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Tarkistus 275
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
määritellään käyttäen puolueettomia ja 
avoimia kriteerejä.”

Or. en

Perustelu

Avoimuus kaasun sisämarkkinoilla on hyödyllistä, jos se edistää toimivia markkinoita. 
Kaikilla uusilla tiedon jakamista koskevilla vaatimuksilla olisi kunnioitettava liiketoiminnan 
kannalta arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta, eivätkä ne saa olla 
kilpailulainsäädännön vastaisia.

Tarkistus 276
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Kunkin jakeluverkonhaltijan 
velvollisuutena on varmistaa verkon 
pitkän aikavälin valmiudet vastata kaasun 
jakelua koskevaan kohtuulliseen 
kysyntään, ja sen velvollisuutena on 
käyttää, ylläpitää ja kehittää 
taloudellisten edellytysten mukaisesti 
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turvallista, luotettavaa ja tehokasta 
jakeluverkkoa alueellaan ottaen 
ympäristö ja energiatehokkuuden 
edistäminen asianmukaisesti huomioon.”

Or. en

Perustelu

Jakeluverkonhaltijan pitäisi olla siirtoverkonhaltijan tavoin vastuussa edellä mainittujen
perusteiden täyttämisestä.

Tarkistus 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Kunkin jakeluverkonhaltijan 
velvollisuutena on varmistaa verkon 
pitkän aikavälin valmiudet vastata kaasun 
jakelua koskevaan kohtuulliseen 
kysyntään, ja sen velvollisuutena on 
käyttää, ylläpitää ja kehittää 
taloudellisten edellytysten mukaisesti 
turvallista, luotettavaa ja tehokasta 
jakeluverkkoa alueellaan ottaen 
ympäristö ja energiatehokkuuden 
edistäminen asianmukaisesti huomioon.”

Or. en

(Tarkistetaan direktiivin 2003/55/EY 12 artiklan nykyistä 1 kohtaa)

Perustelu

Jakeluverkonhaltijan pitäisi olla siirtoverkonhaltijan tavoin vastuussa edellä mainittujen
perusteiden täyttämisestä.
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Tarkistus 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Lisätään 12 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”5 a. On toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
jakeluverkonhaltijan henkilökunta ja 
johtohenkilöstö eivät saa henkilökohtaista 
etua energiankulutuksen 
lisääntymisestä.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 12 artiklan 5 kohdan jälkeen)

Perustelu

Jakeluverkonhaltijan työntekijöiden pitäisi keskittyä energiatehokkuuden edistämiseen, eikä 
heitä pitäisi palkita kulutuksen lisääntymisestä kyseisellä jakelualueella.

Tarkistus 279
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei 1–
3 kohtaa sovelleta sellaisiin 
integroituneisiin maakaasualan 
yrityksiin, joilla on alle 100000 verkkoon 
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liitettyä asiakasta.”

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/55/EY 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan sanamuotoa)

Perustelu

Vähimmäisarvoa on sovellettu koko lausekkeeseen, ja näin olisi toimittava myös jatkossa. 
Tämä olisi tehtävä selväksi niin, että alakohtaan sisällytetään selvästi uudet kohdat.

Tarkistus 280
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi olla vastuussa jakeluverkonhaltijoita koskevien 
eriyttämissäännösten valvomisesta, jotta jakeluverkonhaltijan riippumattomuus voidaan 
varmistaa.
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Tarkistus 281
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon kustannus–hyöty-suhde, on kohtuutonta vaatia erillisten tuotemerkkien 
luomista verkolle ja jakelulle.

Tarkistus 282
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 

Poistetaan.
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täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska eriyttämistä koskevat säännökset ovat energiamarkkinoiden vapauttamisen keskeisiä 
säännöksiä, niitä ei voida tarkistaa antamalla suuntaviivoja. On myös korostettava, että jos 
komissiolla olisi valtuudet antaa tällaisia säännöksiä, sillä olisi myös oikeus puuttua 
yhtiöoikeuteen.

Tarkistus 283
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 

Poistetaan.
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että parlamentti ja neuvosto antavat suuntaviivat 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Komissiolle olisi siirrettävä valtaoikeuksia 
ainoastaan tarvittavien tarkistusten osalta.

Tarkistus 284
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa, jolloin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskeviin olennaisiin päätöksiin 
ei enää sovelleta demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Kun otetaan huomioon, että 
komitologiamenettelyn tuloksella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ja että tällaiset 
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päätökset vaikuttavat niiden eriyttämistä koskevien sääntöjen sisältöön, joita 
siirtoverkonhaltijoiden on noudatettava, tämä ehdotus on periaatesyistä hylättävä.

Tarkistus 285
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja 
syrjinnän esiintymättömyyden osalta, ja 
että vertikaalisesti integroitunut yritys ei 
pysty toimituksissaan saamaan 
oikeudetonta etua vertikaalisesta 
integroitumisestaan. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ei ole demokraattista, että komissiolle annetaan valtuudet antaa jakeluverkonhaltijoita 
koskevia suuntaviivoja valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn täytäntöönpanon avulla.
Tämän takia niitä ei pidä hyväksyä.

Tarkistus 286
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 a kohta (uusi)



AM\715225FI.doc 11/109 PE404.544v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. Jäsenvaltioilla on oikeus päättää, 
soveltavatko ne 1–4 kohtaa sellaisiin 
integroituneisiin maakaasualan yrityksiin, 
joilla on alle 100 000 verkkoon liitettyä 
asiakasta tai erillistä verkkoa.”

Or. de

Perustelu

Aikaisemmin de minimis -sääntöä sovellettiin koko artiklaan, joten se sijoitettiin viimeiseen 
kohtaan.

Tarkistus 287
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei 1 ja 
2 kohtaa sovelleta sellaisiin 
integroituneisiin maakaasualan yrityksiin, 
joilla on alle 100 000 verkkoon liitettyä 
asiakasta tai erillistä verkkoa.”

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla oikeus päättää, että pienempiin jakeluverkkoihin ei sovelleta tämän 
direktiivin säännöksiä.
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Tarkistus 288
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei estä yhdistetyn 
siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston, varastointilaitteiston ja 
jakeluverkon haltijan toimintaa edellyttäen, 
että se noudattaa kunkin toimintonsa osalta 
7 ja 9 a artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan 
sovellettavia säännöksiä.

Tällä direktiivillä edistetään 
tehokkaimpana ratkaisuna kolmannen 
osapuolen tehokkaan pääsyn 
takaamiseksi yhdistetyn siirtoverkon, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston, 
varastointilaitteiston ja jakeluverkon 
haltijan toimintaa edellyttäen, että se 
noudattaa kunkin toimintonsa osalta 7 ja 
9 a artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan 
sovellettavia säännöksiä. Kussakin 
jäsenvaltiossa perustetaan verkonhaltija, 
joka vastaa sekä siirtoverkosta että 
nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistoista ja 
varastointilaitteistoista.

Or. en

Tarkistus 289
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei estä yhdistetyn 
siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston, varastointilaitteiston ja 
jakeluverkon haltijan toimintaa edellyttäen, 
että se noudattaa kunkin toimintonsa osalta 
7 ja 9 a artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan 
sovellettavia säännöksiä.

Tämä direktiivi ei estä yhdistetyn 
siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston, varastointilaitteiston ja 
jakeluverkon haltijan toimintaa edellyttäen, 
että se noudattaa kunkin toimintonsa osalta 
7, 9 a ja 9 b artiklan ja 13 artiklan 
1 kohdan sovellettavia säännöksiä.

Or. en
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Perustelu

Tässä 15 artiklaan tehtävässä tarkistuksessa otetaan huomioon, että siirtoverkonhaltijoihin 
sovellettavista eriyttämistä koskevista vaatimuksista säädetään 9–9 b artiklalla.

Tarkistus 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Korvataan 18 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kolmansien osapuolten 
päästämiseksi säännellysti siirto- ja 
jakeluverkkoihin, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksiin, 
varastointilaitteistoihin ja kaasun 
käsittelylaitoksiin luodaan järjestelmä, 
jossa käytetään julkaistuja tariffeja, jota 
voidaan soveltaa kaikkiin vaatimukset 
täyttäviin asiakkaisiin, maakaasun 
toimittajat mukaan lukien, ja jota 
sovelletaan puolueettomasti ja 
harjoittamatta syrjintää verkon 
käyttäjien välillä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 25 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu 
sääntelyviranomainen hyväksyy nämä 
tariffit tai niiden laskentamenetelmät 
ennen niiden voimaantuloa ja että 
tariffit ja, jos ainoastaan menetelmät 
hyväksytään, menetelmät julkaistaan 
ennen niiden voimaantuloa.”

