niiden, joilla sitä ei ole, sekä kuluttajien 
reagointiherkkyys taloudelliseen riskiin, ja 
raportoitava näistä,

– jättilaskuista tai merkittävästi 
korkeammista laskuista kärsivien 
asiakkaiden määrä.

Or. en

Tarkistus 422
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset 
markkinoilla, niiden vaikutuksia 
kuluttajien laskuihin ja erityisesti hintojen 
epävakauden tasoa sekä 
kuluttajienreagointiherkkyyttä 
taloudelliseen riskiin, ja raportoitava 
näistä.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain vähintään kymmenen 
vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset 
tulevat saataville, niiden pääasiallisia 
kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset 
markkinoilla, niiden vaikutuksia 
kuluttajien sähkölaskuihin ja erityisesti 
hintojen epävakauden tasoa, ja raportoitava 
näistä, sekä ryhdyttävä 
tarkoituksenmukaisiin toimiin, kun 
seuranta paljastaa, että nykyinen suojelun 
taso on riittämätön kotitalousasiakkaille.

Or. en

Tarkistus 423
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, 
Dan Nica
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että hinnanmuutoksilta suojaamiseksi 
otetaan käyttöön asianmukaiset 
toimenpiteet asiakkaita varten, jotta 
vältetään jättilaskut ja korkea 
taloudellinen vastuu. 
Kotitalousasiakkaiden, joilla on 
dynaaminen hintasopimus, ei koskaan 
pidä maksaa enemmän kuin he olisivat 
maksaneet ei-dynaamisen tariffin 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 424
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
kansallisen sääntelyviranomaisensa 
kautta varmistettava, että sääntöjä 
muutetaan, kun valvonta paljastaa, että 
nykyinen suojelun taso on riittämätön 
kotitalousasiakkaille.

Or. en

Tarkistus 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
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kansallisen sääntelyviranomaisensa 
kautta varmistettava, että sääntöjä 
muutetaan, kun valvonta paljastaa, että 
nykyinen suojelun taso on riittämätön 
kotitalousasiakkaille.

Or. en

Tarkistus 426
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio jakaa dynaamisiin 
sähkön hinnoittelusopimuksiin liittyviä 
parhaita käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 427
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että dynaamisia hinnoittelusopimuksia 
tarjoavat sähköntoimittajat laativat 
loppukäyttäjän riskiprofiilin ennen 
sopimuksen tekemistä. Riskiprofiilissa 
olisi otettava huomioon kulutusprofiili, 
asiakkaan kyky selvitä riskistä, mukaan 
luettuina asiakkaan maksukyky, kyky 
joustaa kulutushuippujen aikana sekä 
niiden kyky ymmärtää tilanteeseen 
liittyviä riskejä. Loppukäyttäjille tarjotun 
tuotteen riskien on vastattava 
loppukäyttäjän riskiprofiilia. Toimittajien 
on perustettava riskiprofiilianalyysinsä ja 
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dynaamiset hintasopimuksensa 
jäsenvaltioiden hyväksymään 
menetelmään, toisin sanoen kansallisen 
sääntelyviranomaisen kautta.

Or. en

Tarkistus 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että dynaamisia hinnoittelusopimuksia 
tarjoavat sähköntoimittajat laativat 
loppukäyttäjän riskiprofiilin ennen 
sopimuksen tekemistä. Loppukäyttäjille 
tarjotun tuotteen riskien on vastattava 
loppukäyttäjän riskiprofiilia. Toimittajien 
on perustettava riskiprofiilianalyysinsä ja 
dynaamiset hintasopimuksensa 
jäsenvaltioiden hyväksymään 
menetelmään.

Or. en

Tarkistus 429
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittajat ottavat huomioon, onko 
käyttäjillä tarvittavat laitteet, tuotteet ja 
järjestelmät, jotta ne saavat hyödyn 
kaikista niille tarjotuista dynaamisista 
hintasopimuksista. Toimittajien on näitä 
järjestelmiä ja tuotteita tarjotessaan 
varmistettava, että loppukäyttäjä voi 
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kytkeä älykkään toiminnon pois milloin 
tahansa.

Or. en

Tarkistus 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että hinnanmuutoksilta suojaamiseksi 
otetaan käyttöön asianmukaiset 
toimenpiteet loppuasiakkaita varten, jotta 
vältetään jättilaskut ja korkea 
taloudellinen vastuu.

Or. en

Tarkistus 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittajat ottavat huomioon, onko 
käyttäjillä tarvittavat laitteet, tuotteet ja 
järjestelmät, jotta ne saavat hyödyn 
kaikista niille tarjotuista dynaamisista 
hintasopimuksista. Toimittajien on näitä
järjestelmiä ja tuotteita tarjotessaan 
varmistettava, että loppukäyttäjä voi 
kytkeä älykkään toiminnon pois milloin 
tahansa.

Or. en
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Tarkistus 432
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on oikeus 
sopimuksiin, jotka eivät ole dynaamisia ja 
aikaan sidottuja sähkön hintasopimuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät saavat kaikki tarvittavat 
tiedot tällaisista sopimuksista ja heidän 
oikeudestaan tehdä niitä.

Or. en

Tarkistus 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jokaisella loppukäyttäjällä on oikeus 
sopimuksiin, jotka eivät ole dynaamisia ja 
aikaan sidottuja sähkön hintasopimuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät saavat kaikki tarvittavat 
tiedot tällaisista sopimuksista ja heidän 
oikeudestaan tehdä niitä.

Or. en

Tarkistus 434
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa. 
Viimeistään tämän direktiivin 
voimaantulopäivään mennessä 
toimittajien vaihtamiseen liittyvän 
teknisen prosessin kesto saa olla enintään 
24 tuntia ja se on voitava tehdä minä 
arkipäivänä tahansa.

Or. en

Tarkistus 435
Pavel Telička

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa. 
Toimittajan vaihdon teknisen prosessin 
on oltava mahdollista minä arkipäivänä 
tahansa, ja se on tehtävä mahdollisimman 
pian ilman tarpeettomia viiveitä.

Or. en

Tarkistus 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
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noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa. 
Viimeistään tammikuussa 2020 
toimittajan vaihtamiseen liittyvän teknisen 
prosessin kesto saa olla enintään 
24 tuntia ja se on voitava viedä läpi minä 
arkipäivänä tahansa.

Or. en

Tarkistus 437
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa. 
Määräaikaa lyhennetään 24 tuntiin 
mahdollisimman pian kustannus-
hyötyanalyysiin perustuen ja viimeistään 
vuonna 2022.

Or. en

Tarkistus 438
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa. 
Viimeistään 1 päivään tammikuuta 2020 
mennessä muutos on saatettava 
päätökseen yhden arkipäivän sisällä.
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Or. en

Tarkistus 439
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa sähköalan 
palveluntarjoajaa, on oikeus vaihtoon 
kolmen viikon kuluessa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien suojelu on varmistettava kaikkien sähkömarkkinoiden toimijoiden varalta, ei 
pelkästään toimittajien vaan myös yhteenliittymien varalta.

Tarkistus 440
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa sähköalan 
palveluntarjoajaa, on oikeus vaihtoon 
kolmen viikon kuluessa.

Or. en

Tarkistus 441
Gunnar Hökmark
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon kolmen viikon kuluessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkaalla, joka haluaa sopimusehtoja 
noudattaen vaihtaa toimittajaa, on oikeus 
vaihtoon viikon kuluessa.

Or. en

Tarkistus 442
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailta ei peritä vaihtamisesta 
maksua.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppuasiakkailta ei peritä 
vaihtamisesta maksua.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen seurauksena voidaan päätellä, että oikeus vaihtaa toimittajaa ilman 
vaihtamiseen liittyvien maksujen perimistä koskisi kaikkia asiakkaita, myös tukkuasiakkaita.

Tarkistus 443
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
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ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksujen on 
oltava oikeasuhtaisia asiakkaan saamaan 
hyötyyn, eivätkä ne myöskään saa ylittää 
asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta 
toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista 
tappiota, mukaan lukien kustannukset 
mahdollisista yhdistetyistä investoinneista 
tai asiakkaalle osana sopimusta jo 
toimitetuista palveluista. Toimittajalla on 
aina todistustaakka välittömästä 
taloudellisesta tappiosta, ja kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava sitä.

Laitteisiin tehtyjen yhdistettyjen 
investointien tapauksessa taloudellinen 
tappio määritetään sen perusteella, mikä 
määrä on pienempi: sopimukseen sen 
tekohetkellä yhdistettyjen tuettujen 
laitteiden pro rata temporis -jäännösarvo 
vai sopimuskauden loppuun asti jäljellä 
oleva palvelumaksun osuus.

Or. en

Tarkistus 444
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos 
tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa 
olevan selkeää hyötyä asiakkaalle. 
Maksut eivät myöskään saa ylittää 
asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä.
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toimittajalle aiheutuvaa suoraa 
taloudellista tappiota, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

Or. en

Tarkistus 445
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen ja kiinteään 
hintaan perustuvan sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä. Tällaisia maksuja 
saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksujen on 
oltava oikeasuhtaisia asiakkaan saamaan 
hyötyyn, eivätkä ne myöskään saa ylittää 
asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta 
toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista 
tappiota, mukaan lukien kustannukset 
mahdollisista yhdistetyistä investoinneista 
tai asiakkaalle osana sopimusta jo 
toimitetuista palveluista. Toimittajalla on 
aina todistustaakka välittömästä 
taloudellisesta tappiosta, ja kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava sitä.

Or. en

Tarkistus 446
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksujen on 
oltava oikeasuhtaisia asiakkaan saamaan 
hyötyyn, eivätkä ne myöskään saa ylittää 
asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta 
toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista 
tappiota, mukaan lukien kustannukset 
mahdollisista yhdistetyistä investoinneista 
tai asiakkaalle osana sopimusta jo 
toimitetuista palveluista. Toimittajalla on 
aina todistustaakka välittömästä 
taloudellisesta tappiosta, ja kansallisen 
sääntelyviranomaisen on seurattava sitä.

Or. en

Tarkistus 447
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos 
tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa 

3. Sähköalan palveluntarjoajat
perivät sopimuksen irtisanomisesta maksun 
sellaisilta asiakkailta, jotka omasta 
aloitteestaan sanovat irti määräaikaisen 
sopimuksen ennen määräajan päättymistä. 
Irtisanomismaksu on ilmoitettava 
selkeästi palvelusopimuksessa. Maksut 
eivät saa ylittää asiakkaan sopimuksen 
irtisanomisesta toimittajalle aiheutuvaa 
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olevan selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut 
eivät myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

suoraa taloudellista tappiota, mukaan 
lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

Or. en

Perustelu

Toimittajat tarjoavat määräaikaisia sopimuksia, mikä antaa niille jonkin verran jakeluun 
liittyvää varmuutta. Näissä sopimuksissa ne yleensä tarjoavat asiakkaille hinnanalennuksia 
(alennettuja hintoja bonuksena jakeluvarmuudesta). Jos toimittajilla ei ole oikeutta periä 
sopimuksen irtisanomisesta maksuja ennen sopimuksen määräajan päättymistä, ne 
menettävät jakeluvarmuuden, mikä voi johtaa sähkönhintojen nousuun.

Tarkistus 448
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos 
tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa 
olevan selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut 
eivät myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Maksut eivät 
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

Or. en
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Tarkistus 449
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät 
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

3. Sähköalan palveluntarjoajat 
saavat periä sopimuksen irtisanomisesta 
maksun sellaisilta asiakkailta, jotka omasta 
aloitteestaan sanovat irti määräaikaisen 
sopimuksen ennen määräajan päättymistä. 
Kaikki tällaiset maksut on ilmoitettava 
selvästi palvelusopimuksessa ja tällaisia
maksuja saa periä ainoastaan, jos 
sopimuksen allekirjoittamishetkenä 
asiakkaan voidaan osoittaa saavan selkeää 
hyötyä. Maksut eivät myöskään saa ylittää 
asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta 
toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista 
tappiota, mukaan lukien kustannukset 
mahdollisista yhdistetyistä investoinneista 
tai asiakkaalle osana sopimusta jo 
toimitetuista palveluista.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto ei takaisi samaa suojelun tasoa asiakkaille kaikissa jäsenvaltioissa. 
Määräaikaisten sopimusten irtisanomismaksut on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen, ja 
asiakkaille on asianmukaisesti ilmoitettava mahdollisesti niille koituvista kuluista.

Tarkistus 450
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
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irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät 
myöskään saa ylittää asiakkaan
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle
osana sopimusta jo toimitetuista 
palveluista.

irtisanomisesta maksun sellaisilta 
loppukäyttäjiltä, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä loppukäyttäjälle. Maksut 
eivät myöskään saa ylittää loppukäyttäjän
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai 
loppukäyttäjälle osana sopimusta jo 
toimitetuista palveluista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen seurauksena voidaan päätellä, että oikeus vaihtaa toimittajaa ilman 
vaihtamiseen liittyvien maksujen perimistä koskisi kaikkia asiakkaita, myös tukkuasiakkaita.

Tarkistus 451
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos 
tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa 
olevan selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut 
eivät myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
osana sopimusta jo toimitetuista 

3. Jäsenvaltioiden on sallittava se, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaiset 
maksut on ilmoitettava selkeästi 
toimitussopimuksessa. Maksut eivät 
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta sähköalan 
palveluntarjoajalle aiheutuvaa suoraa 
taloudellista tappiota, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.
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palveluista.

Or. en

Tarkistus 452
Angelika Mlinar

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista 
sopimuksista voidaan osoittaa olevan 
selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät 
myöskään saa ylittää asiakkaan 
sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle 
aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, 
mukaan lukien kustannukset mahdollisista 
yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle 
sana sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että toimittajat perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä. Tällaisia 
maksuja saa periä ainoastaan, jos ne on 
selkeästi ilmoitettu asiakkaalle etukäteen. 
Maksut eivät myöskään saa ylittää 
asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta 
toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista 
tappiota, mukaan lukien kustannukset 
mahdollisista yhdistetyistä investoinneista 
tai asiakkaalle sana sopimusta jo 
toimitetuista palveluista.

