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Tarkistus 16
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 
3 kohdassa mainituilla aloilla

a) verkkoihin liittyvät tekniset ja 
markkinoita koskevat säännöt 3 kohdassa 
mainituilla aloilla

Or. de

Perustelut

Verkkoa koskevan sääntelyn vahvistaminen.

Tarkistus 17
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka kolmas vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma verkon 
kehittämiselle

Or. de

Perustelu

Verkkoa koskevan sääntelyn vahvistaminen.
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Tarkistus 18
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 2 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että tehtävät kohdistuvat verkkoihin liittyviin näkökohtiin.

Tarkistus 19
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission ehdotus Tarkistus

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

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

Perustelu

Selvennys siitä, että tehtävät kohdistuvat verkkoihin liittyviin näkökohtiin.

Tarkistus 20
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 3 kohta – a luetelmakohta

Komission ehdotus Tarkistus

a) Varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
energiaverkostojen säännöt

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että tehtävät kohdistuvat verkkoihin liittyviin näkökohtiin.

Tarkistus 21
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 3 kohta – g luetelmakohta

Komission ehdotus Tarkistus

g) kauppaa koskevat säännöt g) säännöt kapasiteettia koskevalle 
kaupalle

Or. de
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Perustelu

Selvennys siitä, että tehtävät kohdistuvat verkkoihin liittyviin näkökohtiin.

Tarkistus 22
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 3 kohta – h luetelmakohta

Komission ehdotus Tarkistus

h) avoimuutta koskevat säännöt Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevat säännöt ovat strategisesti tärkeitä. Viraston olisi osallistuttava niiden 
hyväksymiseen.

Tarkistus 23
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 3 kohta – h luetelmakohta

Komission ehdotus Tarkistus

h) avoimuutta koskevat säännöt h) verkkoihin liittyvät avoimuutta koskevat 
säännöt

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että tehtävät kohdistuvat verkkoihin liittyviin näkökohtiin.
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Tarkistus 24
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 d artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

2a. Virasto hyväksyy 
avoimuusvaatimukset ja infrastruktuurin 
saatavuutta koskevat säännöt sen jälkeen, 
kun se on kuullut komissiota, kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa ja kansallisia sääntelijöitä.

Or. en

Perustelu

Avoimuutta koskevilla säännöillä on strategista merkitystä. Viraston asemaa olisi 
vahvistettava tämä näkökanta huomioon ottaen. Asiasta olisi myös kuultava useampia 
keskeisiä toimijoita.

Tarkistus 25
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission ehdotus Tarkistus

a) jos kyseessä on sopimusperusteinen 
ylikuormitus, siirtoverkonhaltijan on
tarjottava käyttämätöntä kapasiteettia 
ensimarkkinoilla vähintään seuraavan
vuorokauden kapasiteettina ja 
keskeytyvänä kapasiteettina;

a) jos kyseessä on sopimusperusteinen 
ylikuormitus, siirtoverkonhaltijan on
tarjottava käyttämätöntä kapasiteettia 
ensimarkkinoilla vähintään seuraavan
vuorokauden kapasiteettina ja 
keskeytyvänä kapasiteettina, sikäli kun 
tämä ei estä pitkäaikaisen 
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toimitussopimuksen täytäntöönpanoa;

Or. en

Perustelu

Ylikuormituksen hallintaa koskevien sääntöjen suunnittelussa olisi otettava huomioon 
toimittajien velvollisuudet loppukäyttäjiä kohtaan ja toimitusvarmuuden lisääminen 
(pitkäaikaisten toimitussopimusten olemassaolo).

Tarkistus 26
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 a artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

Näissä menetelmissä on otettava 
huomioon kyseessä olevan järjestelmän 
toimivuus ja toimitusvarmuus.

Or. en

Perustelu

Kuten kaasunsiirtoverkoille suunnatuissa ylikuormituksen hallinnan periaatteita koskevissa
suuntaviivoissa jo todetaan, ylikuormituksen hallintaa koskevissa säännöissä olisi otettava 
huomioon toimittajien velvollisuudet loppukäyttäjiä kohtaan ja infrastruktuurien fyysiset 
ominaispiirteet.

Tarkistus 27
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 a artikla – 4 kohta
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Komission ehdotus Tarkistus

4. Kaikkien nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
julkistettava tiedot kaasun määrästä 
kussakin varastossa ja nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitoksessa, syöttö- ja 
ottovirroista sekä laitosten käytettävissä
olevasta kapasiteetista, mukaan luettuina 
tiedot laitoksista, jotka on vapautettu
kolmansien osapuolten käyttöoikeudesta.
Nämä tiedot on toimitettava myös
siirtoverkonhaltijalle, jonka on julkistettava 
kooste niistä verkkokohtaisesti tai
asianomaisten kohtien mukaan 
määriteltyjen osaverkkojen osalta. Tiedot 
on ajantasaistettava vähintään kerran 
vuorokaudessa.