Or. en

(Tarkistetaan direktiivin 2003/55/EY 18 artiklan 1 kohtaa)
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Perustelu

Varastojen saatavuus ja kaasun laadun muuttamista koskevien palvelujen saatavuus on 
tärkeä kysymys joissakin jäsenvaltioissa. Laadun muuttamista koskevan kapasiteetin 
saatavuus on ratkaisevan tärkeää likvidien tukkumarkkinoiden kehittymisen kannalta sekä 
kansallisella että alueellisella tasolla. Tämän takia on säänneltävä varastojen ja kaasun 
laadun muuttamista koskevien palvelujen tarjoamista kolmansille osapuolille, jotta 
varmistetaan joustavuus ja kaasun laadun muuttamista koskevien palvelujen saatavuus.

Tarkistus 291
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Korvataan 18 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kolmansien osapuolten 
päästämiseksi siirto- ja 
jakeluverkkoihin, mukaan luettuna 
putkilinjavarastointi ja muut lisäpalvelut,
ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin luodaan järjestelmä, 
jossa käytetään julkaistuja tariffeja, jota 
voidaan soveltaa kaikkiin vaatimukset 
täyttäviin asiakkaisiin, maakaasun 
toimittajat mukaan lukien, ja jota 
sovelletaan puolueettomasti ja 
harjoittamatta syrjintää verkon 
käyttäjien välillä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 25 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu 
sääntelyviranomainen hyväksyy nämä 
tariffit tai niiden laskentamenetelmät 
ennen niiden voimaantuloa ja että 
tariffit ja, jos ainoastaan menetelmät 
hyväksytään, menetelmät julkaistaan 
ennen niiden voimaantuloa.”

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella vastuu putkilinjavarastoinnin ja muiden lisäpalvelujen tarjoamisesta 
siirretään varastolaitteistojen haltijalta ennemminkin siirto- ja jakeluverkonhaltijoille, kuten 
on esitetty 19 artiklassa. Kuten tasapainottamista ja laadun muuttamista koskevien palvelujen 
osalta, yhden vuorokauden kuluessa saatavilla olevan joustavuuden tarjoaminen esimerkiksi 
putkilinjavarastoinnin avulla on siirtoverkonhaltijan keskeinen tehtävä, ja sitä pitäisi 
tarkastella osana siirtämistä (eli siihen on sovellettava säänneltyä verkkoonpääsyä koskevia 
säännöksiä, ellei sen osalta tehdä poikkeusta). Sen ei pitäisi kuulua varastointilaitteistojen 
haltijan vastuualaan.

Tarkistus 292
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
18 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”18 a artikla
1. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne 
noudattavat 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin pääsyn takaamiseksi, 
mikäli toiminta on sellaisten 
riippumattomien infrastruktuurin 
haltijoiden vastuulla, joiden omistajuus 
on eriytetty 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja jotka tarjoavat avoimen 
pääsyn. Tätä menettelyä on sovellettava 
tasapuolisin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein.
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2. Mikäli kyseessä on neuvoteltu pääsy, 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta maakaasuyritykset ja 
vaatimukset täyttävät asiakkaat 
yhteenliitetyn verkon kattamalla alueella 
tai sen ulkopuolella voivat neuvotella 
pääsystä nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin. Osapuolten on 
neuvoteltava pääsystä nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksiin 
vilpittömässä mielessä.”

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon rakennettavana olevien nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten 
huomattavan määrän vaikuttaa siltä, että Eurooppaan on selvästi syntymässä kilpailukykyiset 
toimintaedellytykset. Neuvoteltua pääsyä koskevan vaihtoehdon pitäisi olla tarjolla erityisesti 
omistajuuden eriyttämisen toteuttaneille yrityksille, koska siinä tapauksessa asiaan ei 
selvästikään liity eturistiriitaa. Tämän takia sääntelyä voidaan periaatteessa keventää.

Tarkistus 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”18 a artikla
1. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne 
noudattavat 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin pääsyn takaamiseksi, 
mikäli toiminta on sellaisten 
riippumattomien infrastruktuurin 
haltijoiden vastuulla, joiden omistajuus
on eriytetty 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja jotka tarjoavat avoimen 
pääsyn. Tätä menettelyä on sovellettava 
tasapuolisin, avoimin ja syrjimättömin 
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perustein.
2. Mikäli kyseessä on neuvoteltu pääsy, 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta maakaasuyritykset ja 
vaatimukset täyttävät asiakkaat 
yhteenliitetyn verkon kattamalla alueella 
tai sen ulkopuolella voivat neuvotella 
pääsystä nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin. Osapuolten on 
neuvoteltava pääsystä nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitoksiin 
vilpittömässä mielessä.”

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon rakennettavana olevien nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten 
huomattavan määrän vaikuttaa siltä, että Eurooppaan on selvästi syntymässä kilpailukykyiset 
toimintaedellytykset. Nykyisin investoinnit nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin tehdään
entisen 22 artiklan nojalla tehdyn vapautuksen perusteella. Jos vaihtoehdoksi annetaan 
neuvoteltu pääsy, investointeja voidaan edistää paremmin (investoijien kannalta) 
hyväksyttävien sääntelypuitteiden nojalla. Neuvoteltua pääsyä koskevan vaihtoehdon pitäisi 
olla tarjolla erityisesti omistajuuden eriyttämisen toteuttaneille yrityksille.

Tarkistus 294
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Järjestääkseen varastojen ja 
putkilinjavarastoinnin käyttöoikeuden 
silloin kun se on teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi
asiakkaille suuntautuvia toimituksia 
varten sekä järjestääkseen lisäpalvelujen 
käyttöoikeuden jäsenvaltioiden on 
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hyväksyttävä 3 kohdassa tarkoitetut 
menettelyt. Näitä menettelyjä sovelletaan 
tasapuolisten, avointen ja 
syrjimättömien perusteiden mukaisesti.”

Or. en

(Lisätään uusia osia direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 1 kohtaan, mukaan luettuna osa 
komission ehdotuksen sanamuodosta)

Tarkistus 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Järjestääkseen varastojen ja 
putkilinjavarastoinnin käyttöoikeuden 
silloin kun se on teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia 
varten sekä järjestääkseen lisäpalvelujen 
käyttöoikeuden jäsenvaltioiden on 
sovellettava 4 kohdassa tarkoitettua 
säänneltyä pääsyä koskevaa menettelyä. 
Jäsenvaltiot voivat valita jomman 
kumman tai molemmat 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetuista menettelyistä, mikäli 
tällainen järjestely toteutetaan sellaisen 
riippumattoman infrastruktuurinhaltijan 
avulla, jonka omistajuus on eriytetty 
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joka 
tarjoaa avoimen pääsyn. Näitä 
menettelyjä sovelletaan tasapuolisten, 
avointen ja syrjimättömien perusteiden
mukaisesti.”

Or. en
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Perustelu

Neuvoteltua pääsyä koskevan vaihtoehdon pitäisi olla tarjolla erityisesti omistajuuden 
eriyttämisen toteuttaneille yrityksille, koska silloin ei selvästikään esiinny eturistiriitaa 
esimerkiksi tuotantoa/toimitusta koskevien hyötyjen ja siirtoa koskevien hyötyjen välillä. 
Tämän takia sääntelyä voidaan periaatteessa keventää esimerkiksi siten, että sitä ei sovelleta 
ennen pääsyn myöntämistä vaan vasta jälkikäteen.

Tarkistus 296
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Järjestääkseen varastojen ja 
putkilinjavarastoinnin käyttöoikeuden 
silloin kun se on teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia 
varten sekä järjestääkseen lisäpalvelujen 
käyttöoikeuden jäsenvaltioiden on 
sovellettava 4 kohdassa tarkoitettua 
säänneltyä pääsyä koskevaa menettelyä. 
Jäsenvaltiot voivat valita jomman 
kumman tai molemmat 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetuista menettelyistä, mikäli 
tällainen järjestely toteutetaan sellaisen 
riippumattoman infrastruktuurinhaltijan 
avulla, jonka omistajuus on eriytetty 
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joka 
tarjoaa avoimen pääsyn. Näitä 
menettelyjä sovelletaan tasapuolisten, 
avointen ja syrjimättömien perusteiden 
mukaisesti.”