Or. en

Tarkistus 453
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Laitteisiin tehtyjen yhdistettyjen 
investointien tapauksessa taloudellinen 
tappio määritetään sen perusteella, mikä 
määrä on pienempi: sopimukseen sen 
tekohetkellä yhdistettyjen tuettujen 
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laitteiden pro rata temporis -jäännösarvo 
vai sopimuskauden loppuun asti jäljellä 
oleva palvelumaksun osuus.

Or. en

Tarkistus 454
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille, mukaan luettuina 
niille, jotka tuottavat, varastoivat, 
kuluttavat tai myyvät sähköä erikseen tai 
yhdessä, ja niille jotka omistavat 
sähköajoneuvoja.

Yhdistettyjen palvelujen tarjoajat antavat 
kuluttajille mahdollisuuden peruuttaa tai 
vaihtaa yksittäisiä osia 
yhdistelmäsopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille, mukaan luettuina 
niille, jotka tuottavat, varastoivat, 
kuluttavat tai myyvät sähköä erikseen tai 
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yhdessä, ja niille jotka omistavat
sähköajoneuvoja.

Yhdistettyjen palvelujen tarjoajat antavat 
kuluttajille mahdollisuuden peruuttaa tai 
vaihtaa yksittäisiä osia 
yhdistelmäsopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 456
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille. Yhdistettyjen 
palvelujen tarjoajat antavat kuluttajille 
mahdollisuuden peruuttaa tai vaihtaa 
yksittäisiä osia yhdistelmäsopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 457
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa sähköalan 
palveluntarjoajaa turvataan kustannusten, 
aiheutuvan vaivannäön tai tarvittavan ajan 
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajien suojelu on varmistettava kaikkien sähkömarkkinoiden toimijoiden varalta, ei 
pelkästään toimittajien vaan myös yhteenliittymien varalta.

Tarkistus 458
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa toimittajaa turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeus vaihtaa sähköalan 
palveluntarjoajaa turvataan kustannusten, 
aiheutuvan vaivannäön tai tarvittavan ajan 
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 459
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kotitalouskuluttajille on annettava 
oikeus osallistua kollektiivisiin 
vaihtojärjestelmiin. Jäsenvaltioiden on 
poistettava kaikki sääntely- tai 
hallinnolliset esteet kollektiivisten 
vaihtojen tieltä ja tarjottava samalla 
puitteet, jotka takaavat kuluttajien 
parhaan mahdollisen suojelun 
mahdollisten väärinkäytösten 
välttämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vaihtoprosessi ei ole puolueellinen 
eikä syrjivä ja että markkinaosapuolet 
koordinoidusti varmistavat, että prosessi 
on sujuva.

Or. en

Tarkistus 461
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vaihtoprosessi ei ole puolueellinen 
eikä syrjivä ja että markkinaosapuolet 
koordinoidusti varmistavat, että prosessi 
on sujuva.

Or. en

Tarkistus 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Eugen Freund, Edouard Martin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että minkään sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden toimijan 
harjoittamaa kotimyyntiä ei sallita.
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Or. en

Perustelu

Kutsumatta tehtävillä henkilökohtaisilla vierailuilla asiakkaiden koteihin usein niin, että heitä 
painostetaan allekirjoittamaan uusia sopimuksia saman tien, ei pitäisi enää olla sijaa nyky-
yhteiskunnassa, eikä niitä pitäisi enää sallia. Tällaisella kotimyynnillä käytetään usein 
hyväksi heikossa asemassa olevia asiakkaita, minkä vuoksi he usein suostuvat tariffeihin, 
jotka eivät ole heidän etujensa mukaisia.

Tarkistus 463
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot edistävät kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta 
kollektiivisiin vaihtoihin liittyviä 
kampanjoita poistamalla sääntely- ja 
hallinnollisia esteitä.

Or. en

Tarkistus 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot edistävät kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta 
kollektiivisiin vaihtoihin liittyviä 
kampanjoita poistamalla sääntely- ja 
hallinnollisia esteitä.

Or. en
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Tarkistus 465
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla

On korjattava mahdollisimman nopeasti 
kaikki markkinavääristymät, joita on 
aiheutunut ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoistoon sekä käytettyjen 
polttoaine-elementtien ja radioaktiivisen 
jätteen loppusijoitukseen tarkoitettujen 
varojen hallinnoimisesta sekä neuvoston 
direktiivistä 2011/70/Euratom 24 päivänä 
lokakuuta 2006 annetun suosituksen 
puutteellisesta soveltamisesta. Jos 
kaupalliset ydinvoimalaitokset osallistuvat 
energian sisämarkkinoille, niiden 
toiminnasta aiheutuvat ulkoiset 
kustannukset on sisällytettävä hintoihin.

Or. en

Tarkistus 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimittajalle ilmoitetaan kaikista 
mahdollisista sopimuksista sen asiakkaan 
ja yhteenliittymän välillä. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että loppuasiakkailla, 
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joilla on sopimus yhteenliittymän kanssa, 
on samat oikeudet kuin loppuasiakkailla, 
joilla ei ole sopimusta yhteenliittymän 
kanssa, mukaan luettuna samojen 
tarjousten ja tariffien saantimahdollisuus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät saavat yhteenliittymiltä 
kaikki tarvittavat tiedot niille tarjottujen 
sopimusten mahdollisuuksista ja riskeistä.

Or. en

Tarkistus 467
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjän toimittaja ei kiellä tätä 
tekemästä sopimusta yhteenliittymän 
kanssa. Jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
erillisen yhteenliittymän kanssa 
sopimuksen tai myydä joustavuutta 
markkinoille yhteenliittymän kautta,
siihen ei vaadita loppukäyttäjän 
sähköntoimittajan suostumusta. 
Toimittajien ei sallita muuttaa asiakkaan 
kanssa tekemäänsä sopimusta, jos asiakas 
päättää allekirjoittaa sopimuksen erillisen 
yhteenliittymän kanssa 
joustavuusmahdollisuutensa 
hyödyntämiseksi. Loppukäyttäjillä, jotka 
ovat tehneet sopimuksen yhteenliittymän 
kanssa, on oltava mahdollisuus saada 
samoja tarjouksia ja tariffeja toimittajilta 
kuin asiakkaiden, joilla ei ole näitä 
palveluja.

Or. en
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Tarkistus 468
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittaja ei kiellä loppukäyttäjää 
tekemästä sopimusta yhteenliittymän 
kanssa ja että jos loppukäyttäjä haluaa 
tehdä yhteenliittymän kanssa sopimuksen, 
siihen ei vaadita loppukäyttäjän 
sähköntoimittajan suostumusta. Toimittajat 
eivät sisällytä sopimuksiin vaiheita, joissa 
edellytetään niiden antamaa 
ennakkosuostumusta loppukäyttäjän 
yhteenliittymän kaikille asiaankuuluville 
markkinoille pääsyä varten asiakkaan 
lukuun. Loppuasiakkailla, jotka ovat 
tehneet sopimuksen yhteenliittymän 
kanssa, on oltava mahdollisuus saada 
samoja tarjouksia ja tariffeja toimittajilta 
kuin asiakkaiden, joilla ei ole näitä 
palveluja.

Or. en

Tarkistus 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimittaja ei kiellä loppukäyttäjää 
tekemästä sopimusta yhteenliittymän 
kanssa ja että jos loppukäyttäjä haluaa 
tehdä yhteenliittymän kanssa sopimuksen, 
siihen ei vaadita loppukäyttäjän 
sähköntoimittajan suostumusta. 
Loppukäyttäjillä, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, on 
oltava mahdollisuus saada samoja 
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tarjouksia ja tariffeja toimittajilta kuin 
asiakkaiden, joilla ei ole näitä palveluja.

Or. en

Perustelu

Asiakkaan ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa tämän uusi toimittaja estää niiltä 
valinnanvapauden, koska tällä on sopimus yhteenliittymän kanssa. Samalla asiakkailla olisi 
edelleen oltava yhtäläinen oikeus tehdä sopimus yhteenliittymän kanssa kuin vaihtaa 
toimittajia. Näin markkinoista tulee entistä dynaamisemmat ja samalla vältetään tarpeettomat 
lukkiutumat, erityisesti jos sopimukset ovat yhdistettyjä. Kysyntäpuolen sopimukset eivät 
kaiketi sovi kaikille kuluttajille, ja riskit voivat olla suuremmat joillekin ryhmille.

Tarkistus 470
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta. Toimittajalle on 
asianmukaisesti ilmoitettava, jos asiakas 
tekee sopimuksen yhteenliittymän kanssa, 
sekä yhteenliittymän aikaansaamista 
muutoksista asiakkaan kulutuksessa ja 
sähkön tuotannossa.

Or. en

Perustelu

Yhteenliittymä vaikuttaa asiakkaan sopimuksen kautta tämän asiakkaan toimittajan 
epätasapainoon, ja näin ollen tämän on ilmoitettava toimittajalle tämän asiakkaan kanssa 
tehdystä sopimuksesta.

Tarkistus 471
Evžen Tošenovský
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta. Toimittajalle on 
asianmukaisesti ilmoitettava, jos asiakas 
tekee sopimuksen yhteenliittymän kanssa, 
sekä yhteenliittymän aikaansaamista 
muutoksista asiakkaan kulutuksessa ja 
sähkön tuotannossa.

Or. en

Tarkistus 472
Pavel Telička

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta. Toimittajalle on 
asianmukaisesti ilmoitettava, jos asiakas 
tekee sopimuksen yhteenliittymän kanssa.

Or. en

Tarkistus 473
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 
Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä on oikeus tehdä 
sopimus yhteenliittymän kanssa ja että jos 
loppukäyttäjä haluaa tehdä erillisen
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä 
yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen 
ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan 
suostumusta. Toimittajalle on ilmoitettava, 
jos asiakas tekee tällaisen sopimuksen.

Or. en

Perustelu

Toimittajalle on asianmukaisesti ilmoitettava, jos asiakas tekee sopimuksen yhteenliittymän 
kanssa, jotta se voi mukautua asiakkaan kulutustottumuksiin.

Tarkistus 475
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat yhteenliittymiltä 
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kaikki tarvittavat tiedot loppukäyttäjille 
tarjottujen sopimuksien eduista ja 
riskeistä, siten, että käyttäjät voivat 
tarkastella tarjouksen soveltuvuutta 
markkinoiden muuntyyppisiin tariffeihin 
verrattuna. Annettujen tietojen olisi oltava 
vertailtavissa kaikkien yhteenliittymien 
tarjoajien osalta. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yhteenliittymät 
toteuttavat asianmukaisia toimia 
varmistaakseen, että käyttäjät eivät 
allekirjoita tarkoitukseen soveltumattomia 
sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät saavat yhteenliittymiltä 
kaikki tarvittavat tiedot loppukäyttäjille 
tarjottujen sopimuksien eduista ja 
riskeistä, siten, että käyttäjät voivat 
tarkastella tarjouksen soveltuvuutta 
markkinoiden muuntyyppisiin tariffeihin 
verrattuna. Annettujen tietojen olisi oltava 
vertailtavissa kaikkien yhteenliittymien 
tarjoajien osalta.

Or. en

Tarkistus 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Rajoittamatta kuluttajansuojaa 
koskevien unionin sääntöjen ja erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU ja neuvoston 
direktiivin 93/13/ETY soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjien ja yhteenliittymien väliset 
sopimukset vastaavat 10 artiklan a–
l kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, joita 
on mukautettu yhteenliittymän 
liiketoimintamalliin.

Or. en

Tarkistus 478
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sitoumuksen kohteena olevaa joustoa ja 
luonteeltaan toimittajan ja asiakkaan 
välisestä suhteesta poikkeavia
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn jatkuvan
sopimuksen, on oikeus irtisanomiseen
alkaen aiempien joustoarviointien ja 
hyväksymismenettelyjen päätökseen 
saattamisesta.

Or. en

Perustelu

Yhteenliittymien on toteutettava etukäteen jouston arviointeja ja lupamenettelyjä. On oltava 
selvää, että joustavan sopimuksen irtisanominen on mahdollista vasta näiden jälkeen.
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Tarkistus 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa. 
Määräaikaa lyhennetään 24 tuntiin 
mahdollisimman pian kustannus-
hyötyanalyysiin perustuen, viimeistään 
vuonna 2022.

Or. en

Tarkistus 480
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa. 
Määräaikaa lyhennetään 24 tuntiin 
mahdollisimman pian kustannus-
hyötyanalyysiin perustuen, viimeistään 
vuonna 2022.

Or. en

Tarkistus 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen 
tai vaihtaa yhteenliittymää, on oikeus 
irtisanomiseen tai vaihtoon kolmen viikon 
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 482
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjällä, joka haluaa 
sopimusehtoja noudattaen sanoa irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, 
on oikeus siihen yhden työpäivän kuluessa.

Or. en

Tarkistus 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 

Poistetaan.
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taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

Or. en

Tarkistus 484
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista. 
Yhteenliittymällä on aina todistustaakka 
välittömästä taloudellisesta tappiosta, ja 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
seurattava sitä.

Laitteisiin tehtyjen yhdistettyjen 
investointien tapauksessa taloudellinen 
tappio määritetään sen perusteella, kumpi 
on pienempi: sopimukseen sen 
tekohetkellä yhdistettyjen tuettujen 
laitteiden pro rata temporis -periaatteen 
mukainen jäännösarvo vai 
sopimuskauden loppuun asti maksettavan 
palvelumaksun jäljellä oleva osuus.

Or. en

Tarkistus 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
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Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

Yhteenliittymällä on aina todistustaakka 
välittömästä taloudellisesta tappiosta, ja 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
seurattava sitä.

Or. en

Tarkistus 486
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä ei peritä 
irtisanomisesta tai eri yhteenliittymään 
vaihtamisesta maksuja.