4. Kaikkien nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
julkistettava tiedot kaasun määrästä 
kussakin varastossa tai joukossa varastoja 
samalla tasehallinnan alueella ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksessa, 
syöttö- ja ottovirroista sekä laitosten 
käytettävissä olevasta kapasiteetista, 
mukaan luettuina tiedot laitoksista, jotka 
on vapautettu kolmansien osapuolten 
käyttöoikeudesta. Nämä tiedot on 
toimitettava myös siirtoverkonhaltijalle, 
jonka on julkistettava kooste niistä 
verkkokohtaisesti tai asianomaisten kohtien 
mukaan määriteltyjen osaverkkojen osalta. 
Tiedot on ajantasaistettava vähintään 
kerran vuorokaudessa.

Or. en

Perustelu

Toimittajat odottavat, että tietoja julkaistaan tarjousten mukaisesti. Varastointilaitteistojen 
haltijat voivat myydä varastokapasiteettiaan varastoittain (fyysinen varasto) tai varastojen
joukkoina. Jälkimmäisessä tapauksessa tietojen julkaisemisella ”varastoittain” ei yleensä ole 
merkitystä käyttäjille. Tämä tunnustetaan GGPSSO-suuntaviivoissa, jotka koskevat kaasun 
varastointijärjestelmän hyvää käytäntöä (Guidelines for Good Practice for Gas Storage 
System).

Varastointimääriä koskevan tiedon julkaiseminen kunkin varaston mukaan edistää yleensä 
lyhyen aikavälin kaupankäyntiä järjestelmän sisäistä täsmentämistä koskevan tiedon 
tarjonnan myötä. Tämä lisää hintojen epävakautta.

Tarkistus 28
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 b artikla
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Komission ehdotus Tarkistus

Siirtoverkonhaltijoiden ja 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla kaikki 6 ja 6 a artiklassa ja
liitteessä olevassa 3 osassa tarkoitetut 
tiedot vähintään viiden vuoden ajan.

Siirtoverkonhaltijoiden ja 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
on pidettävä kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla kaikki 6 ja 6 a artiklassa ja 
liitteessä olevassa 3 osassa tarkoitetut 
tiedot vähintään kolmen vuoden ajan.

Or. de

Perustelu

Kolmen vuoden määräaika vaikuttaa riittävän pyrittäessä tehokkaampaan valvontaan.

Tarkistus 29
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 c artikla (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

6 c artikla
Tiedon julkaisemisen rajoittaminen

Jos siirtoverkkojen, varastointilaitteistojen
tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen haltija katsoo, että 
sen ei pitäisi julkaista kaikkia vaadittuja 
tietoja tietosuojan ja turvallisuuden takia,
sen on haettava virastolta lupaa kyseisten 
tietojen julkaisemisen rajoittamiseen.
Virasto myöntää tai hylkää hakemuksia 
tapauskohtaisesti ottaen yhtäältä 
huomioon tarpeen suojella oikeutettuja
kauppasalaisuuksia ja yhtäältä tavoitteen 
kilpailulle avoimien 
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maakaasumarkkinoiden luomisesta.

Or. en

Perustelu

Virastolle olisi annettava valtuudet tällaisen rajoitusoikeuden myöntämiseen.

Tarkistus 30
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
9 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

Ennen ensimmäisessä alakohdassa 
mainittujen suuntaviivojen tarkistamista 
tai 1 kohdassa mainittujen suuntaviivojen
hyväksymistä komission on varmistettava, 
että vaikutustenarvioinnit on suoritettu ja 
että kaikkia asianosaisia osapuolia on 
kuultu, mukaan lukien tarvittaessa 
toimitusyritykset, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, siirtoverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijat ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
lukien (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee. Komission on myös 
kysyttävä viraston kantaa asiaan.

Or. en

Perustelu

Jos komission toimeenpanovaltaa laajennetaan vastaamaan koko asetuksen soveltamisalaa, 
on suositeltavaa ottaa käyttöön myös eräitä avoimuusmenettelyitä ja kuulemiseen 
tarkoitettuja menettelyjä, kuten sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 
kohdalla on tehty, erityisesti silloin kun käsitellään hyvin teknisiä kysymyksiä, esimerkiksi 
infrastruktuuriin pääsyn osalta.
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