Or. en
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Perustelu

Neuvoteltua pääsyä koskevan vaihtoehdon pitäisi olla tarjolla erityisesti omistajuuden 
eriyttämisen toteuttaneille yrityksille, koska silloin ei selvästikään esiinny eturistiriitaa 
esimerkiksi tuotantoa/toimitusta koskevien hyötyjen ja siirtoa koskevien hyötyjen välillä. 
Tämän takia sääntelyä voidaan periaatteessa keventää esimerkiksi siten, että sitä ei sovelleta 
ennen pääsyn myöntämistä vaan vasta jälkikäteen.

Tarkistus 297
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Järjestääkseen varastojen [...] 
käyttöoikeuden silloin kun se on 
teknisesti ja/tai taloudellisesti 
tarpeellista tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten [...] jäsenvaltiot 
voivat valita jomman kumman tai 
molemmat 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista 
menettelyistä. Näitä menettelyjä 
sovelletaan tasapuolisten, avointen ja 
syrjimättömien perusteiden mukaisesti.”

Or. en

Komission ehdotukseen lisätään uusi 1 artiklan 11 c kohta, jolla tarkistetaan 
direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 1 kohtaa esitetyllä tavalla

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan jäsenvaltioille nykyisin annettu vapaus valita kolmannen osapuolen 
säännellyn ja neuvotellun pääsyn (RTPA tai NTPA) välillä lisäpalvelujen osalta, mukaan 
luettuna putkilinjavarastointi. Kuten tasapainottamista ja laadun muuttamista koskevien 
palvelujen osalta, yhden vuorokauden kuluessa saatavilla olevan joustavuuden tarjoaminen 
esimerkiksi putkilinjavarastoinnin avulla on siirtoverkonhaltijan keskeinen tehtävä, ja sitä 
pitäisi tarkastella osana siirtämistä (eli siihen on sovellettava säänneltyä verkkoonpääsyä 
koskevia säännöksiä, ellei sen osalta tehdä poikkeusta).
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Tarkistus 298
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Järjestääkseen varastojen ja 
putkilinjavarastoinnin käyttöoikeuden 
silloin kun se on teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia 
varten sekä järjestääkseen lisäpalvelujen 
käyttöoikeuden jäsenvaltiot voivat valita 
jomman kumman tai molemmat 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetuista menettelyistä. 
Näitä menettelyjä sovelletaan 
tasapuolisten, avointen ja 
syrjimättömien perusteiden mukaisesti.
Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
valvottava näiden perusteiden 
noudattamista.”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että varastointipalveluja tarjotaan 
tiettyjen avointen sääntöjen nojalla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on myös valvottava 
kyseisiä sääntöjä.

Tarkistus 299
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia 
teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista 
tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia 
varten. Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen eri menettelyjen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kunkin yksittäisen tapauksen osalta on päätettävä erikseen siitä, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia toimituksia varten. Tämän takia 
yleisen kapasiteetin erottaminen sen perusteella, onko se tarpeellista asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten, on teknisesti vaikeaa, jollei jopa mahdotonta. Tehtävän vaikeus käy ilmi 
myös siitä, että kaikki asiasta vastaavat markkinaosapuolet keskustelivat asiasta Madridin 
foorumissa, mutta asiasta ei päästy yhteisymmärrykseen.

Tarkistus 300
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan

Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
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verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen eri menettelyjen mukaisesti.

verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten.

Or. en

Tarkistus 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettujen eri menettelyjen mukaisesti.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
määriteltävä ja julkaistava perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan määrittää, onko oikeus 
käyttää varastoja ja putkilinjavarastointia 
teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista 
tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia varten. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi.

Or. en

Perustelu

Koska kaasun varastointi on nykyisin muutaman toimijan vastuulla, neuvoteltu pääsy ei edistä 
varastojen kilpailukykyistä tarjontaa. Tämän takia olisi suosittava säänneltyä pääsyä. 
Perusteiden määrittely ja julkaiseminen on kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla.
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Tarkistus 302
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia
teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista 
tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia varten. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 
eri menettelyjen mukaisesti.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
määriteltävä ja julkaistava perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan määrittää, onko oikeus 
käyttää varastoja teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
julkaistava tai velvoitettava 
varastointilaitteiston tai siirtoverkon 
haltijat julkaisemaan tiedot siitä, mitä 
varastoja tai varastojen osia tarjotaan 
käytettäväksi 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 
eri menettelyjen mukaisesti.

Or. en

(Komission ehdotuksen 1 artiklan 12 kohtaa tarkistetaan edellä esitetyllä tavalla)

Perustelu

Vaikka päätös varastojen säännellyn tai neuvotellun pääsyn tarjoamisesta on edelleen 
jäsenvaltioiden vastuulla, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi valvottava 
yksityiskohtaisia järjestelyjä, mukaan luettuna poikkeuksia koskevien perusteiden 
määritteleminen ja julkaiseminen ja tarvittavan avoimuuden vaatiminen, viraston luoman 
eurooppalaisen sääntelykehyksen puitteissa.

Tarkistus 303
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Poistetaan 19 artiklan 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Poistetaan 19 artiklan 3 kohta.

Or. en

(Poistetaan direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 3 kohta)

Tarkistus 305
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 19 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jos kyseessä on neuvotteluihin 
perustuva verkkoon pääsy, 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
yhteenliitetyn verkon alueella tai sen 
ulkopuolella olevat maakaasualan 
yritykset ja vaatimukset täyttävät 
asiakkaat voivat neuvotella varastojen 
[...] käyttöoikeudesta silloin, kun se on 
teknisesti ja/tai taloudellisesti 
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tarpeellista tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi [...]. Osapuolet on 
velvoitettava neuvottelemaan varastojen 
[...] käyttöoikeudesta vilpittömässä 
mielessä.
Varastojen [...] käyttöoikeutta 
koskevista sopimuksista on neuvoteltava 
asianomaisen varastointilaitteiston 
haltijan [...] kanssa. Jäsenvaltioiden on 
vaadittava varastointilaitteiston 
haltijoita julkaisemaan varastojen [...]
käyttöä koskevat tärkeimmät kaupalliset 
toimitusehtonsa kuuden kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja sen jälkeen 
vuosittain. Näiden ehtojen laatimisessa 
on otettava huomioon verkonkäyttäjien 
näkemykset, ja verkonkäyttäjät voivat 
yksin tai yhdessä esittää ehtoihin 
tarkistuksia.”

Or. en

(Lisätään komission ehdotukseen uusi 1 artiklan 12 a kohta, jolla muutetaan 
direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 3 kohtaa edellä esitetyllä tavalla)

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan jäsenvaltioille nykyisin annettu vapaus valita kolmannen osapuolen 
säännellyn ja neuvotellun pääsyn (RTPA tai NTPA) välillä lisäpalvelujen osalta, mukaan 
luettuna putkilinjavarastointi. Kuten tasapainottamista ja laadun muuttamista koskevien 
palvelujen osalta, yhden vuorokauden kuluessa saatavilla olevan joustavuuden tarjoaminen 
esimerkiksi putkilinjavarastoinnin avulla on siirtoverkonhaltijan keskeinen tehtävä, ja sitä 
pitäisi tarkastella osana siirtämistä (eli siihen on sovellettava säänneltyä verkkoonpääsyä 
koskevia säännöksiä, ellei sen osalta tehdä poikkeusta).

Tarkistus 306
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(12 b) Korvataan 19 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Jos kyseessä on säännelty 
käyttöoikeusmenettely, jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
jotta yhteenliitetyn verkon alueella tai 
sen ulkopuolella olevat maakaasualan 
yritykset ja vaatimukset täyttävät 
asiakkaat saavat oikeuden käyttää 
varastoja [...] kyseisten varastojen [...] 
käyttöä koskevien julkaistujen tariffien 
ja/tai muiden ehtojen ja velvoitteiden 
perusteella silloin, kun ne ovat teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellisia 
tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi [...]. Näiden tariffien ja 
muiden ehtojen ja velvoitteiden 
määrittelemisessä on otettava huomioon 
verkonkäyttäjien näkemykset, ja 
verkonkäyttäjät voivat yksin tai yhdessä 
esittää ehtoihin tarkistuksia. 
Käyttöoikeus voidaan antaa vaatimukset 
täyttäville asiakkaille siten, että niille 
annetaan mahdollisuus tehdä 
toimitussopimuksia sellaisten 
kilpailevien maakaasualan yritysten 
kanssa, jotka eivät ole verkon omistajia 
ja/tai verkonhaltijoita tai tällaiseen 
yritykseen omistussuhteessa olevia 
yrityksiä.”