Or. en
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Tarkistus 487
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 
sopimusta jo toimitetuista palveluista. 
Yhteenliittymällä on aina todistustaakka 
välittömästä taloudellisesta tappiosta, ja 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
seurattava sitä.

Or. en

Tarkistus 488
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjiltä, jotka sanovat irti 
yhteenliittymän kanssa tehdyn 
määräaikaisen sopimuksen ennen 
määräajan päättymistä, ei peritä 
irtisanomisesta maksuja, jotka ylittävät 
yhteenliittymälle suoraan aiheutuneet 
taloudelliset tappiot, mukaan lukien 
kustannukset mahdollisista yhdistetyistä 
investoinneista tai asiakkaalle osana 



AM\1135603FI.docx 99/180 PE609.627v04-00

FI

sopimusta jo toimitetuista palveluista. sopimusta jo toimitetuista laitteista tai
palveluista.

Or. en

Perustelu

Yhteenliittymien on mahdollisesti toimitettava kuluttajille laitteita, joita tarvitaan 
kysyntäjoustopalvelujen tuottamiseksi. Yhteenliittymät saattavat joutua kattamaan 
kustannukset osana kuluttajan kanssa tehtyä määräaikaista sopimusta. Jos kuluttaja irtisanoo 
yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen ennen määräajan päättymistä, toimitettuihin 
laitteisiin liittyvät kustannukset olisi voitava korvata yhteenliittymälle.

Tarkistus 489
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, 
että yhteenliittymät perivät sopimuksen 
irtisanomisesta maksun sellaisilta 
asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan 
sanovat irti määräaikaisen sopimuksen 
ennen määräajan päättymistä.

Or. en

Tarkistus 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada 
tasauslasku ja tasauslaskua koskevat 
tiedot sekä kysyntäjoustoa koskevat tiedot 
tai tiedot toimitetusta ja myydystä sähköstä 
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18 artiklan ja liitteen II määritelmän 
mukaisesti. Tiedot on toimitettava 
loppukäyttäjälle maksutta.

Or. en

Tarkistus 491
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada 
tasauslasku ja tasauslaskua koskevat 
tiedot sekä kysyntäjoustoa koskevat tiedot 
tai tiedot toimitetusta ja myydystä sähköstä 
18 artiklan ja liitteen II määritelmän 
mukaisesti. Tiedot on toimitettava 
loppukäyttäjälle maksutta.

Or. en

Tarkistus 492
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä sekä tasauslaskua koskevat tiedot 
pyynnöstä kahden työpäivän kuluessa 
lisämaksutta ja vähintään kerran vuodessa.

Or. en
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Tarkistus 493
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä 18 artiklassa säädetyin väliajoin.

Or. en

Perustelu

Asiakkaan sopimusoikeuksista voidaan todeta, että toimittajien ja yhteenliittymien välillä ei 
tehdä eroa.

Tarkistus 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä 18 artiklassa säädetyin väliajoin.

Or. en

Perustelu

Asiakkaan sopimusoikeuksista voidaan todeta, että toimittajien ja yhteenliittymien välillä ei 
tehdä eroa.

Tarkistus 495
Evžen Tošenovský
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä 18 artiklassa säädetyin väliajoin.

Or. en

Tarkistus 496
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot vähintään kerran kuukaudessa ja 
pyynnöstä myös sähköisessä muodossa.

Or. en

Tarkistus 497
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran kuukaudessa.
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Or. en

Tarkistus 498
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki 
asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat 
tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä 
sähköstä säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kuluttajiin, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, 
sovelletaan seuraavaa:

a) kuluttajien käytettävissä on oltava 
yhteenliittymän keskitetty yhteyspiste, kun 
sopimukseen sisältyy useita palveluja ja 
laitteita

b) kuluttajat voivat käyttää 26 artiklan 
mukaista riidanratkaisumekanismia 
kaikissa riidoissa, jotka koskevat 
kuluttajien ja yhteenliittymien välisiä 
toimia, ja

c) kuluttajien käytettävissä on oltava 
keskitetty yhteyspiste, jotta kuluttajat 
voivat käyttää riidanratkaisumekanismia 
kaikkia palveluja varten, 
sähköntoimitukset mukaan lukien.
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Tässä kohdassa tarkoitetut oikeudet olisi 
taattava loppukäyttäjälle maksutta.

Or. en

Tarkistus 500
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kuluttajiin, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, 
sovelletaan seuraavaa:

a) kuluttajien käytettävissä on oltava 
yhteenliittymän keskitetty yhteyspiste, kun 
sopimukseen sisältyy useita palveluja ja 
laitteita

b) kuluttajat voivat käyttää 26 artiklan 
mukaista riidanratkaisumekanismia 
kaikissa riidoissa, jotka koskevat 
kuluttajien ja yhteenliittymien välisiä 
toimia, ja

c) kuluttajien käytettävissä on oltava 
keskitetty yhteyspiste, jotta kuluttajat 
voivat käyttää riidanratkaisumekanismia 
kaikkia palveluja varten, 
sähköntoimitukset mukaan lukien.

Tässä kohdassa tarkoitetut oikeudet olisi 
taattava loppukäyttäjälle maksutta.

Or. en

Tarkistus 501
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kuluttajiin, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, 
sovelletaan seuraavaa:

a) kuluttajien käytettävissä on oltava 
yhteenliittymän keskitetty yhteyspiste, kun 
sopimukseen sisältyy useita palveluja ja 
laitteita

b) kuluttajat voivat käyttää 26 artiklan 
mukaista riidanratkaisumekanismia 
kaikissa riidoissa, jotka koskevat 
kuluttajien ja yhteenliittymien välisiä 
toimia, ja

c) kuluttajien käytettävissä on oltava 
keskitetty yhteyspiste, jotta kuluttajat 
voivat käyttää riidanratkaisumekanismia 
kaikkia palveluja varten.

Tässä kohdassa tarkoitetut oikeudet olisi 
taattava loppukäyttäjälle maksutta.

Or. en

Tarkistus 502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
oikeudet turvataan turvataan kustannusten,
aiheutuvan vaivannäön tai tarvittavan ajan 
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 4 ja 4 a kohdassa
tarkoitetut oikeudet turvataan turvataan 
aiheutuvan vaivannäön tai tarvittavan ajan 
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille. 
Tässä kohdassa tarkoitetut oikeudet olisi 
taattava loppukäyttäjälle maksutta.

Or. en
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Tarkistus 503
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
oikeudet turvataan turvataan kustannusten, 
aiheutuvan vaivannäön tai tarvittavan ajan 
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 4 ja 4 a kohdassa
tarkoitetut oikeudet turvataan turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille. Tässä artiklassa 
tarkoitetut oikeudet olisi taattava 
maksutta.

Or. en

Tarkistus 504
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
oikeudet turvataan turvataan kustannusten, 
aiheutuvan vaivannäön tai tarvittavan ajan 
osalta syrjimättömästi kaikille asiakkaille.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1, 2, 3, 4 ja 4 a (uusi) kohdassa
tarkoitetut oikeudet turvataan turvataan 
kustannusten, aiheutuvan vaivannäön tai 
tarvittavan ajan osalta syrjimättömästi 
kaikille asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 505
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, eivät 
menetä oikeuksiaan, kuten 12 artiklassa 
vahvistettua oikeutta vaihtaa toimittajaa. 
Tämä ei vaikuta tilanteeseen, jossa 
yhteenliittymille annetaan tietoa tariffin 
tai toimittajan vaihtamisesta ja jossa 
käyttäjälle annetaan tietoa uuteen 
tariffiin liittyvistä riskeistä ja eduista, 
koska kyse on yhteenliittymän kanssa 
tehtyyn sopimukseen sisältyvistä 
palveluista. Yhteenliittymä ei voi irtisanoa 
sen kanssa tehtyä sopimusta tariffin tai 
toimittajan vaihtamisen johdosta.

Or. en

Tarkistus 506
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yhteenliittymät ottavat huomioon, että 
käyttäjillä on tarvittavat tuotteet ja 
järjestelmät, jotta käyttäjät voivat 
hyödyntää yhteenliittymän tarjoamia 
palveluja. Loppukäyttäjien on voitava 
milloin tahansa kytkeä älytoiminto pois 
päältä kaikista yhdistetyistä tuotteista ja 
järjestelmistä.

Or. en

Tarkistus 507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yhteenliittymät ottavat huomioon, että 
käyttäjillä on tarvittavat tuotteet ja 
järjestelmät, jotta käyttäjät voivat 
hyödyntää yhteenliittymän tarjoamia 
palveluja.

Or. en

Tarkistus 508
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
seurattava vuosittain tällaisten 
sopimuksien pääasiallisia kehityssuuntia, 
mukaan lukien tarjoukset markkinoilla ja 
vaikutus kuluttajien laskuihin, ja 
raportoitava näistä. Kun havaitaan 
kuluttajien etujen vastaisia riskejä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
muutettava suojatoimia vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaistensa välityksellä 
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seurattava vuosittain tällaisten 
sopimuksien pääasiallisia kehityssuuntia, 
mukaan lukien tarjoukset markkinoilla ja 
vaikutus kuluttajien laskuihin, ja 
raportoitava näistä. Kun havaitaan 
kuluttajien etujen vastaisia riskejä, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
muutettava suojatoimia vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, eivät 
menetä oikeuksiaan, kuten 12 artiklassa 
vahvistettua oikeutta vaihtaa toimittajaa. 
Tämä ei vaikuta tilanteeseen, jossa 
yhteenliittymille annetaan tietoa tariffin 
tai toimittajan vaihtamisesta ja jossa 
käyttäjälle annetaan tietoa uuteen 
tariffiin liittyvistä riskeistä ja eduista, 
koska kyse on yhteenliittymän kanssa 
tehtyyn sopimukseen sisältyvistä 
palveluista. Yhteenliittymä ei voi irtisanoa 
sen kanssa tehtyä sopimusta tariffin tai 
toimittajan vaihtamisen johdosta.

Or. en

Tarkistus 511
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjät, jotka ovat tehneet 
sopimuksen yhteenliittymän kanssa, eivät 
menetä oikeuksiaan, kuten 12 artiklassa 
vahvistettua oikeutta vaihtaa toimittajaa. 
Tämä ei vaikuta tilanteeseen, jossa 
yhteenliittymille annetaan tietoa tariffin 
tai toimittajan vaihtamisesta ja jossa 
käyttäjälle annetaan tietoa uuteen 
tariffiin liittyvistä riskeistä ja eduista, 
koska kyse on yhteenliittymän kanssa 
tehtyyn sopimukseen sisältyvistä 
palveluista. Yhteenliittymä ei voi irtisanoa 
sen kanssa tehtyä sopimusta tariffin tai 
toimittajan vaihtamisen johdosta.

Or. en

Tarkistus 512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on maksutta käytettävissään 
vähintään yksi liitteessä I esitetyt 
sertifiointikriteerit täyttävä väline, jolla voi 
vertailla toimittajien tarjouksia. 
Vertailuvälineen voi tarjota mikä tahansa 
taho, myös yksityinen yritys taikka 
viranomainen tai julkinen elin. Asiakkaille 
on tiedotettava tällaisen välineen 
saatavuudesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on maksutta käytettävissään 
vähintään yksi vähintään liitteessä I 
esitetyt sertifiointikriteerit täyttävä väline, 
jolla voi vertailla sekä yksittäisiä että 
yhdistettyjä sopimuksia, kuten dynaamisia 
hintasopimuksia sekä sähköntoimittajien, 
sähköpalvelujen tarjoajien ja 
riippumattomien yhteenliittymien
tarjouksia. Vertailuvälineen voi tarjota 
mikä tahansa taho, myös yksityinen yritys 
taikka viranomainen tai julkinen elin. 
Vähintään yhden välineen jäsenvaltiota 
kohden on katettava koko markkinat.
Asiakkaille on tiedotettava tällaisen 
välineen saatavuudesta laskuissa tai niiden 
yhteydessä.
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Or. en

Tarkistus 513
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on maksutta käytettävissään 
vähintään yksi liitteessä I esitetyt 
sertifiointikriteerit täyttävä väline, jolla voi 
vertailla toimittajien tarjouksia. 
Vertailuvälineen voi tarjota mikä tahansa 
taho, myös yksityinen yritys taikka 
viranomainen tai julkinen elin. Asiakkaille 
on tiedotettava tällaisen välineen 
saatavuudesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on maksutta käytettävissään 
vähintään yksi vähintään liitteessä I 
esitetyt sertifiointikriteerit täyttävä väline, 
jolla voi vertailla toimittajien tarjouksia. 
Vertailuvälineen voi tarjota mikä tahansa 
taho, myös yksityinen yritys taikka 
viranomainen tai julkinen elin, ja sen on 
katettava koko sähköpalvelumarkkinat.
Vertailuvälineen avulla on voitava 
vertailla yhdistettyjä palveluja ja esitellä 
yhteenliittymien tarjouksia. Asiakkaille on 
tiedotettava tällaisen välineen 
saatavuudesta ja asiakkaiden on voitava 
helposti vertailla nykyistä sopimustaan ja 
markkinoiden tarjouksia.

Or. en

Tarkistus 514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on maksutta käytettävissään 
vähintään yksi liitteessä I esitetyt 
sertifiointikriteerit täyttävä väline, jolla voi 
vertailla toimittajien tarjouksia. 
Vertailuvälineen voi tarjota mikä tahansa 
taho, myös yksityinen yritys taikka 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että asiakkailla on maksutta käytettävissään 
vähintään yksi vähintään liitteessä I 
esitetyt sertifiointikriteerit täyttävä väline, 
jolla voi vertailla toimittajien tarjouksia ja 
joka kattaa koko sähköpalvelumarkkinat. 
Vertailuvälineen avulla on voitava 
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viranomainen tai julkinen elin. 
Asiakkaille on tiedotettava tällaisen 
välineen saatavuudesta.

vertailla yhdistettyjä palveluja ja esitellä 
yhteenliittymien tarjouksia. Asiakkaille on 
tiedotettava tällaisen välineen 
saatavuudesta ja asiakkaiden on voitava 
helposti vertailla nykyistä sopimustaan ja 
muita markkinoiden tarjouksia.