Or. en

(Lisätään komission ehdotukseen uusi 1 artiklan 12 b kohta, jolla tarkistetaan 
direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 4 kohtaa edellä esitetyllä tavalla)

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan jäsenvaltioille nykyisin annettu vapaus valita kolmannen osapuolen 
säännellyn ja neuvotellun pääsyn (RTPA tai NTPA) välillä lisäpalvelujen osalta, mukaan 
luettuna putkilinjavarastointi. Kuten tasapainottamista ja laadun muuttamista koskevien 
palvelujen osalta, yhden vuorokauden kuluessa saatavilla olevan joustavuuden tarjoaminen 
esimerkiksi putkilinjavarastoinnin avulla on siirtoverkonhaltijan keskeinen tehtävä, ja sitä 
pitäisi tarkastella osana siirtämistä (eli siihen on sovellettava säänneltyä verkkoonpääsyä 
koskevia säännöksiä, ellei sen osalta tehdä poikkeusta).
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Tarkistus 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Korvataan 19 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, 
jotta yhteenliitetyn verkon alueella tai 
sen ulkopuolella olevat maakaasualan 
yritykset ja vaatimukset täyttävät 
asiakkaat saavat oikeuden käyttää 
varastoja, putkilinjavarastointia ja 
muita lisäpalveluja kyseisten varastojen 
ja putkilinjavarastoinnin käyttöä 
koskevien julkaistujen tariffien ja/tai 
muiden ehtojen ja velvoitteiden 
perusteella silloin, kun ne ovat teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellisia 
tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi ja muiden lisäpalvelujen 
käytön järjestämiseksi. Käyttöoikeus 
voidaan antaa vaatimukset täyttäville 
asiakkaille siten, että niille annetaan 
mahdollisuus tehdä toimitussopimuksia 
sellaisten kilpailevien maakaasualan 
yritysten kanssa, jotka eivät ole verkon 
omistajia ja/tai verkonhaltijoita tai 
tällaiseen yritykseen omistussuhteessa 
olevia yrityksiä.”

Or. en

(Poistetaan direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 3 kohta)

Perustelu

Koska kaasun varastointi on nykyisin muutaman toimijan vastuulla, neuvoteltu pääsy ei edistä 
varastojen kilpailukykyistä tarjontaa. Tämän takia säännellyn pääsyn pitäisi olla ainoa 
vaihtoehto. On kansallisen sääntelyviranomaisen vastuulla toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
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tämän asian osalta.

Tarkistus 308
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Korvataan 19 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Säännellyn käyttöoikeusmenettelyn 
osalta jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
yhteenliitetyn verkon alueella tai sen 
ulkopuolella olevat maakaasualan 
yritykset ja vaatimukset täyttävät 
asiakkaat saavat oikeuden käyttää 
varastoja, putkilinjavarastointia ja 
muita lisäpalveluja kyseisten varastojen 
ja putkilinjavarastoinnin käyttöä 
koskevien julkaistujen tariffien ja/tai 
muiden ehtojen ja velvoitteiden 
perusteella silloin, kun ne ovat teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellisia 
tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi ja muiden lisäpalvelujen 
käytön järjestämiseksi. Käyttöoikeus 
voidaan antaa vaatimukset täyttäville 
asiakkaille siten, että niille annetaan 
mahdollisuus tehdä toimitussopimuksia 
sellaisten kilpailevien maakaasualan 
yritysten kanssa, jotka eivät ole verkon 
omistajia ja/tai verkonhaltijoita tai 
tällaiseen yritykseen omistussuhteessa 
olevia yrityksiä.”

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/55/EY 19 artiklan 4 kohdan sanamuotoa)
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Tarkistus 309
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 24 c artiklan 4, 5 ja 
6 kohdan säännösten soveltamisesta 
seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia sovelletaan pääasiassa tärkeään ja kriittiseen infrastruktuuriin (yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja varastointilaitteistot), jotka nimenomaan 
edellyttävät puolueettominta toimintaa ja hallintaa. Tariffit vaikuttavat suoraan investoinnin 
taloudelliseen kannattavuuteen, mutta muilla vapautuksilla ei ole tällaista vaikutusta. 
Kolmansien osapuolten pääsyä koskeva poikkeus ei ole merkityksellinen, jos infrastruktuuria 
käytetään riittävästi ja vakaasti.

Tarkistus 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit,
esimerkiksi jäsenvaltioiden väliset 
yhdysputket, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokset ja varastot, voidaan 
pyynnöstä vapauttaa määritellyksi ajaksi 
7, 18, 19 ja 20 artiklan ja 24 c artiklan 
4, 5 ja 6 kohdan säännösten soveltamisesta 
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seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Eli-sanan käyttö viittaa rajoittavaan luetteloon, vaikka tämä ei vaikuttaisi olevan 
tarkoituksena tai nykyisenä käytäntönä. Vapauttamisen soveltamiskausi olisi ilmoitettava 
avoimesti investointipäätöksen tekohetkellä.

Tarkistus 311
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
määritellyksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Vapauttamisen soveltamiskausi olisi ilmoitettava avoimesti investointipäätöksen tekohetkellä. 
Sääntelyviranomaiselle annettaviin valtuuksiin muuttaa ehtoja, joita sovelletaan
investointipäätöksen lopullisella tekohetkellä uuteen hankkeeseen, olisi sovellettava selvää ja 
vakaata muutoksenhakumenettelyä. Suunnittelulupien ei pitäisi raueta automaattisesti, eikä 
niitä pitäisi muuttaa automaattisesti.
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Tarkistus 312
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
määritellyksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Vapauttamisen soveltamiskausi olisi ilmoitettava avoimesti investointipäätöksen tekohetkellä.

Tarkistus 313
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) investoinnin on lisättävä kilpailua 
kaasuntoimitusten alalla ja parannettava 
toimitusvarmuutta;

(a) investoinnin on lisättävä kilpailua 
kaasuntoimitusten alalla ja parannettava 
toimitusvarmuutta monipuolistamalla 
kaasuntoimitusten lähteitä;

Or. ro

Perustelu

Energian ja erityisesti kaasun toimitusvarmuus lisääntyy, kun toimitusten lähteitä 
monipuolistetaan.
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Tarkistus 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) infrastruktuurin omistaja on 
luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on 
ainakin oikeudellisen muotonsa osalta
erillinen niistä verkonhaltijoista, joiden 
verkkoon infrastruktuuria rakennetaan;

(c) infrastruktuurin omistaja on 
luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on 
erillinen niistä verkonhaltijoista, joiden 
verkkoon infrastruktuuria rakennetaan;

Or. en

Perustelu

Jotta teksti olisi yhdenmukainen omistajuuden täysimääräisen eriyttämisen osalta, tämän 
alakohdan edellä mainittu osa olisi poistettava.

Tarkistus 315
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(c a) infrastruktuuria käyttää 
oikeushenkilö, joka on riippumaton niistä 
verkonhaltijoista, joiden verkkoon 
infrastruktuuria rakennetaan;”

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia sovelletaan pääasiassa tärkeään ja kriittiseen infrastruktuuriin (yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja varastointilaitteistot), jotka nimenomaan 



PE404.544v01-00 34/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

edellyttävät puolueettominta toimintaa ja hallintaa. Tariffit vaikuttavat suoraan investoinnin 
taloudelliseen kannattavuuteen, mutta muilla vapautuksilla ei ole tällaista vaikutusta. 
Kolmansien osapuolten pääsyä koskeva poikkeus ei ole merkityksellinen, jos infrastruktuuria 
käytetään riittävästi ja vakaasti.

Tarkistus 316
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) vapautus ei haittaa kilpailua, 
maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta 
toimintaa eikä sen säännellyn verkon 
tehokasta toimintaa, johon 
infrastruktuuri on liitetty.

(e) kolmannen osapuolen käyttöön 
taataan tarvittava kapasiteetti.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia sovelletaan pääasiassa tärkeään ja kriittiseen infrastruktuuriin (yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja varastointilaitteistot), jotka nimenomaan 
edellyttävät puolueettominta toimintaa ja hallintaa. Tariffit vaikuttavat suoraan investoinnin 
taloudelliseen kannattavuuteen, mutta muilla vapautuksilla ei ole tällaista vaikutusta. 
Kolmansien osapuolten pääsyä koskeva poikkeus ei ole merkityksellinen, jos infrastruktuuria 
käytetään riittävästi ja vakaasti.

Tarkistus 317
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(e a) hanke on Euroopan edun 
mukainen, ja infrastruktuuri ylittää 
ainakin yhden kansallisen rajan EU:n 
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alueella.”

Or. de

Perustelu

Euroopan edun mukaisten hankkeiden on ylitettävä ainakin kahden jäsenvaltion välinen raja.

Tarkistus 318
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(e a) hanke on Euroopan edun 
mukainen, ja infrastruktuuri ylittää 
ainakin yhden kansallisen rajan EU:n 
alueella. 

Or. de

Perustelu

Nykyisessä lainsäädännössä on useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa 
investointeja (esimerkiksi direktiivin 2003/55/EY 22 artikla). Asetusta (EY) N:o 1775/2005 ja 
direktiiviä 2003/55/EY on kuitenkin tarkistettava, jotta sääntelyviranomaisille annetaan 
mahdollisuus luoda asianmukaisia kannusteita uuteen infrastruktuuriin tehtäville 
investoinneille ja jotta varmistetaan, että verkonhaltijat voivat vastata asianmukaisesti 
markkinoilla esiintyvään infrastruktuurin kysyntään.

Tarkistus 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”(e a) investointi ei ole tarpeen sen 
takaamiseksi, että säännelty elin voi 
toimittaa kaasua siirtoverkon avulla.”

Or. en

Perustelu

Jos tätä edellytystä ei täytetä (ehdotetulla siirtokapasiteetilla on esimerkiksi taattava tulevat 
turvalliset toimitukset kuluttajille), yhden tai useamman säännellyn siirtoverkonhaltijan 
pitäisi olla vastuussa investoinnista. Investointi olisi myös tehtävä tavanomaisen 
sääntelyjärjestelmän nojalla (eli ilman kolmannen osapuolen pääsyä koskevaa poikkeusta). 
Tätä olisi sovellettava kaikkiin uusiin yhdysputkia koskeviin investointeihin riippumatta siitä, 
onko kyse uusista putkista vai nykyisten putkistojen parantamisesta.

Tarkistus 320
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun olemassa olevan 
infrastruktuurin kapasiteettia kasvatetaan 
merkittävästi tai infrastruktuuria muutetaan 
uusien kaasuntoimituslähteiden
kehittämiseksi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan aina 
myös silloin, kun olemassa olevan 
infrastruktuurin kapasiteettia kasvatetaan 
merkittävästi tai infrastruktuuria muutetaan 
kaasun määrän lisäämiseksi.

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että kaasualaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä on noudatettava uusien 
toimituslähteiden lisäksi myös uusien toimitussopimusten osalta, vaikka kaasu toimitettaisiin 
samasta lähteestä/valtiosta. Tämä on ratkaisevan tärkeää kaasun toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
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Tarkistus 321
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun olemassa olevan
infrastruktuurin kapasiteettia kasvatetaan 
merkittävästi tai infrastruktuuria muutetaan 
uusien kaasuntoimituslähteiden 
kehittämiseksi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun olemassa olevan 
infrastruktuurin kapasiteettia kasvatetaan 
merkittävästi tai infrastruktuuria muutetaan 
nykyisistä lähteistä saatavan kaasun 
määrän lisäämiseksi tai uusien 
kaasuntoimituslähteiden kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 322
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin VI a luvussa 
tarkoitettu sääntelyviranomainen voi 
tapauskohtaisesti päättää 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vapautusten myöntämisestä. 
Jos kyseessä oleva infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella, tässä artiklassa 
sääntelyviranomaiselle asetetut tehtävät 
toteuttaa virasto.

3. Tämän direktiivin VI a luvussa 
tarkoitettu sääntelyviranomainen voi 
tapauskohtaisesti päättää 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vapautusten myöntämisestä. 
Jos kyseessä oleva infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella, kansalliset sääntelyviranomaiset 
tai kyseisten jäsenvaltioiden muut 
toimivaltaiset elimet tekevät 
vapauttamispäätöksen kuultuaan ensin 
toisiaan ja saatuaan päätökselle 
komission hyväksynnän 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kyseisten valtioiden sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten elinten olisi 
ensisijaisesti käsiteltävä vapauttamista koskevat pyynnöt, jotta edistettäisiin ja 
yhdenmukaistettaisiin uuden kaasuinfrastruktuurin ja uusien yhdysputkien rakentamista. 
Tämän jälkeen pyynnöt olisi toimitettava komission hyväksyttäväksi, mikä on paras keino 
taata Euroopan etujen edistäminen, sillä komission keskeisenä tehtävänä on toimia 
perustamissopimusten valvojana.

Tarkistus 323
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin VI a luvussa 
tarkoitettu sääntelyviranomainen voi 
tapauskohtaisesti päättää 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vapautusten myöntämisestä. 
Jos kyseessä oleva infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella, tässä artiklassa 
sääntelyviranomaiselle asetetut tehtävät 
toteuttaa virasto.

3. Tämän direktiivin VI a luvussa 
tarkoitettu sääntelyviranomainen voi 
tapauskohtaisesti päättää 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vapautusten myöntämisestä. 
Jos kyseessä oleva infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella, tässä artiklassa 
sääntelyviranomaiselle asetetut tehtävät 
toteuttaa virasto. Viraston on kuultava 
asiasta vastaavia sääntelyviranomaisia ja 
hakijaa ennen päätöksen tekemistä.

Or. de

Perustelu

Viraston olisi kuultava sääntelyviranomaisia ja kaasuyrityksiä ennen päätöksen tekemistä. 
Arviointimenettelyn tuloksia olisi käytettävä perustana kapasiteetin myöntämiselle sellaisille 
kolmansille osapuolille, jotka ovat ilmaisseet vakaan kiinnostuksensa menettelyn avulla 
myönnettävään kapasiteettiin. Tähän mennessä tällaista vakaata kiinnostusta ei ole ilmaistu 
millään tavalla, joten investoijat eivät ole voineet tehdä luotettavia suunnitelmia.
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Tarkistus 324
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vapautus voi koskea uuden 
infrastruktuurin tai olemassa olevan 
infrastruktuurin, jonka kapasiteettia on 
huomattavasti lisätty, koko kapasiteettia tai 
osaa siitä.

Vapautus voi koskea uuden 
infrastruktuurin tai olemassa olevan 
infrastruktuurin, jonka kapasiteettia on 
huomattavasti lisätty, koko kapasiteettia tai 
ainoastaan sen tiettyjä osia.

Or. de

Perustelu

Viraston olisi kuultava sääntelyviranomaisia ja kaasuyrityksiä ennen päätöksen tekemistä. 
Arviointimenettelyn tuloksia olisi käytettävä perustana kapasiteetin myöntämiselle sellaisille 
kolmansille osapuolille, jotka ovat ilmaisseet vakaan kiinnostuksensa menettelyn avulla 
myönnettävään kapasiteettiin. Tähän mennessä tällaista vakaata kiinnostusta ei ole ilmaistu 
millään tavalla, joten investoijat eivät ole voineet tehdä luotettavia suunnitelmia.

Tarkistus 325
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päätettäessä myöntää vapautus on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja uuden 
infrastruktuurin syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. 
Näistä edellytyksistä päätettäessä on 
erityisesti otettava huomioon rakennettava 
lisäkapasiteetti tai olemassa olevan 
kapasiteetin muutos, hankkeen 
aikaperspektiivi ja kansalliset olosuhteet.

Päätettäessä myöntää vapautus on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja uuden 
infrastruktuurin syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. 
Näistä edellytyksistä päätettäessä on 
erityisesti otettava huomioon sopimusten 
kesto, rakennettava lisäkapasiteetti tai 
olemassa olevan kapasiteetin muutos, 
hankkeen aikaperspektiivi ja kansalliset 
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olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus 22 artiklaan lisää uusien maakaasuyritysten monimuotoisuutta, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti mahdollisiin investointeihin. Jos toimijoiden on noudatettava tiukkoja 
sääntöjä ennen vapauttamispäätöksen myöntämistä, vapautusta ei voida myöntää säännellylle 
pääsylle.

Tarkistus 326
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päätettäessä myöntää vapautus on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja uuden 
infrastruktuurin syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. 
Näistä edellytyksistä päätettäessä on 
erityisesti otettava huomioon rakennettava 
lisäkapasiteetti tai olemassa olevan 
kapasiteetin muutos, hankkeen 
aikaperspektiivi ja kansalliset olosuhteet.