Or. en

Tarkistus 515
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vertailuvälineet ovat riippumattomia 
myös markkinaeduista, jotta asiakkaat 
saavat ajantasaista ja täsmällistä tietoa 
käyttäjäystävällisessä muodossa ja että 
vertailuvälineissä annetaan tietoa 
yhdistetyistä tarjouksista sekä 
yhteenliittymien ja energiantoimittajan 
kollektiivista vaihtamista koskevien 
ohjelmien tarjouksista ja palveluista.

Or. en

Tarkistus 516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vertailuvälineet ovat riippumattomia 
myös markkinaeduista, jotta asiakkaat 
saavat ajantasaista ja täsmällistä tietoa 
käyttäjäystävällisessä muodossa ja että 
vertailuvälineissä annetaan tietoa 
yhdistetyistä tarjouksista sekä 
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yhteenliittymien ja energiantoimittajan 
kollektiivista vaihtamista koskevien 
ohjelmien tarjouksista ja palveluista.

Or. en

Tarkistus 517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Vertailuvälineissä olisi annettava 
parasta saatavilla olevaa tietoa tulevista 
sähkönhinnoista ja niiden mahdollisesta 
vaihteluvälistä, jotta asiakkaat voivat 
vertailla dynaamisia hintasopimuksia.

Or. en

Tarkistus 518
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Asiakkaiden olisi voitava seuloa 
yhteenliitettyjen tarjouksien palveluja 
koskevia tuloksia.

Or. en

Tarkistus 519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 c. Asiakkaiden olisi voitava seuloa 
yhteenliitettyjen tarjouksien palveluja 
koskevia tuloksia.

Or. en

Tarkistus 520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
riippumaton toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaa vertailuvälineiden 
sertifioinnista ja siitä, että sertifioidut 
vertailuvälineet täyttävät jatkuvasti 
liitteessä I esitetyt kriteerit.

2. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
riippumaton toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaa vertailuvälineiden 
sertifioinnista ja siitä, että sertifioidut 
vertailuvälineet täyttävät jatkuvasti 
liitteessä I esitetyt kriteerit. 
Riippumattoman viranomaisen on myös 
tutkittava yhdessä kansallisten 
sääntelyelimien, jakeluverkonhaltijoiden 
ja toimittajien kanssa, miten voidaan 
parhaiten toimittaa kuluttajille 
tarjousvertailuja ennakoivasti, jotta kaikki 
kuluttajat, myös ne, joilla ei ole internet-
yhteyttä tai taitoja sen käyttämiseen, 
voisivat selvittää, olisiko energialaskuja 
mahdollista pienentää vaihtamalla 
energiantoimittajaa.

Or. en

Perustelu

Pelkkä hintavertailuvälineen olemassaolo ei kuitenkaan riitä, vaan tällaisia verkkosivuja olisi 
edistettävä aktiivisesti ja kuluttajille olisi ennakoivasti toimitettava tarjousvertailuja, 
erityisesti sellaisille kuluttajille, joilla ei ole internet-yhteyttä tai taitoja sen käyttämiseen ja 
jotka olisivat monissa tapauksissa juuri niitä, jotka hyötyisivät energiantoimittajan 
vaihtamisesta. Näihin verkosta irtaantuneisiin kuluttajiin olisi mahdollista ottaa yhteyttä 



AM\1135603FI.docx 115/180 PE609.627v04-00

FI

esimerkiksi antamalla heille tiedotusta laskujen yhteydessä, laskuissa tai tiedotteissa, tai 
muiden kampanjojen välityksellä, mahdollisuuksien mukaan, tietosuojaa kunnioittaen ja 
perustuen asiakkaan aiempaan kulutustasoon.

Tarkistus 521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimittajat, yhteenliittymät ja 
asianomaiset välittäjät olisi velvoitettava 
antamaan tarvittavia tietoja, jotta näillä 
välineillä voidaan tehdä vertailuja 
loppukäyttäjiä varten.

Or. en

Tarkistus 522
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimittajat, yhteenliittymät ja 
asianomaiset välittäjät olisi velvoitettava 
antamaan tarvittavia tietoja, jotta näillä 
välineillä voidaan tehdä vertailuja 
loppukäyttäjiä varten.

Or. en

Tarkistus 523
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta



PE609.627v04-00 116/180 AM\1135603FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta, palvelun laadusta, valituksien 
käsittelymenettelyistä, kuluttajien 
tyytyväisyysasteesta sekä valituksia 
koskevia tietoja. Ympäristöystävällisten 
tariffien olisi oltava selvästi nähtävissä, ja 
niiden olisi oltava haettavissa niiden 
täydentävyyden tason perusteella. 
Tarjoukseen liittyvät poikkeusehdot, 
kuten alennukset tai hinnan suunniteltu 
korotus sopimuksen voimassaoloaikana, 
olisi määritettävä ja niitä olisi 
korostettava selvästi vertailuvälineessä.

Or. en

Tarkistus 524
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, 
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta.

Sähkön toimittajien, sähköpalvelujen 
tarjoajien ja yhteenliittymien sekä 
asianomaisten välittäjien on annettava 
pyynnöstä vertailuvälineissä edellytetyt 
tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka 
koskevat tariffien ja maksujen 
vaihteluväliä ja käyttöä, ja muut 
asiaankuuluvat tiedot.
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Or. en

Tarkistus 525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta. Ympäristöystävällisten tariffien 
olisi oltava selvästi nähtävissä, ja niiden 
olisi oltava haettavissa niiden 
täydentävyyden tason perusteella. 
Tarjoukseen liittyvät poikkeusehdot, 
kuten alennukset tai hinnan suunniteltu 
korotus sopimuksen voimassaoloaikana, 
olisi määritettävä ja niitä olisi 
korostettava selvästi vertailuvälineessä.

Or. en

Tarkistus 526
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
toimittajien tarjoamien palvelujen 
luonteesta.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja 
tuotetun energian tyypistä ja toimittajien 
tarjoamien palvelujen luonteesta liitteen I 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 527
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mille tahansa toimittajien tarjouksia 
vertailevalle välineelle on saatava hakea 
tämän artiklan mukaista sertifiointia 
vapaaehtoiselta ja syrjimättömältä pohjalta.

4. Mille tahansa toimittajien ja 
yhteenliittymien tarjouksia vertailevalle 
välineelle on saatava hakea tämän artiklan 
mukaista sertifiointia vapaaehtoiselta ja 
syrjimättömältä pohjalta.

Or. en

Tarkistus 528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mille tahansa toimittajien tarjouksia 
vertailevalle välineelle on saatava hakea 
tämän artiklan mukaista sertifiointia 
vapaaehtoiselta ja syrjimättömältä pohjalta.

4. Mille tahansa toimittajien ja 
yhteenliittymien tarjouksia vertailevalle 
välineelle on saatava hakea tämän artiklan 
mukaista sertifiointia vapaaehtoiselta ja 
syrjimättömältä pohjalta.

Or. en

Tarkistus 529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mille tahansa toimittajien 
tarjouksia vertailevalle välineelle on 

4. Mille tahansa sähkömarkkinoilla 
saatavilla olevia tarjouksia vertailevalle 
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saatava hakea tämän artiklan mukaista 
sertifiointia vapaaehtoiselta ja 
syrjimättömältä pohjalta.

välineelle on haettava tämän artiklan 
mukaista sertifiointia vapaaehtoiselta ja 
syrjimättömältä pohjalta.

Or. en

Tarkistus 530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kunkin jäsenvaltion määrittämien 
ehtojen mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 531
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a) loppukäyttäjät voivat tuottaa, 
varastoida ja käyttää energiaa käyttämättä 
julkista verkkoa ja myydä itse tuotettua 
energiaa kaikilla järjestäytyneillä 
markkinoilla, mukaan lukien mutta ei 
ainoastaan energian tukkumarkkinat, 
lisäpalvelumarkkinat, 
kapasiteettimekanismit ja 
vähittäismyyntimarkkinat, joko yksittäin 
tai yhteisesti yhteenliittymän tai 
sähkönhankintasopimusten välityksellä, 
taikka osallistua kysyntäjousto- tai 
energiatehokkuusjärjestelmiin ilman
syrjiviä tai kohtuuttomia hankalia 
menettelyjä, velvoitteita ja maksuja.
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Or. en

Tarkistus 532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla, myös 
hajautetun tilikirjan tekniikkaan 
perustuvilla markkinoilla, joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
syrjiviä tai kohtuuttoman hankalia 
menettelyjä, kustannuksia vastaamattomia 
maksuja sekä maksuja, veroja ja 
taloudellisia rasitteita, jotka asettavat 
loppukäyttäjät epäsuotuisaan asemaan 
verrattuna niihin, jotka tuottavat energiaa 
vain verkkoon syöttämistä varten;

Or. en

Perustelu

Osallistuessaan aktiivisesti markkinoiden toimintaan kuluttajat osallistuvat taloudelliseen 
toimintaan. Sähködirektiivissä on tämän vuoksi selvennettävä, että aktiivisiin asiakkaisiin on 
sovellettava yhdenvertaista kohtelua muihin markkinatoimijoihin nähden. Selvennystä 
tarvitaan, jotta aktiivisia asiakkaita ei erotella erilliseksi ryhmäksi menettelyjen ja 
kustannusperusteisten maksujen osalta.

Tarkistus 533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään,
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myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä sekä 
osallistumaan järjestelmän
lisäpalveluihin ja 
kysyntäjoustomekanismeihin ilman 
syrjiviä tai kohtuuttoman hankalia 
menettelyjä ja kustannuksia 
vastaamattomia maksuja;

Or. en

Perustelu

Osallistuessaan aktiivisesti markkinoiden toimintaan kuluttajat osallistuvat taloudelliseen 
toimintaan. Sähködirektiivissä on tämän vuoksi selvennettävä, että aktiivisiin asiakkaisiin on 
sovellettava yhdenvertaista kohtelua muihin markkinatoimijoihin nähden. Selvennystä 
tarvitaan, jotta aktiivisia asiakkaita ei erotella erilliseksi ryhmäksi menettelyjen ja 
kustannusperusteisten maksujen osalta.

Tarkistus 534
Eva Kaili

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla, energian 
tukkumarkkinoilla, 
lisäpalvelumarkkinoilla, 
kapasiteettimekanismeissa, energia-alan 
vähittäismarkkinoilla ja 
energiayhteisöissä, joko yksittäin ja
yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
maksuja;

Or. en
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Perustelu

Menettelyjen ja maksujen ei pidä olla kohtuuttoman hankalia aktiivisten kuluttajien kannalta. 
Itse tuotetun tai kulutetun sähkön maksut muodostavat todellisen esteen tämän 
liiketoimintamallin kehittämiselle, koska ne lisäävät investointien ennakoimattomuutta ja 
heikentävät erityisesti kotitalouksien tai pienten yritysten kannustimia tuottaa/kuluttaa itse 
sähköä järjestelmää tukevalla (”älykkäällä”) tavalla.

Tarkistus 535
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
syrjiviä tai kohtuuttoman hankalia 
menettelyjä ja kustannuksia 
vastaamattomia maksuja;

Or. en

Perustelu

Osallistuessaan aktiivisesti markkinoiden toimintaan kuluttajat osallistuvat taloudelliseen 
toimintaan. Sähködirektiivissä on tämän vuoksi selvennettävä, että aktiivisiin asiakkaisiin on 
sovellettava yhdenvertaista kohtelua muihin markkinatoimijoihin nähden. Selvennystä 
tarvitaan, jotta aktiivisia asiakkaita ei erotella erilliseksi ryhmäksi menettelyjen ja 
kustannusperusteisten maksujen osalta.

Tarkistus 536
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
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myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko 
yksittäin tai yhteenliittymän välityksellä 
ilman kohtuuttoman hankalia menettelyjä 
ja kustannuksia vastaamattomia maksuja;

myymään itse tuotettua energiaa 
energiamarkkinoilla joko yksittäin tai 
yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

Or. en

Tarkistus 537
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko 
yksittäin tai yhteenliittymän välityksellä 
ilman kohtuuttoman hankalia menettelyjä 
ja kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa 
energiamarkkinoilla joko yksittäin tai 
yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

Or. en

Tarkistus 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a) loppukäyttäjät ovat oikeutettuja 
tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja 
myymään itse tuotettua energiaa kaikilla 
järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin 
tai yhteenliittymän välityksellä ilman 
kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja 
kohtuuttomia maksuja;

Or. en
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Tarkistus 539
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jotka ovat haavoittuvassa 
asemassa tai energiaköyhyyden 
koettelemia, myös vuokralaiset, joilla on 
mahdollisuus esimerkiksi tiedon ja 
rahoituksen saantia helpottavien 
toimenpiteiden välityksellä osallistua 
a kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin 
ja hyötyä niistä, myös alennettujen 
toimitushintojen välityksellä. 
Jäsenvaltioiden on raportoitava näistä 
toimenpiteistä komissiolle joka toinen 
vuosi osana [asiakirjalla COM(2016)0759 
ehdotetun hallintoasetuksen] 21 artiklan 
mukaisia yhdennettyjä kansallisia 
energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevia 
edistymisraporttejaan.

Or. en

Tarkistus 540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Osallistuessaan aktiivisesti 
markkinoiden toimintaan kuluttajat 
osallistuvat taloudelliseen toimintaan. 
Tässä direktiivissä on tämän vuoksi 
selvennettävä, että aktiivisiin asiakkaisiin 
on sovellettava yhdenvertaista kohtelua 
muihin markkinatoimijoihin nähden. 
Selvennystä tarvitaan, jotta asiakkaita ei 
erotella erilliseksi ryhmäksi menettelyjen 
ja kustannusperusteisten maksujen osalta.
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Or. en

Tarkistus 541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joiden 
avulla vältetään kaksinkertaisten 
korvauksien maksaminen verkolle ja jotka 
vastaavat kaikilta osin hyötyä, jota 
aiheutuu verkolle loppukäyttäjien 
toiminnan integroinnista. 
Verkkomaksujen laskentamenetelmän on 
perustuttava kansallisen 
sääntelyviranomaisen kehittämään 
läpinäkyvään kustannus-hyötyanalyysiin 
59 artiklan 8 kohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä 
menetelmän soveltamisesta 
myönnettävistä vapautuksista tai 
poikkeuksista, jos seurauksena ovat 
ylimitoitetut kustannukset, jotka estävät 
loppukäyttäjien toiminnan tai rajoittavat 
sitä.