Päätettäessä myöntää vapautus on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja uuden 
infrastruktuurin syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. 
Näistä edellytyksistä päätettäessä on 
erityisesti otettava huomioon sopimusten 
kesto, rakennettava lisäkapasiteetti tai 
olemassa olevan kapasiteetin muutos, 
hankkeen aikaperspektiivi ja kansalliset 
olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus 22 artiklaan lisää uusien maakaasuyritysten monimuotoisuutta, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti mahdollisiin investointeihin. Sääntelyllä olisi puututtava 
mahdollisimman vähän sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät kilpailua ja joiden osalta 
sovelletaan asianmukaisia ”käytä tai myy” -sääntöjä. Sääntelyviranomaiselle annettaviin 
valtuuksiin muuttaa ehtoja, joita sovellettiin investointipäätöksen lopullisella tekohetkellä 
uuteen hankkeeseen, olisi sovellettava selvää ja vakaata muutoksenhakumenettelyä.
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Tarkistus 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päätettäessä myöntää vapautus on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja uuden 
infrastruktuurin syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. 
Näistä edellytyksistä päätettäessä on 
erityisesti otettava huomioon rakennettava 
lisäkapasiteetti tai olemassa olevan 
kapasiteetin muutos, hankkeen 
aikaperspektiivi ja kansalliset olosuhteet.

Päätettäessä myöntää vapautus on 
tapauskohtaisesti harkittava, onko tarpeen 
asettaa vapautuksen kestoa ja uuden 
infrastruktuurin syrjimätöntä 
käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä. 
Näistä edellytyksistä päätettäessä on 
erityisesti otettava huomioon sopimusten 
kesto, rakennettava lisäkapasiteetti tai 
olemassa olevan kapasiteetin muutos, 
hankkeen aikaperspektiivi ja kansalliset 
olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus 22 artiklaan lisää uusien maakaasuyritysten monimuotoisuutta, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti mahdollisiin investointeihin.

Tarkistus 328
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin 

Vapautusta myöntäessään 
sääntelyviranomainen voi päättää 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista periaatteista, mikäli tällaiset 
päätökset eivät estä pitkän aikavälin 
sopimusten täytäntöönpanoa.
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uuden infrastruktuurin kapasiteetti, 
omaan käyttöön tarkoitettu kapasiteetti 
mukaan luettuna, jaetaan. 
Sääntelyviranomaisen on vaadittava, että 
ylikuormituksen hallintaa koskeviin 
sääntöihin sisältyy velvollisuus tarjota 
käyttämätöntä kapasiteettia markkinoille 
ja että käyttäjillä on oikeus käydä 
hankkimallaan kapasiteetilla kauppaa 
jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus 22 artiklaan lisää uusien maakaasuyritysten monimuotoisuutta, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti mahdollisiin investointeihin. Jos toimijoiden on noudatettava tiukkoja 
sääntöjä ennen vapauttamispäätöksen myöntämistä, vapautusta ei voida myöntää säännellylle 
pääsylle.

Tarkistus 329
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin 
uuden infrastruktuurin kapasiteetti, 
omaan käyttöön tarkoitettu kapasiteetti 
mukaan luettuna, jaetaan. 

Vapautusta myöntäessään 
sääntelyviranomainen voi päättää 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista periaatteista, mikäli tällaiset 
päätökset eivät estä pitkän aikavälin 
sopimusten täytäntöönpanoa.
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Sääntelyviranomaisen on vaadittava, että 
ylikuormituksen hallintaa koskeviin 
sääntöihin sisältyy velvollisuus tarjota 
käyttämätöntä kapasiteettia markkinoille 
ja että käyttäjillä on oikeus käydä 
hankkimallaan kapasiteetilla kauppaa 
jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus 22 artiklaan lisää uusien maakaasuyritysten monimuotoisuutta, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti mahdollisiin investointeihin. Sääntelyllä olisi puututtava 
mahdollisimman vähän sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät kilpailua ja joiden osalta 
sovelletaan asianmukaisia ”käytä tai myy” -sääntöjä. Sääntelyviranomaiselle annettaviin 
valtuuksiin muuttaa ehtoja, joita sovellettiin investointipäätöksen lopullisella tekohetkellä 
uuteen hankkeeseen, olisi sovellettava selvää ja vakaata muutoksenhakumenettelyä.

Tarkistus 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin 
uuden infrastruktuurin kapasiteetti, 
omaan käyttöön tarkoitettu kapasiteetti 
mukaan luettuna, jaetaan. 
Sääntelyviranomaisen on vaadittava, että 

Vapautusta myöntäessään 
sääntelyviranomainen voi päättää 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista periaatteista, mikäli tällaiset 
päätökset eivät estä pitkän aikavälin 
sopimusten täytäntöönpanoa.
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ylikuormituksen hallintaa koskeviin 
sääntöihin sisältyy velvollisuus tarjota 
käyttämätöntä kapasiteettia markkinoille 
ja että käyttäjillä on oikeus käydä 
hankkimallaan kapasiteetilla kauppaa 
jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus 22 artiklaan lisää uusien maakaasuyritysten monimuotoisuutta, mikä voi 
vaikuttaa kielteisesti mahdollisiin investointeihin. Jos toimijoiden on noudatettava tiukkoja 
sääntöjä ennen vapauttamispäätöksen myöntämistä, vapautusta ei voida myöntää säännellylle 
pääsylle.

Tarkistus 331
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä.

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä, 
joita voidaan tarvittaessa muuttaa sen 
kauden aikana, jolloin infrastruktuuri on 
vapautettu edellä mainittujen säännösten 
noudattamisesta, jotta taloudellisia 
tarpeita ja markkinoita koskevia tarpeita 
voitaisiin mukauttaa.

Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin uuden 
infrastruktuurin kapasiteetti, omaan 

Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin uuden 
infrastruktuurin kapasiteetti, omaan 
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käyttöön tarkoitettu kapasiteetti mukaan 
luettuna, jaetaan. Sääntelyviranomaisen on 
vaadittava, että ylikuormituksen hallintaa 
koskeviin sääntöihin sisältyy velvollisuus 
tarjota käyttämätöntä kapasiteettia 
markkinoille ja että käyttäjillä on oikeus 
käydä hankkimallaan kapasiteetilla 
kauppaa jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

käyttöön tarkoitettu kapasiteetti mukaan 
luettuna, jaetaan. Sääntelyviranomaisen on 
vaadittava, että ylikuormituksen hallintaa 
koskeviin sääntöihin sisältyy velvollisuus 
tarjota käyttämätöntä kapasiteettia 
markkinoille ja että käyttäjillä on oikeus 
käydä hankkimallaan kapasiteetilla 
kauppaa jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset, mikäli kolmannet osapuolet ovat 
ilmaisseet vakaan sitoumuksensa 
infrastruktuuriin.

Or. de

Perustelu

Viraston olisi kuultava sääntelyviranomaisia ja kaasuyrityksiä ennen päätöksen tekemistä. 
Arviointimenettelyn tuloksia olisi käytettävä perustana kapasiteetin myöntämiselle sellaisille 
kolmansille osapuolille, jotka ovat ilmaisseet vakaan kiinnostuksensa menettelyn avulla 
myönnettävään kapasiteettiin. Tähän mennessä tällaista vakaata kiinnostusta ei ole ilmaistu 
millään tavalla, joten investoijat eivät ole voineet tehdä luotettavia suunnitelmia.

Tarkistus 332
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin uuden 
infrastruktuurin kapasiteetti, omaan 
käyttöön tarkoitettu kapasiteetti mukaan 

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin uuden 
infrastruktuurin kapasiteetti, omaan 
käyttöön tarkoitettu kapasiteetti mukaan 
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luettuna, jaetaan. Sääntelyviranomaisen on 
vaadittava, että ylikuormituksen hallintaa 
koskeviin sääntöihin sisältyy velvollisuus 
tarjota käyttämätöntä kapasiteettia 
markkinoille ja että käyttäjillä on oikeus 
käydä hankkimallaan kapasiteetilla 
kauppaa jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

luettuna, jaetaan. Jakomenettelyllä ei saa 
lisätä valta-asemassa olevan toimittajan 
suhteellista painoarvoa, jollei kolmansien 
osapuolten kaikkeen 
kapasiteettitarpeeseen ole vastattu 
asianmukaisesti. Sääntelyviranomaisen 
on päätettävä tästä näkökohdasta.
Sääntelyviranomaisen on vaadittava, että 
ylikuormituksen hallintaa koskeviin 
sääntöihin sisältyy velvollisuus tarjota 
käyttämätöntä kapasiteettia markkinoille ja 
että käyttäjillä on oikeus käydä 
hankkimallaan kapasiteetilla kauppaa 
jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 1 kohdan 
a, b ja e alakohdassa tarkoitettujen 
perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Vapautuksilla on varmistettava, että kaikki markkinatoimijat kohtuullisen tyytyväisiä. Niillä 
on myös pyrittävä välttämään se, että valta-asemat vahvistuvat.

Tarkistus 333
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin uuden 
infrastruktuurin kapasiteetti, omaan 

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomainen voi päättää 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä. 
Säännöissä voidaan vaatia, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin uuden 
infrastruktuurin kapasiteetti, omaan 
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käyttöön tarkoitettu kapasiteetti mukaan 
luettuna, jaetaan. Sääntelyviranomaisen 
on vaadittava, että ylikuormituksen 
hallintaa koskeviin sääntöihin sisältyy 
velvollisuus tarjota käyttämätöntä 
kapasiteettia markkinoille ja että käyttäjillä
on oikeus käydä hankkimallaan 
kapasiteetilla kauppaa jälkimarkkinoilla. 
Arvioidessaan 1 kohdan a, b ja e 
alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
täyttymistä sääntelyviranomaisen on 
otettava huomioon 
kapasiteetinjakomenettelyn tulokset.

käyttöön tarkoitettu kapasiteetti mukaan 
luettuna, jaetaan. Sääntelyviranomainen 
voi vaatia, että ylikuormituksen hallintaa 
koskeviin sääntöihin sisältyy velvollisuus 
tarjota käyttämätöntä kapasiteettia 
markkinoille ja että käyttäjillä on oikeus 
käydä hankkimallaan kapasiteetilla 
kauppaa jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 
1 kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomainen voi ottaa huomioon 
kapasiteetinjakomenettelyn tulokset.

Or. en

Perustelu

Open season -menettelyt (tai vastaavat menettelyt) ovat tärkeä väline markkinoiden tarpeiden 
arvioimisessa hankkeiden koon ja myöhemmin tarjottavan kapasiteetin osalta, mutta ne voivat 
aiheuttaa kustannuksia, jotka estävät joidenkin hankkeiden toteuttamisen. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen katsoo, että open season -menettely saattaa estää hankkeen 
toteuttamisen, se ei saa vaatia hankkeen rahoittajaa toteuttamaan open season -menettelyä.

Tarkistus 334
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyviranomaisen on toimitettava 
komissiolle jäljennös jokaisesta 
vapautuspyynnöstä heti, kun pyyntö on 
vastaanotettu. Sääntelyviranomaisen on 
annettava päätös sekä kaikki päätöstä 
koskevat olennaiset tiedot viipymättä 
tiedoksi komissiolle. Tiedot voidaan 
toimittaa komissiolle kootusti niin, että 
komissio voi tehdä perustellun päätöksen. 
Tietoihin on sisällyttävä erityisesti:

4. Sääntelyviranomaisen on toimitettava 
komissiolle jäljennös jokaisesta 
vapautuspyynnöstä heti, kun pyyntö on 
vastaanotettu. Sääntelyviranomaisen on 
annettava päätös sekä kaikki päätöstä 
koskevat olennaiset tiedot viipymättä 
tiedoksi komissiolle. Tiedot voidaan 
toimittaa komissiolle kootusti niin, että 
komissio voi tehdä perustellun päätöksen.
Jos kyseessä on 3 kohdan nojalla tehty 
viraston päätös, komission päätöksessä 
voidaan arvioida ainoastaan viraston 
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päätösten vaikutusta yhteisön 
kilpailusääntöihin. Tietoihin on 
sisällyttävä erityisesti:

Or. en

Perustelu

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvosto (CEER) on tyytyväinen ehdotukseen 
siitä, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle annettaisiin valtuudet
päättää vapauttamisesta. Komission ei kuitenkaan pitäisi arvioida näitä päätöksiä muun kuin 
kilpailusääntöjen noudattamisen osalta. Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi voitava tehdä itsenäisiä päätöksiä tapauskohtaisen vapauttamisen 
eduista ilman, että komissio valvoo tällaisia päätöksiä.

Tarkistus 335
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sääntelyviranomaisen antaman 
vapautuksen yksityiskohtaiset perustelut, 
mukaan luettuina taloudelliset tiedot, joilla 
vapautuksen tarve on perusteltu;

(a) sääntelyviranomaisen antaman 
vapautuksen tai vapautuksen epäämisen 
yksityiskohtaiset perustelut sekä viittaus 
tällaisen päätöksen oikeusperustana 
olevaan artiklaan, mukaan luettuina 
taloudelliset tiedot, joilla vapautuksen tarve 
on perusteltu;

Or. en

Perustelu

Kansallista sääntelyviranomaista olisi vaadittava esittämään vapautuksen perustelujen lisäksi 
myös epäämiseen johtaneet syyt. Yleisen vapauttamisen lisäksi olisi viitattava tiettyihin 
artikloihin, mikä lisäisi kansallisten sääntelyviranomaisten toimittamien perusteiden 
selkeyttä.
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Tarkistus 336
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sääntelyviranomaisen antaman 
vapautuksen yksityiskohtaiset perustelut, 
mukaan luettuina taloudelliset tiedot, joilla 
vapautuksen tarve on perusteltu;

(a) sääntelyviranomaisen antaman 
vapautuksen yksityiskohtaiset perustelut ja 
viittaukset täsmällisiin artikloihin, 
mukaan luettuina taloudelliset tiedot, joilla 
vapautuksen tarve on perusteltu;

Or. en

Perustelu

Vapauttamisen mahdolliset syyt ovat kunkin artiklan osalta täysin erilaisia. Vapautus olisi 
myönnettävä ainoastaan silloin, kun se on ehdottomasti tarpeen. Tämän takia kaikki 
vapauttamispäätökset olisi perusteltava erikseen, ja perusteluissa olisi esimerkiksi esitettävä 
tapa, jolla vapauttaminen edistää kilpailua, tai ilmoitettava, miksi vapauttaminen on tarpeen 
infrastruktuurin toimintakyvyn kannalta.

Tarkistus 337
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) analyysi siitä, miten vapautuksen 
myöntäminen vaikuttaa kilpailuun ja 
maakaasun sisämarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan;

(b) analyysi siitä, miten vapautuksen 
myöntäminen vaikuttaa kilpailuun ja 
maakaasun sisämarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan, erityisesti täsmällisin artikloin 
perustellut syyt sille, miksi vapauttaminen 
edistää kilpailua;

Or. en
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Perustelu

Vapauttamisen mahdolliset syyt ovat kunkin artiklan osalta täysin erilaisia. Vapauttaminen 
olisi annettava ainoastaan silloin, kun se on ehdottomasti tarpeen. Tämän takia kaikki 
vapauttamispäätökset olisi perusteltava erikseen, ja perusteluissa olisi esimerkiksi esitettävä 
tapa, jolla vapauttaminen edistää kilpailua, tai ilmoitettava, miksi vapauttaminen on tarpeen 
infrastruktuurin toimintakyvyn kannalta.

Tarkistus 338
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(e a) kapasiteetin hallintaa koskevat 
vahvistetut säännöt.”

Or. en

Perustelu

Uudella e a alakohdalla selvennetään kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäviä.

Tarkistus 339
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(e a) jos vapauttaminen liittyy 
yhdysputkeen, kolmannen osapuolen 
saatavilla oleva lisäkapasiteetti, millä 
edistetään vapaata kauppaa EU:n 
sisämarkkinoilla.”

Or. en
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Perustelu

Kaikesta uudesta infrastruktuurista kilpailua edistää eniten kolmannen osapuolen saatavilla 
oleva kapasiteetti tai sille tarjottavat palvelut. Kaikella muulla suositaan yksinomaan yhtä 
yritystä.

Tarkistus 340
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Tämä määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella. 
Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta 
pyynnössä esitettynä määräaikana, 
ilmoitus on katsottava peruutetuksi, ellei 
sitä ole ennen määräajan päättymistä joko 
jatkettu sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella tai 
sääntelyviranomainen ole 
asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Jos kyseinen infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella, komission ei tarvitse tarkastella 
viraston päätöstä.

Sääntelyviranomaisen on noudatettava 
vapautuspäätöksen muuttamista tai 
peruuttamista koskevaa komission 
päätöstä neljän viikon kuluessa ja 
ilmoitettava tästä komissiolle.