Or. en

Perustelu

Aktiivisten energia-asiakkaiden integrointi verkkoon tuottaa monenlaista hyötyä, muun 
muassa sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää hyötyä. On tärkeää määrittää 
verkkomaksut objektiivisen ja läpinäkyvän menetelmän pohjalta ottaen kaikilta osin 
huomioon verkolle aiheutuvan hyödyn ja välillisen sosiaalisen hyödyn, joka johtuu aktiivisten 
asiakkaiden integroinnista verkkoon.

Tarkistus 542
Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
läpinäkyviä verkkomaksuja, jotka 
vastaavat verkolle edellä a kohdassa 
luetelluista toimista aiheutuvaa hyötyä ja 
tuetaan niiden edistämistä ja kehittämistä. 
Verkkomaksujen laskentamenetelmän on 
perustuttava kansallisen 
sääntelyviranomaisen kehittämään 
läpinäkyvään kustannus-hyötyanalyysiin 
59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisillä sanamuodoilla ilmennetään ainoastaan verkkoon syötetyn sähkön arvoa (esim. 
ylimääräisen sähkön arvoa tukkumarkkinoilla). Näin kapea-alaisella määritelmällä 
rajoitetaan verkonhaltijoiden kykyä ottaa huomioon ja määrittää eri hyödyt ja palvelut, joita 
hajautetut eri energiaresurssit voivat tuottaa verkolle. Tasapainon saavuttamiseksi 
osallistumiskelpoisten ja muiden kuin osallistumiskelpoisten asiakkaiden välillä on arvioitava 
asianmukaisesti oman sähkön kulutuksen hyötyjä ja kustannuksia, erityisesti joustoon 
yhdistettynä.

Tarkistus 543
Massimiliano Salini

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 8 
kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joilla 
varmistetaan, että verkkoon syötetty 
energia ja verkosta kulutettu energia eivät 
ole toisiaan kumoavia 59 artiklan
mukaisesti.

Lisäksi kaikilta asiakkailta olisi 
kannettava veroja ja maksuja yhtäläisin 
edellytyksin riippumatta siitä, ovatko 
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asiakkaat aktiivisia vai eivät.

Or. en

Tarkistus 544
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä järjestelmä-
ja verkkomaksuja, jotka vastaavat sekä 
kustannuksia että hyötyä, joita verkolle 
aiheutuu asiakkaiden osallistuessa 
markkinoiden toimintaan. 
Verkkomaksujen laskennassa on 
noudatettava läpinäkyvää menetelmää, 
joka perustuu kansallisen 
sääntelyviranomaisen kehittämään 
kustannus-hyötyanalyysiin 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, jotka 
vastaavat sekä kustannuksia että hyötyä, 
joita verkolle aiheutuu asiakkaiden 
osallistumisesta, ja ilmentävät 
kustannuksien oikeudenmukaista 
jakautumista aktiivisten ja muiden kuin 
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aktiivisten kuluttajien välillä ja joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 546
Eva Kaili

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti

c) loppukäyttäjiin ei sovelleta maksuja 
sähköstä, jonka ne ovat itse kuluttaneet 
tai varastoineet.

Or. en

Tarkistus 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, jotka 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
avoimen kustannus-hyötyanalyysin 
perusteella vastaavat verkon kustannuksia 
ja hyötyjä 59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 548
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
verkkomaksuja, joiden on oltava 
oikeasuhteisia ja joissa eritellään verkkoon 
syötetty energia ja verkosta kulutettu 
energia 59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 549
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, ja verkkoon 
syötetyn energian ja verkosta kulutetun 
energian ei pidä olla toisiaan kumoavia.

Or. en

Tarkistus 550
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja. Verkkoon 
syötetyn energian ja verkosta kulutetun 
energian ei pidä olla toisiaan kumoavia.

Or. en

Perustelu

Selvennys tekstiin: nettomittaus ei ole sallittua.

Tarkistus 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa 
eritellään verkkoon syötetty energia ja 
verkosta kulutettu energia 59 artiklan 8 
kohdan mukaisesti.

b) loppukäyttäjiin sovelletaan 
kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä verkkomaksuja, ja verkkoon 
syötetyn energian ja verkosta otetun 
energian ei pidä olla toisiaan kumoavia.

Or. en

Perustelu

Verkkomittausjärjestelmät on selkeästi poistettava, sillä ne eivät takaa kustannusten 
jakamista oikeudenmukaisesti markkinaosapuolten kesken. Alkuperäisen sanamuodon 
mukaan tällaista järjestelmää sovellettaisiin vain verkkomaksuihin.

Tarkistus 552
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) eri verkkopalvelumuotoja, joissa 
verkosta peräisin oleva sähkö 
varastoidaan verkon vakauden ja 
luotettavan energiahuollon 
ylläpitämiseksi, on kohdeltava yhtäläisin 
edellytyksin kuin itse tuotetun uusiutuvan 
energian kulutusmalleja, joissa ei 
kuluteta sähköä verkosta ja joista ei 
yleensä kanneta maksuja ja veroja sähkön 
loppukäytöstä riippumatta. Nämä mallit 
kattavat tilanteet, joissa energian 
varastointi tapahtuu verkon vaatimukset 
huomioon ottavalla tavalla siten, että 
verkosta peräisin oleva ylimääräinen 
sähkö varastoidaan

– i) verkkoa tasapainottavia palveluja, 
taajuuden vakautusreservejä (FCR), 
taajuuden palautusreservejä (FRR) ja 
muita lisäpalveluja varten

– ii) energian pitkän aikavälin 
varastointia varten, jotta torjutaan 
epävakaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvua ja siihen liittyviä riskejä pysyvästi 
jatkuvan ja vakaan energiahuollon 
varmistamiseksi

– iii) joustopalveluja varten, joilla 
turvataan kysynnän ja tarjonnan 
paikallinen synkronointi kaikkina 
aikoina, millä estetään pullonkaulojen 
syntyminen verkossa ja kalliimmat verkon 
laajentamista koskevat toimet

– iv) alojen yhteenkytkentää varten 
kuluttaen uusiutuvan energian avulla 
tuotettua ylimääräistä sähköä 
loppukäyttöön liittyvissä tarkoituksissa 
lämmitys- ja jäähdytysalalla tai 
liikennealalla (esim. nykyisessä 
maakaasuverkossa tapahtuvan vihreän 
vedyn tuottamisen ja käytön välityksellä 
sähkö–kaasu-muuntamisen keinoin).

Or. en
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Tarkistus 553
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) loppukäyttäjiin ei sovelleta 
maksuja tai veroja sähköstä, jonka ne 
ovat itse kuluttaneet käyttämättä julkista 
verkkoa;

Or. en

Tarkistus 554
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) loppukäyttäjät säilyttävät 
oikeutensa tässä direktiivissä 
tarkoitettuina loppukäyttäjinä, mukaan 
lukien oikeus vaihtaa sähköntoimittajaa 
tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti 
tai yhteenliittymää 13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. loppukäyttäjiin ei sovelleta 
maksuja itse tuottamastaan ja 
kuluttamastaan sähköstä ainakaan ennen 
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kuin oman tuotannon ja kulutuksen 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
makrotaloudelliset kustannukset ylittävät 
itse kulutetun ja/tai tuotetun sähkön 
hyödyt. Tällaisen kustannus-
hyötyanalyysin on katettava 
ulkoisvaikutukset, verkon 
parannustarpeet, tukimaksut, 
arvonlisävero, verkkomaksut sekä muut 
verot ja maksut.

Or. en

Perustelu

Menettelyt ja maksut eivät saa aiheuttaa rasitusta aktiivisille kuluttajille. Itse tuotetun tai 
kulutetun sähkön maksut muodostavat esteen tämän liiketoimintamallin kehittämiselle, koska 
ne vähentävät investointien ennakoitavuutta ja heikentävät erityisesti kotitalouksien tai 
pienten yritysten kannustimia tuottaa/kuluttaa itse sähköä järjestelmää tukevalla tavalla. Itse 
tuotettuun tai kulutettuun sähköön kohdistuvia maksuja koskevan päätöksen olisi perustuttava 
perusteelliseen, läpinäkyvään ja tasapuoliseen kustannus-hyötyanalyysiin, joka koskee 
kaikkia sidosryhmiä.

Tarkistus 556
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. kotitaloudet, jotka ovat 
loppukäyttäjiä, saavat helposti ja selkeästi 
tietoa, myös 25 artiklassa tarkoitetun 
keskitetyn palvelupisteen välityksellä, 
niille kuuluvista oikeuksista, joita 
sovelletaan niiden osallistumiseen 
markkinoille aktiivisina kuluttajina.

Or. en
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Tarkistus 557
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. saavat tietoa niille aktiivisina 
kuluttajina kuuluvista oikeuksista, myös 
ja erityisesti siitä, miten ne voivat käyttää 
oikeuksiaan, 25 artiklassa tarkoitetun 
keskitetyn palvelupisteen välityksellä.

Or. en

Tarkistus 558
Eva Kaili

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
varastointilaitoksen omistaviin aktiivisiin 
asiakkaisiin

a) sovelletaan oikeutta liittyä verkkoon 
kohtuullisessa ajassa pyynnön 
esittämisestä

b) ei sovelleta lisäveroja, lisämaksuja tai 
palkkioita varastointilaitokseen 
varastoidusta sähköstä

c) sovelletaan eri sääntöjä kuin tuottajiin 
eikä sovelleta lupavaatimuksia ja -
maksuja

d) sovelletaan oikeutta tarjota 
samanaikaisesti useita palveluja, jos se on 
teknisesti mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 559
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli, 
edellyttäen, että aktiivinen asiakas vastaa 
taloudellisesta riskistä, joka liittyy 
laitteistojen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien energialaitteistojen 
asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja 
ylläpito mukaan lukien, voi huolehtia tai 
ne voi omistaa kolmas osapuoli, joka 
toimii asiakkaan tai asiakasryhmän 
puolesta.

Or. en

Tarkistus 561
Eva Kaili

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito tai 
vuokraus mukaan lukien, voivat huolehtia 
kolmannet osapuolet, tai ne voivat 
omistaa ne.

Or. en

Tarkistus 562
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia tai ne voi omistaa 
kolmas osapuoli, johon sovelletaan 
aktiivisen asiakkaan ohjeita.

Or. en

Tarkistus 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta ja ylläpidosta voi huolehtia 
kolmas osapuoli.

Or. en
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Tarkistus 564
Angelika Mlinar

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, ylläpito mukaan lukien, voi 
huolehtia kolmas osapuoli.

Or. en

Tarkistus 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan 
lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2. Aktiivisen asiakkaan toimintaan 
tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta 
ja toiminnasta ja ylläpidosta voi huolehtia 
kolmas osapuoli.

Or. en

Tarkistus 566
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että varastointilaitoksen omistaviin 
aktiivisiin asiakkaisiin
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a) sovelletaan oikeutta liittyä verkkoon 
kohtuullisessa ajassa liittämispyynnön 
esittämisestä

b) ei sovelleta lisäveroja, lisämaksuja tai 
palkkioita varastointilaitokseen 
varastoidusta sähköstä

c) sovelletaan eri sääntöjä kuin tuottajiin 
eikä sovelleta lupavaatimuksia ja 
-maksuja

d) sovelletaan oikeutta tarjota 
samanaikaisesti useita palveluja, jos se on 
teknisesti mahdollista.

Or. en

Tarkistus 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
varastointilaitoksen omistaviin aktiivisiin 
asiakkaisiin

a) sovelletaan oikeutta liittyä verkkoon 
kohtuullisessa ajassa pyynnön 
esittämisestä

b) ei sovelleta lisäveroja, lisämaksuja tai 
palkkioita varastointilaitokseen 
varastoidusta sähköstä

c) sovelletaan eri sääntöjä kuin tuottajiin 
eikä sovelleta lupavaatimuksia ja 
-maksuja

d) sovelletaan oikeutta tarjota 
samanaikaisesti useita palveluja, jos se on 
teknisesti mahdollista.

Or. en



AM\1135603FI.docx 139/180 PE609.627v04-00

FI

Perustelu

Varastointi on keskeinen tekijä, joka mahdollistaa siirtymisen kohti entistä joustavampaa, 
hiilestä irtautunutta ja hajautettua energiajärjestelmää. On tärkeää poistaa kaikki 
varastoinnin kehityksen esteet. Varastointi voi tukea energiajärjestelmän toimintaa, koska sen 
avulla voidaan ottaa talteen ja vapauttaa energiaa järjestelmän tarpeen mukaan.

Tarkistus 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aktiivisten asiakkaiden verkkoon 
vuosittain syöttämän sähkön määrä on 
enintään [esim. 10 MWh] kotitalouksien 
osalta ja [esim. 500 MWh] 
oikeushenkilöiden osalta.

Or. en

Tarkistus 569
Massimiliano Salini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.

Paikalliset energiayhteisöt

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti;

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy kaikille järjestäytyneille 
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markkinoille joko suoraan taikka 
yhteenliittymien tai toimittajien 
välityksellä;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan seuraavat:

a) osallistuminen paikalliseen 
energiayhteisöön on vapaaehtoista;

b) paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajat tai jäsenet eivät 
menetä oikeuksiaan kotitalousasiakkaina 
tai aktiivisina asiakkaina;

c) osakkeenomistajilla tai jäsenillä 
on oikeus lähteä paikallisesta 
energiayhteisöstä; tällaisissa tapauksissa 
sovelletaan 12 artiklaa;

d) paikallisten energiayhteisöjen 
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 
8 artiklan 3 kohtaa, jos tällaista 
kapasiteettia voi pitää hajautettuna tai 
pienimuotoisena tuotantona;

e) jakeluverkonhaltijan toimintaa 
harjoittaviin paikallisiin 
energiayhteisöihin sovelletaan IV luvun 
säännöksiä;

f) paikallinen energiayhteisö voi 
tarvittaessa tehdä sopimuksen paikallisen 
energiayhteisön verkon käytöstä sen 
jakeluverkon haltijan kanssa, johon 
paikallisen energiayhteisön verkko on 
yhdistetty,

g) paikallisen energiayhteisön 
käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin 
verkon käyttäjiin, jotka eivät ole 
paikallisen energiayhteisön 
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osakkeenomistajia tai jäseniä, on 
tarvittaessa sovellettava 
oikeudenmukaisia ja 
kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos 
tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset 
energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen 
verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi 
pyytää sääntelyviranomaista 
määrittämään verkkomaksujen tason 
asiaa koskevalla päätöksellä;

h) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan tarvittaessa asianmukaisia 
verkkomaksuja yhteisön verkon ja 
energiayhteisön ulkopuolisen 
jakeluverkon välisissä liitäntäkohdissa. 
Tällaisissa verkkomaksuissa on eriteltävä 
jakeluverkkoon syötetty energia ja 
energiayhteisön ulkopuolisesta 
jakeluverkosta kulutettu energia 
59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Paikalliset energiayhteisöt Energiayhteisöihin kuuluvat yritykset

Or. en

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yhtenevyys 2 artiklaa koskevien tarkistuksien kanssa.

Tarkistus 571
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja 
myydä uusiutuvaa energiaa, myös 
sähkönhankintasopimuksin, ilman 
kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja, 
jotka eivät vastaa kustannuksia. Tätä 
direktiiviä sovellettaessa paikallisen 
energiayhteisön on oltava pk-yritys tai 
voittoa tavoittelematon organisaatio, 
jonka osakkaat tai jäsenet tuottavat, 
jakelevat, varastoivat tai toimittavat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa yhteistyössä ja joka täyttää 
seuraavat kriteerit:

Or. en

Tarkistus 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

1. Jäsenvaltiot voivat kansallisten 
säännöksien nojalla päättää, että:

Or. en

Tarkistus 573
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 

Poistetaan.
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itsenäisesti;

Or. en

Perustelu

Säännös olisi siirrettävä toiseen alakohtaan sen selventämiseksi, että 16 artiklan 1 kohdan 
päätavoitteena ei ole, että paikalliset energiayhteisöt perustavat jakeluverkkoja tai 
osallistuvat niiden toimintaan.

Tarkistus 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännös olisi siirrettävä jakson loppuun toiseen alakohtaan sen selventämiseksi, että 
16 artiklan 1 kohdan päätavoitteena ei ole, että energiayhteisöt perustavat jakeluverkkoja tai 
osallistuvat niiden toimintaan.

Tarkistus 575
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 

Poistetaan.
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itsenäisesti;

Or. en

Tarkistus 576
Morten Helveg Petersen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti;

a) paikalliset energiayhteisöt voivat
omistaa, perustaa tai vuokrata yhteisön 
verkkoja ja hallita niitä itsenäisesti, niin 
kauan kuin jäsenvaltion 
käyttöoikeusjärjestelmää noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 577
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti;

a) osakkaat tai jäsenet ovat 
uusiutuvan energian aloilla toimivia 
luonnollisia henkilöitä, 
paikallisviranomaisia, myös kuntia, tai 
pk-yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti;

a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja
myydä energiaa omia verkkojaan käyttäen 
jokaisessa jäsenvaltiossa määritettyjen 
ehtojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 579
Morten Helveg Petersen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) maksaa kohtuullinen korvaus 
(laitteiden arvottaminen perustuen 
diskontattuun kassavirtaan) 
vuokratessaan tai ostaessaan yhteisön 
verkossa olevia laitoksia;

Or. en

Tarkistus 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy kaikille järjestäytyneille 
markkinoille joko suoraan taikka 
yhteenliittymien tai toimittajien 
välityksellä;

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön täysimääräinen pääsy kaikille 
järjestäytyneille markkinoille, myös 
hajautetun tilikirjan tekniikkaan 
perustuville markkinoille, joko suoraan 
taikka yhteenliittymien, toimittajien tai 
muiden kolmansien osapuolien
välityksellä yhtäläisin edellytyksin muiden 
sähköalan yrityksiin nähden;
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Or. en

Perustelu

Markkinoille pääsy on tärkein tekijä, joka estää yhteisöaloitteiden osallistumisen koko 
sähköalalle, mikä johtuu pääasiassa koko-, omistajuus- ja hallintorakenteesta sekä 
maantieteellisestä painotuksesta. Tästä syystä on taattava, että markkinoille pääsyä 
koskevissa säännöissä sallitaan eri vaihtoehdot, jotta yhteisön energia-ala voi osallistua 
erityisesti luvallisena toimittajana mutta myös tukku-, tasapaino-, jousto- ja muille 
markkinoille.

Tarkistus 581
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy kaikille järjestäytyneille 
markkinoille joko suoraan taikka 
yhteenliittymien tai toimittajien 
välityksellä;

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön täysimääräinen pääsy kaikille 
järjestäytyneille markkinoille joko suoraan 
taikka yhteenliittymien, toimittajien tai 
muiden nimettyjen kolmansien osapuolien
välityksellä muiden sähköalan yrityksien 
kanssa tasapuolisin toimintaedellytyksin.

Or. en

Tarkistus 582
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallisilla energiayhteisöillä on
syrjimätön pääsy kaikille järjestäytyneille 
markkinoille joko suoraan taikka 
yhteenliittymien tai toimittajien 
välityksellä;

b) vähintään 51 prosenttia yksikön 
äänivaltaisista osakkaista tai jäsenistä on
luonnollisia henkilöitä;
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Or. en

Tarkistus 583
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy kaikille järjestäytyneille 
markkinoille joko suoraan taikka 
yhteenliittymien tai toimittajien 
välityksellä;

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy energiamarkkinoille joko 
suoraan taikka yhteenliittymien tai 
toimittajien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 584
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy kaikille järjestäytyneille 
markkinoille joko suoraan taikka 
yhteenliittymien tai toimittajien 
välityksellä;

b) paikallisilla energiayhteisöillä on 
syrjimätön pääsy energiamarkkinoille joko 
suoraan taikka yhteenliittymien tai 
toimittajien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 585
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei c) vähintään 51 prosenttia yksikön 
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syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

osuuksista tai osallistumisoikeuksista on 
paikallisjäsenten omistamia, eli ne ovat 
paikallisten yksityisten ja julkisten talous-
ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 
edustajien tai sellaisten kansalaisten 
hallussa, joilla on suora intressi yhteisön 
toiminnassa ja sen vaikutuksissa;

Or. en

Tarkistus 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikalliset energiayhteisöt saavat 
tarvittavaa sääntelyyn ja hallintoon 
liittyvää tukea niiden loppukäyttäjinä, 
tuottajina, toimittajina,
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman ja kaiken muun niiden 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

Or. en

Perustelu

Syrjimätön kohtelu ei riitä varmistamaan, että aktiiviset loppukäyttäjät voivat 
menestyksellisesti kasvaa EU:ssa. Tämän vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön jäsenvaltioita 
koskeva velvoite, jonka mukaan niiden on annettava aktiivisille asiakkaille sääntelyyn ja 
hallintoon liittyvää tukea.

Tarkistus 587
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisten energiayhteisöjen on 
joko itse toimittava tasevastaavina tai
siirrettävä velvoitteensa valitsemalleen 
tasevastaavalle;

Or. en

Tarkistus 588
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina, toimittajina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Or. en

Perustelu

Kaikki paikallisen energiayhteisöön kuuluvat potentiaaliset yritykset olisi katettava.

Tarkistus 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina, toimittajina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;
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Or. en

Tarkistus 590
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, toimittajina,
tuottajina, jakeluverkonhaltijoina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Or. en

Tarkistus 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, toimittajina,
tuottajina, jakeluverkonhaltijoina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Or. en

Tarkistus 592
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
toimittajina, jakeluverkonhaltijoina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Or. en

Perustelu

Markkinoille pääsyn tavoin yksi merkittävimmistä esteistä, joka vaikeuttaa yhteisöenergia-
aloitteiden osallistumista, on syrjivä tai eriarvoinen kohtelu. Tämä on kuitenkin erityisen 
ongelmallista monille yhteisöenergia-aloitteille, joissa pyritään luvallisiksi toimittajiksi. Liian 
vaikeaselkoisten, monimutkaisten ja kalliiden hallinnollisten menettelyjen vuoksi 
yhteisöenergia-aloitteiden kyky ryhtyä toimittajiksi vaihtelee hyvin paljon eri jäsenvaltioiden 
välillä.

Tarkistus 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä 
harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja 
velvollisuuksien suhteen;

c) paikallisia energiayhteisöjä ei 
syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina tai 
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Or. en

Tarkistus 594
Jaromír Kohlíček

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisia energiayhteisöjä ei c) paikallisten energiayhteisöjen on 
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syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, 
jakeluverkonhaltijoina tai
yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, 
oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

joko itse toimittava tasevastaavina tai
siirrettävä velvoitteensa valitsemalleen 
tasevastaavalle;

Or. en

Perustelu

Paikallisten energiayhteisöjen on toimittava tasevastaavina (kuten muidenkin 
markkinatoimijoiden).

Tarkistus 595
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti, ja paikalliset energiayhteisöt 
voivat tarvittaessa tehdä sopimuksia 
yhteisön verkon käytöstä sen 
jakeluverkonhaltijan kanssa, johon niiden 
verkko on liitetty;

Or. en

Tarkistus 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) paikallisia energiayhteisöjä 
suojataan välittömältä tai välilliseltä 
syrjinnältä, ja niitä tuetaan niiden 
oikeuksien täysimääräisessä ja 
vaikuttavassa käytössä;
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Or. en

Perustelu

Syrjimätön kohtelu ei riitä varmistamaan, että aktiiviset loppukäyttäjät voivat 
menestyksellisesti kasvaa EU:ssa. Tästä syystä on tarpeen ottaa käyttöön jäsenvaltioita 
koskeva velvoite tukea aktiivisesti aktiivisia asiakkaita antamalla sääntelyä ja hallintoa 
koskevaa sekä mahdollisuuksien mukaan taloudellista tukea ja varmistaa niin välittömän kuin 
välillisen syrjinnän torjuminen.

Tarkistus 597
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja.

d) vähintään 51 prosenttia yksikön 
johtokunnan tai hallintoelinten paikoista 
on varattu paikallisjäsenille, eli 
paikallisten yksityisten ja julkisten talous-
ja yhteiskuntaelämän eturyhmien 
edustajille tai kansalaisille, joilla on suora 
intressi yhteisön toiminnassa ja sen 
vaikutuksissa;

Or. en

Tarkistus 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja.

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja, mukaan 
lukien sen sähköjärjestelmän 
kustannukset, johon ne ovat edelleen 
liitettyinä.
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Or. en

Tarkistus 599
Edouard Martin, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja.

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja 
mahdollisten tariffien 
tasaamisjärjestelmien mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja
kustannuksia vastaavia maksuja.

d) paikallisiin energiayhteisöihin ei 
sovelleta syrjiviä, epäoikeudenmukaisia, 
suhteettomia ja epäavoimia menettelyjä 
tai maksuja, jotka eivät vastaa 
kustannuksia;

Or. en

Perustelu

Yhtenevyyden edistämiseksi muiden 16 artiklan 1 kohtaan esitettyjen muutoksien kanssa.

Tarkistus 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja.

d) paikallisten energiayhteisöjen olisi 
myötävaikutettava kustannuksia 
vastaavalla ja oikeudenmukaisella tavalla 
verkkomaksuihin ja politiikkaan liittyviin 
kustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
kustannuksia vastaavia maksuja.

d) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan oikeudenmukaisia, 
oikeasuhteisia ja avoimia menettelyjä ja 
maksuja.

Or. en

Tarkistus 603
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) sellaiset asiakkaat, jotka eivät 
pysty sijoittamaan laitteistoja 
rakennukseensa oman mittarinsa taakse, 
voisivat hyödyntää virtuaalista 
nettomittausjärjestelmää hankkimalla tai 
vuokraamalla laitteistoja tai tekemällä 
pitkän aikavälin sopimuksia tietyllä 
toimintasäteellä sijaitsevien laitteistojen 
käytöstä. Asiakkaat omistavat osan 
hankkeesta tai tilaavat sen.
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Asiakkaat voivat

i) maksaa kehittäjälle sen osuudesta 
tuotokseen (kiinteä hinta kilowatilta 
kuukaudessa tai määräaikainen vuokra, 
joka nousee inflaation myötä). Asiakas 
voi myös suorittaa kehittäjälle 
ennakkomaksun kaikesta asiakkaan 
hankeosuuden odotetusta tuotoksesta tai

ii) suorittaa ennakkomaksun ostaakseen 
osan laitteistosta (kuten aurinkovoimalan 
yhden paneelin tai useampia paneeleja). 
Hankkeen tuottama sähkö luovutetaan 
paikalliselle yleishyödylliselle laitokselle. 
Se puolestaan hyvittää jokaiselle 
asiakkaalle kyseisen asiakkaan osuuden 
sähköntuotosta. Asiakas maksaa 
normaalisti yleishyödylliselle laitokselle 
laskun, josta hyvitys on vähennetty.

Or. en

Perustelu

Tämä ”etäomistusmalli” on saavuttanut Yhdysvalloissa suurta menestystä ”Community 
Solar” -mallin kehyksessä useissa osavaltioissa (kuten Massachusettsissa, Minnesotassa ja 
Coloradossa).

Tarkistus 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
virtuaalisia tai fyysisiä yhteisön verkkoja 
ja hallita niitä itsenäisesti, ja paikalliset 
energiayhteisöt voivat tehdä sopimuksia 
yhteisön verkon käytöstä sen 
jakeluverkonhaltijan kanssa, johon niiden 
jakeluverkko on liitetty;

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksen 16 artiklan päätavoitteena ei ole, että energiayhteisöt perustavat jakeluverkkoja 
tai osallistuvat niiden toimintaan, ja säännös olisi siirrettävä a alakohdasta viimeiseen 
alakohtaan. Yhteisön aloitteilla voidaan 16 artiklan välityksellä myös perustaa 
mikroverkkoja. Tarkistuksessa esitetään selvennys ja estetään paikallisia energiayhteisöjä 
käyttämästä EU:ta hyväkseen ja haastamasta verkon valtaamiseen. Verkon omistajuutta ja 
käyttöä koskevista säännöistä päätetään kansallisesti.

Tarkistus 605
Cristian-Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) e) yhteisö on asentanut viimeisten 
viiden vuoden aikana vuosittain 
keskimäärin enintään 5 MW uusiutuvan 
energian tuotantokapasiteettia 
sähköntuotantoa, lämmitystä, jäähdytystä 
ja liikennettä varten.

Or. en

Tarkistus 606
Morten Helveg Petersen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) paikalliset energiayhteisöt toimivat 
markkinoilla tasapuolisin 
toimintaedellytyksin ilman vääristävää 
kilpailua ja tekevät sopimuksen 
tasapainosta vastaavan tahon kanssa;

Or. en
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Tarkistus 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) paikalliset energiayhteisöt 
osallistuvat asianmukaisesti sen 
sähköjärjestelmän kustannuksiin, johon 
ne ovat edelleen liitettyinä.

Or. en

Tarkistus 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan seuraavat:

2. Jäsenvaltiot voivat tarjota 
mahdollistavan sääntelykehyksen, joka 
koskee seuraavia paikallisiin 
energiayhteisöihin liittyviä tekijöitä:

Or. en

Tarkistus 609
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan seuraavat:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

Or. en
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Tarkistus 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan seuraavat:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

Or. en

Perustelu

Siltä osin kuin tässä direktiivissä esitetään riittävän selkeitä ja täsmällisiä määräyksiä, 
energiayhteisöihin osallistuvien kuluttajien oikeuksista ja velvoitteista säätäminen ja 
yleissäädöksien hyväksymistä koskevat vaatimukset aiheuttaisivat lisärasitusta jäsenvaltioille. 
Mahdollistavat sääntelykehykset olisi otettava käyttöön vain tarvittaessa.

Tarkistus 611
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan seuraavat:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että:

Or. en

Tarkistus 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan seuraavat:

2. Jäsenvaltiot voivat tarjota 
mahdollistavan sääntelykehyksen, jolla 
varmistetaan seuraavat:

Or. en

Tarkistus 613
Morten Helveg Petersen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) paikallisten energiaverkkojen 
perustamis-, käyttö- ja 
purkamisedellytykset on määritetty 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kotitalousasiakkailla ja julkisilla 
asiakkailla, jotka ovat loppukäyttäjiä, on 
oikeus liittyä jäseninä energiayhteisöön 
kuuluvaan yritykseen, ja kaikki niiden 
osallistumisen esteet poistetaan. 
Sähköalan julkiset yritykset ja pk-
yritykset, jotka ovat loppukäyttäjiä, voivat 
liittyä jäseninä paikalliseen 
energiayhteisöön, edellyttäen, että pk-
yrityksien kohdalla osallistuminen ei 
muodosta niiden pääelinkeinoa;

Or. en
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Perustelu

Sanamuodoilla on selvennettävä, että osallistuminen energiayhteisöön on kuluttajan 
valinnanvapauden ilmaisu, ja varmistettava, että kaikilla kuluttajilla on kaikkialla EU:ssa 
mahdollisuus osallistua energiayhteisöön. Päätavoitteena olisi oltava sen edistäminen, että 
kansalaiset ja paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat energiayhteisöihin, ei ainoastaan 
yhteisöjen muodostaminen merkittävien kaupallisten etujen vuoksi. On tarpeen ottaa käyttöön 
energiayhteisöjen muodostamista koskevia rajoituksia.

Tarkistus 615
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) otetaan käyttöön paikallisia 
energiayhteisöjä, joilla on oma verkko, 
koskevia ehtoja ja standardeja, jotta 
ylläpidetään tehokasta 
verkkosuunnittelua. Ehdoilla ja 
standardeilla on myös varmistettava, että 
paikallisen energiayhteisön asiakkaat ja 
jäsenet saavat samanlaatuisia ja saman 
standardin täyttäviä verkkopalveluja kuin 
paikalliseen energiayhteisöön 
kuulumattomat asiakkaat;

Or. en

Tarkistus 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kotitalouksilla ja julkisilla 
ostajilla, jotka ovat loppukäyttäjiä, on 
oikeus osallistua vapaaehtoisesti jäseninä 
paikalliseen energiayhteisöön. Pk-
yritykset, jotka ovat loppukäyttäjiä, voivat 
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liittyä jäseninä paikalliseen 
energiayhteisöön, edellyttäen, että 
osallistuminen ei muodosta niiden 
pääelinkeinoa;

Or. en

Tarkistus 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) loppukäyttäjät, jotka ovat 
haavoittuvassa asemassa tai 
energiaköyhyyden koettelemia, voivat 
halutessaan osallistua paikalliseen 
energiayhteisöön;

Or. en

Tarkistus 618
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) loppukäyttäjillä on oikeus 
osallistua paikalliseen energiayhteisöön;

Or. en

Perustelu

Sanamuodoilla on selvennettävä, että osallistuminen paikalliseen energiayhteisöön on 
kuluttajan valinnanvapauden ilmaisu, ja varmistettava, että kaikilla kuluttajilla on kaikkialla 
EU:ssa mahdollisuus osallistua paikalliseen energiayhteisöön.
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Tarkistus 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) loppukäyttäjillä on oikeus 
osallistua paikalliseen energiayhteisöön;

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että osallistuminen paikalliseen energiayhteisöön on kuluttajan 
valinnanvapauden ilmaisu, ja varmistettava, että kuluttajilla on kaikkialla EU:ssa 
mahdollisuus osallistua paikalliseen energiayhteisöön.

Tarkistus 620
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kaikilla loppukäyttäjillä on oikeus 
osallistua paikalliseen energiayhteisöön;

Or. en

Tarkistus 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) ulkopuolisista sijoittajista tai 
sähköalan yksityisyrityksistä voi tulla 
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energiayhteisöön kuuluvan yrityksen 
osakkeenomistajia tai jäseniä ainoastaan, 
jos 1) ne eivät valvo tai ohjaa 
energiayhteisöön kuuluvaa yritystä 2) 
niillä on jäsenyytensä tai 
sijoitusosuutensa nojalla oikeus vain 
yhteen ääneen ja 3) niillä ei ole 
jäsenyytensä tai sijoitusosuutensa nojalla 
oikeutta muihin jäseniin verrattuna 
suurempaan tai etuuskohteluun 
perustuvaan tuottoon vastavuoroisuuden 
periaatteen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Energiayhteisöjen olisi oltava riippumattomia investointirahastojen ja suurten 
energiayhtiöiden kaltaisten ulkopuolisten toimijoiden intresseistä. Energiayhteisöihin 
osallistumista koskevia parametreja tarvitaan sen varmistamiseksi, että niillä ei auteta muita 
yrityksiä saamaan kilpailuetua muihin samassa tilanteessa oleviin toimijoihin nähden.

Tarkistus 622
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) loppukäyttäjät saavat tietoa 
oikeudestaan osallistua paikalliseen 
energiayhteisöön sekä erityisesti siitä, 
miten ne voivat käyttää oikeuksiaan ja 
miten ne voivat hyödyntää vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä, myös 
25 artiklassa tarkoitetun keskitetyn 
palvelupisteen välityksellä.

Or. en

Tarkistus 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajat tai jäsenet eivät 
menetä oikeuksiaan kotitalousasiakkaina 
tai aktiivisina asiakkaina;

b) paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajilla tai jäsenillä on oltava 
samat oikeudet kuin kotitalousasiakkailla 
tai aktiivisilla asiakkailla;

Or. en

Tarkistus 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osakkeenomistajilla tai jäsenillä on 
oikeus lähteä paikallisesta 
energiayhteisöstä; tällaisissa tapauksissa 
sovelletaan 12 artiklaa;

c) verkon käyttäjillä,
osakkeenomistajilla tai jäsenillä on oikeus 
lähteä paikallisesta energiayhteisöstä; 
tällaisissa tapauksissa sovelletaan 
12 artiklaa;

Or. en

Tarkistus 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kotitalousasiakkaat, jotka ovat 
loppukäyttäjiä, saavat myös 25 artiklassa 
tarkoitetun keskitetyn palvelupisteen 
välityksellä helposti tietoa oikeudestaan 
osallistua paikalliseen energiayhteisöön 
sekä siitä, miten ne voivat käyttää 



PE609.627v04-00 166/180 AM\1135603FI.docx

FI

oikeuttaan liittyä ja osallistua 
energiayhteisöön, erota siitä ja hyödyntää 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä.

Or. en

Tarkistus 626
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisten energiayhteisöjen 
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 
8 artiklan 3 kohtaa, jos tällaista
kapasiteettia voi pitää hajautettuna tai 
pienimuotoisena tuotantona;

d) erityisiä lupamenettelyjä ja ohjeita 
kehitetään 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
paikallisten energiayhteisöjen alaryhmän, 
uusiutuvaa energiaa tuottavien 
yhteisöjen, tuotantokapasiteettia ja
erityisesti sellaista kapasiteettia varten, 
jota voi pitää hajautettuna tai 
pienimuotoisena tuotantona.

Or. en

Tarkistus 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisten energiayhteisöjen 
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 
3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi pitää 
hajautettuna tai pienimuotoisena 
tuotantona;

d) paikallisten energiayhteisöjen 
alaryhmän, uusiutuvaa energiaa 
tuottavien yhteisöjen,
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 
3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi pitää 
hajautettuna tai pienimuotoisena 
tuotantona;

Or. en



AM\1135603FI.docx 167/180 PE609.627v04-00

FI

Perustelu

Säännöstä olisi sovellettava erityisesti uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin, jotka ovat 
paikallisen energiayhteisön alaryhmä. On vahvistettava kahden välineen välistä 
johdonmukaisuutta ja selkeyttä.

Tarkistus 628
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisten energiayhteisöjen 
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 
3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi pitää 
hajautettuna tai pienimuotoisena 
tuotantona;

d) paikallisten energiayhteisöjen 
alaryhmän, uusiutuvaa energiaa 
tuottavien yhteisöjen,
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 
3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi pitää 
hajautettuna tai pienimuotoisena 
tuotantona;

Or. en

Tarkistus 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paikallisten energiayhteisöjen
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 
3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi 
pitää hajautettuna tai pienimuotoisena 
tuotantona;

d) energiayhteisöihin kuuluvien 
yrityksien alaryhmän, uusiutuvaa 
energiaa tuottavien yhteisöjen
tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 
3 kohtaa;

Or. en

Perustelu

Säännöstä olisi sovellettava erityisesti uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin, jotka ovat 
energiayhteisöön kuuluvien yrityksien alaryhmä. On vahvistettava kahden välineen välistä 
johdonmukaisuutta ja selkeyttä.
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Tarkistus 630
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) paikallisilla energiayhteisöillä on 
oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata 
yhteisön verkkoja ja hallita niitä 
itsenäisesti;

Or. en

Tarkistus 631
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että syrjäisten alueiden, kuten 
saarialueiden ja alueiden, joiden 
väestötiheys on alhainen, paikallisilla 
energiayhteisöillä on oikeus perustaa, 
omistaa ja vuokrata fyysisiä ja virtuaalisia 
yhteisön verkkoja ja käyttää niitä.

Or. en

Tarkistus 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) jakeluverkonhaltijan toimintaa 
harjoittaviin paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan IV luvun säännöksiä;

e) Jäsenvaltioiden on poistettava 
kaikki tekijät, jotka estävät paikallisia 
energiayhteisöihin kuuluvia yrityksiä 
ryhtymästä jakeluverkonhaltijoiksi. 
Energiayhteisöihin kuuluvilla yrityksillä 
ja paikallisviranomaisilla on tarvittaessa 
oltava oikeus läpinäkyvään, 
syrjimättömään ja oikeudenmukaiseen 
kohteluun, kun tehdään päätös 
jakeluverkon uudelleen 
kunnallistamisesta. Jakeluverkonhaltijan 
toimintaa harjoittaviin energiayhteisöihin 
kuuluviin yrityksiin sovelletaan IV luvun 
säännöksiä;

Or. en

Perustelu

Energiainfrastruktuuria olisi kohdeltava yleishyödykkeenä. Jos yhteisöt ilmaisevat halunsa 
palauttaa infrastruktuurin hoidon paikalliselle tasolle, niiden ei pitäisi joutua kohtaamaan 
esteitä, jotka aiheuttavat liiallista rasitusta tai ovat syrjiviä.

Tarkistus 633
Morten Helveg Petersen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jakeluverkonhaltijan toimintaa 
harjoittaviin paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan IV luvun säännöksiä;

e) jakeluverkonhaltijan toimintaa 
harjoittaviin paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan IV luvun säännöksiä ja muita 
jakeluverkonhaltijoihin sovellettavia 
sääntöjä ja säädöksiä;

Or. en

Tarkistus 634
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jakeluverkonhaltijan toimintaa 
harjoittaviin paikallisiin 
energiayhteisöihin sovelletaan IV luvun 
säännöksiä;

e) kun paikallinen energiayhteisö 
harjoittaa jakeluverkonhaltijan toimintaa, 
kuten fyysisen yhteisön verkon toimintaa,
sovelletaan IV luvun säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 635
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) paikallinen energiayhteisö voi 
tarvittaessa tehdä sopimuksen paikallisen 
energiayhteisön verkon käytöstä sen 
jakeluverkon haltijan kanssa, johon 
paikallisen energiayhteisön verkko on 
yhdistetty,

f) paikallinen energiayhteisö voi 
tarvittaessa tehdä tarvittavia sopimuksia
paikallisen energiayhteisön verkon 
käytöstä sen jakeluverkon haltijan kanssa, 
johon paikallisen energiayhteisön 
jakeluverkko on yhdistetty,

Or. en

Tarkistus 636
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) paikallinen energiayhteisö voi 
tarvittaessa tehdä sopimuksen paikallisen 
energiayhteisön verkon käytöstä sen 
jakeluverkon haltijan kanssa, johon 
paikallisen energiayhteisön verkko on 

f) paikallinen energiayhteisö voi 
tarvittaessa tehdä tarvittavia sopimuksia
paikallisen energiayhteisön verkon 
käytöstä sen jakeluverkon haltijan kanssa, 
johon paikallisen energiayhteisön verkko 
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yhdistetty, on yhdistetty,

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on taata oikeudellinen selvyys ja yhtenevyys muihin 16 artiklan 1 kohdan 
muutoksiin nähden ja laatia yhteisön verkkoja koskeva erillinen kohta. Lisäksi on annettava 
säädöksiä, jotta taataan paikallisten energiayhteisöjen oikeus osallistua fyysisiin tai 
virtuaalisiin yhteisön verkkoihin sekä perustaa, omistaa ja vuokrata niitä, koska useimmissa 
jäsenvaltioissa toiminta on joko kiellettyä tai asemansa vakiinnuttaneet jakeluverkonhaltijat 
eivät ole kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten energiayhteisöjen kanssa tällaisten 
verkkojen perustamiseksi.

Tarkistus 637
Morten Helveg Petersen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) paikallisen energiayhteisön 
käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin 
verkon käyttäjiin, jotka eivät ole 
paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajia tai jäseniä, on 
tarvittaessa sovellettava oikeudenmukaisia 
ja kustannusperusteisia verkkomaksuja. 
Jos tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset 
energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen 
verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi 
pyytää sääntelyviranomaista 
määrittämään verkkomaksujen tason 
asiaa koskevalla päätöksellä;

g) paikallisen energiayhteisön 
käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin 
verkon käyttäjiin, jotka eivät ole [uusi 
kohta] mukaisesti perustetun ja käytössä 
olevan paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajia tai jäseniä, on e kohdan 
mukaisesti tarvittaessa sovellettava 
oikeudenmukaisia ja kustannusperusteisia 
verkkomaksuja sekä muita jakeluverkon 
käyttäjien oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) paikallisen energiayhteisön 
käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin 
verkon käyttäjiin, jotka eivät ole 
paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajia tai jäseniä, on 
tarvittaessa sovellettava oikeudenmukaisia 
ja kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos 
tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset 
energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen 
verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi 
pyytää sääntelyviranomaista määrittämään 
verkkomaksujen tason asiaa koskevalla 
päätöksellä;

g) paikallisen energiayhteisön 
käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin 
verkon käyttäjiin on sovellettava 
syrjimättömiä, oikeudenmukaisia ja 
kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos 
tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset 
energiayhteisöt, jotka eivät ole 
jakeluverkkoa käyttävän paikallisen 
energiayhteisön osakkeenomistajia tai 
jäseniä, eivät pääse sopimukseen 
verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi 
pyytää sääntelyviranomaista määrittämään 
verkkomaksujen tason asiaa koskevalla 
päätöksellä;

Or. en

Tarkistus 639
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) paikallisen energiayhteisön 
käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin
verkon käyttäjiin, jotka eivät ole 
paikallisen energiayhteisön 
osakkeenomistajia tai jäseniä, on 
tarvittaessa sovellettava oikeudenmukaisia 
ja kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos 
tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset 
energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen 
verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi 
pyytää sääntelyviranomaista määrittämään 
verkkomaksujen tason asiaa koskevalla 
päätöksellä;

g) verkon käyttäjiin, jotka eivät ole 
jakeluverkkoon yhdistetystä yhteisön 
verkosta vastuussa olevan paikallisen 
energiayhteisön osakkeenomistajia tai 
jäseniä, on tarvittaessa sovellettava 
oikeudenmukaisia, syrjimättömiä ja 
kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos 
tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset 
energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen 
verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi 
pyytää sääntelyviranomaista määrittämään 
verkkomaksujen tason asiaa koskevalla 
päätöksellä;

Or. en
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Tarkistus 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan tarvittaessa asianmukaisia 
verkkomaksuja yhteisön verkon ja 
energiayhteisön ulkopuolisen jakeluverkon 
välisissä liitäntäkohdissa. Tällaisissa 
verkkomaksuissa on eriteltävä 
jakeluverkkoon syötetty energia ja 
energiayhteisön ulkopuolisesta 
jakeluverkosta kulutettu energia
59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

h) energiayhteisöihin kuuluviin 
yrityksiin sovelletaan tarvittaessa 
asianmukaisia verkkomaksuja yhteisön 
verkon ja energiayhteisön ulkopuolisen 
jakeluverkon välisissä liitäntäkohdissa. 
Tällaisten verkkomaksujen on vastattava 
sekä kustannuksia että hyötyä, joita 
yhteisön verkosta aiheutuu jakeluverkolle, 
perustuen sääntelyviranomaisen
59 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
kehittämään läpinäkyvään kustannus-
hyötyanalyysiin.

Or. en

Perustelu

Energy communities will need to contribute fairly to costs that they are responsible for 
imposing on the system. However, taking into account that energy communities represent an 
opportunity to provide services to the distribution network that may realise cost savings to the 
distribution system operator, benefits should also be factored into the charges that are 
assessed to community networks and their participants. This will help establish a reliable 
investment framework that rewards active customers, protects non-active customers, and 
ensures that the distribution system operator can sustainably mange the grid in the long-term.

Tarkistus 641
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan tarvittaessa asianmukaisia 
verkkomaksuja yhteisön verkon ja 
energiayhteisön ulkopuolisen

h) paikallisiin energiayhteisöihin 
sovelletaan tarvittaessa asianmukaisia 
verkkomaksuja yhteisön verkon ja yleisen
jakeluverkon välisissä liitäntäkohdissa. 
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jakeluverkon välisissä liitäntäkohdissa. 
Tällaisissa verkkomaksuissa on eriteltävä 
jakeluverkkoon syötetty energia ja 
energiayhteisön ulkopuolisesta 
jakeluverkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

Tällaisissa verkkomaksuissa on eriteltävä 
jakeluverkkoon syötetty energia ja 
yhteisön verkon ulkopuolisesta 
jakeluverkosta kulutettu energia 59 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 642
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) Jäsenvaltioiden on seurattava 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
kautta paikallisten energiayhteisöjen 
markkinoille pääsyä, niiden kohtelua sekä 
niihin sovellettavia menettelyjä ja 
maksuja, paikallisten energiayhteisöjen 
vaikutuksia kilpailuun, kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksiin ja 
kuluttajansuojaan sekä hyötyä 
paikalliselle yhteisölle, myös niiden 
panosta energiaköyhyyden poistamisessa. 
Niiden on raportoitava vuosittain 
komissiolle ja tarvittaessa kansallisille 
kilpailuviranomaisille 59 artiklan 
1 n kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta sääntelykehykset toimivat paikallisten energiayhteisöjen osalta, niiden on oltava 
täytäntöönpanokelpoisia ja saatava institutionaalista tukea. Paikalliset energiayhteisöt 
harjoittavat kuitenkin monenlaista toimintaa, ja niihin kohdistuu merkittäviä sääntely- ja 
markkinaesteitä, joita ei ymmärretä tai tunnusteta asianmukaisesti kansallisessa energia-alan 
sääntelyssä. Tästä syystä kansallisten lainsäätäjien on seurattava paikallisia energiayhteisöjä 
koskevia säädöksiä kansallisten markkinoiden kehittyessä.
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Tarkistus 643
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) yhteisön verkkoja kohdellaan 
muihin resursseihin nähden tasapuolisin 
toimintaedellytyksin, kun 
jakeluverkonhaltijat määrittävät ja 
hankkivat palveluja ja markkinoilla olevia 
tuotteita 31 artiklan 5 kohdan ja 
32 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 644
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
sääntelyviranomaisten välityksellä

a) varmistettava, että paikallisilla 
energiayhteisöillä on rajoittamaton pääsy 
markkinoille, b) tarkistettava 
säännöllisesti paikallisten 
energiayhteisöjen kohtelua ja niihin 
sovellettuja menettelyjä ja maksuja ja 
poistettava niiden kehitykseen kohdistuvat 
perusteettomat esteet tai rajoitukset, c) 
arvioitava paikallisten energiayhteisöjen 
vaikutusta energiamarkkinoihin, 
ympäristöpolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä paikallisyhteisöjen 
sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen, 
mukaan lukien niiden myötävaikutus 
energiatehokkuuden saavuttamiseen ja 
energiaköyhyyden lievittämiseen. Niiden 
on raportoitava vuosittain komissiolle ja, 
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kun kilpailun rajoituksia havaitaan, 
kansallisille kilpailuviranomaisille 
59 artiklan 1 n kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The activities that LECs undertake are diverse, and they face significant regulatory and 
market barriers that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. 
The package must propose monitoring duties for regulators, in view of facilitating the 
implementation and enforcement of EU rules on market access and a level playing field for 
energy communities, in order to help prevent discrimination, ensure competition, and 
guarantee respect for consumer rights (active and non-active) generally. Further, regulatory 
authorities should be required to alert national competition watchdogs of possible violations 
of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Tarkistus 645
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
luotava mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan, että 1 ja 2 kohta saatetaan 
voimaan.

Or. en

Perustelu

Joillakin 16 artiklassa luetelluilla ja paikallisia energiayhteisöjä koskevilla oikeuksilla ja 
velvoitteilla on oikeudellinen vaikutus ilman jäsenvaltioiden lisätoimia. Joidenkin oikeuksien 
ja velvoitteiden tosiasiallinen täytäntöönpano edellyttää kuitenkin, että niiden työstämistä 
jatketaan kansallisissa sääntelykehyksissä.

Tarkistus 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
luotava mahdollistava sääntelykehys, jolla 
varmistetaan, että 1 ja 2 kohta saatetaan 
voimaan.

Or. en

Perustelu

Joillakin 16 artiklassa luetelluilla ja energiayhteisöihin kuuluvia yrityksiä koskevilla 
oikeuksilla ja velvoitteilla on oikeudellinen vaikutus ilman jäsenvaltioiden lisätoimia. 
Joidenkin oikeuksien ja velvoitteiden tosiasiallinen täytäntöönpano edellyttää kuitenkin, että 
niiden työstämistä jatketaan kansallisissa sääntelykehyksissä.

Tarkistus 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
paikallisten energiayhteisöjen kokoa 
teknisistä ja taloudellisista syistä.

Or. en

Tarkistus 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
välityksellä, että loppukäyttäjät ja 
energiayhteisöihin kuuluvat yritykset 
voivat käyttää oikeuksiaan eikä niihin 
sovelleta hallinnollisia, kaupallisia tai 



PE609.627v04-00 178/180 AM\1135603FI.docx

FI

teknisiä käytäntöjä, jotka saattavat 
vaikuttaa haitallisesti niiden oikeuksiin 
tai taloudelliseen tilanteeseen; 
jäsenvaltioiden on myös seurattava 
energiayhteisöihin kuuluvien yrityksien 
markkinoille pääsyä, niiden kohtelua sekä 
niihin sovellettavia menettelyjä ja 
maksuja, energiayhteisöihin kuuluvien 
yrityksien vaikutuksia kilpailuun, 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin ja 
kuluttajansuojaan sekä hyötyä 
paikalliselle yhteisölle, myös niiden 
panosta energiaköyhyyden poistamisessa. 
Niiden on raportoitava vuosittain 
komissiolle ja tarvittaessa kansallisille 
kilpailuviranomaisille 59 artiklan 
1 n kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

For enabling regulatory frameworks for energy communities undertakings to work, they need 
to be enforceable and backed by institutional support. However, the activities that energy 
communities undertake is diverse, and they face significant regulatory and market barriers 
that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. Therefore, there 
is a need for national regulators to monitor provisions on energy communities undertakings 
as national markets develop. The package must propose monitoring duties for regulators, in 
view of facilitating the implementation and enforcement of EU rules on market access and a 
level playing field for energy communities. Such activities will help prevent discrimination, 
ensure competition, and guarantee respect for consumer rights – both active and non-active –
generally. The Directive should also foresee a reporting obligation, in view of facilitating the 
Commission’s task to oversee the implementation of the provisions on energy communities. 
Likewise, regulatory authorities should be required to alert national competition watchdogs 
of possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Tarkistus 649
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on seurattava 
kansallisten sääntelyviranomaistensa 
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kautta paikallisten energiayhteisöjen 
markkinoille pääsyä, niiden kohtelua sekä 
niihin sovellettavia menettelyjä ja 
maksuja, paikallisten energiayhteisöjen 
vaikutuksia kilpailuun, kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksiin ja 
kuluttajansuojaan sekä hyötyä 
paikalliselle yhteisölle, myös niiden 
panosta energiaköyhyyden poistamisessa. 
Niiden on raportoitava vuosittain 
komissiolle ja tarvittaessa kansallisille 
kilpailuviranomaisille 59 artiklan 1 n 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltiot, jotka päättävät 
soveltaa tätä artiklaa, voivat a) säännellä 
sellaisten kuluttajien ja tuottajien pääsyä 
yhteisön verkkoon, jotka eivät ole 
paikallisen energiayhteisön jäseniä, b) 
säännellä teknisiä ja taloudellisia 
edellytyksiä, joita sovelletaan paikallisen 
energiayhteisön ulkopuoliseen 
energiahuoltoon ja sähköön, jota 
paikallinen energiayhteisö syöttää 
verkkoon.

Or. en

Tarkistus 651
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
paikalliset energiayhteisöt toimivat 
muihin markkinatoimijoihin nähden 
yhtäläisin edellytyksin.

Or. en
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