PE404.544v01-00 52/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komissio pitää kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina.
Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Or. de

Perustelu

Direktiivin alkuperäisellä tekstillä pidennetään tarpeettomasti vapautuksen antamista
koskevaa menettelyä, ja sillä myös luodaan turhan monia oikeudellisia riskejä ja sääntelyä 
koskevia riskejä investoijan kannalta. Ei voida hyväksyä sitä, että vapautuksen antamista
koskevalle komission päätöksentekomenettelylle on asetettu tiukka aikaraja, sillä useimmissa 
jäsenvaltioissa suunnittelua ja rakentamista koskevat säännöt voivat johtaa jopa 10 tai 
15 vuoden viiveeseen infrastruktuurin suunnittelun ja sen rakentamisen välillä.

Tarkistus 341
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Tämä määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella. Jos 

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Tämä määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen yhdellä kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. Jos 
pyydettyjä tietoja ei toimiteta pyynnössä 
esitettynä määräaikana, ilmoitus on 
katsottava peruutetuksi, ellei sitä ole ennen 
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pyydettyjä tietoja ei toimiteta pyynnössä 
esitettynä määräaikana, ilmoitus on 
katsottava peruutetuksi, ellei sitä ole ennen 
määräajan päättymistä joko jatkettu sekä 
komission että sääntelyviranomaisen 
suostumuksella tai sääntelyviranomainen 
ole asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

määräajan päättymistä joko jatkettu sekä 
komission että sääntelyviranomaisen 
suostumuksella tai sääntelyviranomainen 
ole asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

Or. en

Tarkistus 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Tämä määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella. Jos 
pyydettyjä tietoja ei toimiteta pyynnössä 
esitettynä määräaikana, ilmoitus on 
katsottava peruutetuksi, ellei sitä ole 
ennen määräajan päättymistä joko jatkettu 
sekä komission että sääntelyviranomaisen 
suostumuksella tai sääntelyviranomainen 
ole asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Tämä määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella. Jos 
pyydettyjä tietoja ei toimiteta ennen 
tällaisen jatkoajan päättymistä tai jos sitä 
ei ole ennen määräajan päättymistä joko 
jatkettu sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella tai 
sääntelyviranomainen ei ole 
asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen, ilmoituksen on 
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kuitenkin katsottava olevan täydellinen.

Or. it

Perustelu

On kestämätöntä, että vapautusta koskeva päätös katsotaan peruutetuksi, jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei lähetä komissiolle pyydettyjä asiakirjoja määräpäivään mennessä. 
Tällaisen periaatteen säilyttäminen lisäisi lupamenettelyn epävarmuutta, sillä asiakirjojen 
lähettäminen on sellaisen kolmannen osapuolen vastuulla, johon vapautuksen hakija ei voi 
vaikuttaa.

Tarkistus 343
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
päätöksen, jolla sääntelyviranomaista 
vaaditaan muuttamaan tai peruuttamaan 
vapautuksen myöntämistä koskeva päätös. 
Tämä määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella. Jos 
pyydettyjä tietoja ei toimiteta pyynnössä 
esitettynä määräaikana, ilmoitus on 
katsottava peruutetuksi, ellei sitä ole ennen 
määräajan päättymistä joko jatkettu sekä 
komission että sääntelyviranomaisen 
suostumuksella tai sääntelyviranomainen 
ole asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
olevan täydellinen.

5. Komissio voi tehdä kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
kilpailusääntöjä koskevan päätöksen, jolla 
sääntelyviranomaista vaaditaan 
muuttamaan tai peruuttamaan vapautuksen 
myöntämistä koskeva päätös. Tämä 
määräaika alkaa ilmoituksen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa edelleen kahdella kuukaudella, jos 
komissio pyytää lisätietoja. Tämä 
määräaika alkaa kaikkien lisätietojen 
vastaanottamista seuraavasta päivästä. 
Kahden kuukauden määräaikaa voidaan 
jatkaa myös sekä komission että 
sääntelyviranomaisen suostumuksella. Jos 
pyydettyjä tietoja ei toimiteta pyynnössä 
esitettynä määräaikana, ilmoitus on 
katsottava peruutetuksi, ellei sitä ole ennen 
määräajan päättymistä joko jatkettu sekä 
komission että sääntelyviranomaisen 
suostumuksella tai sääntelyviranomainen 
ole asianmukaisesti perustellen ilmoittanut 
komissiolle, että se katsoo ilmoituksen 
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olevan täydellinen.

Or. en

Perustelu

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvosto (CEER) on tyytyväinen ehdotukseen 
siitä, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle annettaisiin valtuudet
päättää vapauttamisesta. Komission ei kuitenkaan pitäisi arvioida näitä päätöksiä muun kuin 
kilpailusääntöjen noudattamisen osalta. Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi voitava tehdä itsenäisiä päätöksiä tapauskohtaisen vapauttamisen 
eduista ilman, että komissio valvoo tällaisia päätöksiä.

Tarkistus 344
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos 
infrastruktuurin rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 
infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle Poistetaan.
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antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos 
infrastruktuurin rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 
infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön.

Or. en

Perustelu

Suuret infrastruktuurihankkeet, kuten yhdysputkien, nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoasemien tai varastointilaitteistojen rakentaminen toteutetaan usein viiveellä 
(esimerkiksi monimutkaisten suunnittelu- ja lupamenettelyjen takia), ja niiden 
toteuttamisaikataulu voi ylittää ehdotetussa tekstissä esitetyt aikarajat. Näin ollen hyväksytyn 
investoinnin ehtoja muuttavan määräaikaa koskevan lausekkeen soveltaminen lisää 
merkittävästi sellaisten maakaasuyritysten riskejä, joiden riskitaso on jo korkea. Se myös luo 
uusia esteitä.

Tarkistus 346
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos 
infrastruktuurin rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 
infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön.

On otettava käyttöön avoin ja tiukka 
muutoksenhakumenettely 
sääntelyviranomaisen tämän artiklan 
nojalla tekemiä vapauttamispäätöksiä 
vastaan. Tämän artiklan nojalla annetun 
vapauttamispäätöksen hyväksymisehtoja 
ei saa muuttaa jälkikäteen ilman, että 
kaikki asianosaiset osapuolet hyväksyvät 
muutokset.

Or. en
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Tarkistus 347
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy, jos infrastruktuurin rakentamista ei 
ole aloitettu kahden vuoden kuluttua siitä, 
kun kansalliset tai alueelliset 
viranomaiset ovat tehneet kaikki 
tarvittavat päätökset ja antaneet kaikki 
tarvittavat luvat. Hyväksynnän 
voimassaolo päättyy myös, jos 
infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön 
viiden vuoden kuluttua siitä, kun 
kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
ovat tehneet kaikki päätöksensä ja 
antaneet kaikki luvat. Jos suuren 
infrastruktuurin rakentaminen viivästyy 
ennalta arvaamattomista syistä, 
investoijan on ilmoitettava viivästymisestä 
asiasta vastaavalle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle. Investoija voi 
myös pyytää edellä mainittujen 
aikarajoitusten asianmukaista jatkamista.

Or. de

Perustelu

Direktiivin alkuperäisellä tekstillä pidennetään tarpeettomasti vapautuksen antamista
koskevaa menettelyä, ja sillä myös luodaan turhan monia oikeudellisia riskejä ja sääntelyä 
koskevia riskejä investoijan kannalta. Ei voida hyväksyä sitä, että vapautuksen antamista
koskevalle komission päätöksentekomenettelylle on asetettu tiukka aikaraja, sillä useimmissa 
jäsenvaltioissa suunnittelua ja rakentamista koskevat säännöt voivat johtaa jopa 10 tai 
15 vuoden viiveeseen infrastruktuurin suunnittelun ja sen rakentamisen välillä.
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Tarkistus 348
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos 
infrastruktuurin rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 
infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön.

Jos infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön, 
komission vapauttamispäätöksen 
voimassaolo päättyy viiden vuoden 
kuluttua siitä, kun kaikki kansalliset ja 
alueelliset päätökset on tehty ja luvat 
myönnetty. Jos suuren infrastruktuurin 
rakentaminen viivästyy ennalta 
arvaamattomista syistä, investoijan on 
ilmoitettava viivästymisestä asiasta 
vastaavalle sääntelyviranomaiselle. 
Investoija voi myös pyytää edellä 
mainittujen aikarajoitusten 
asianmukaista jatkamista.

Or. en

Perustelu

Investoiminen suuriin infrastruktuurihankkeisiin aiheuttaa suuria riskejä investoijille. 
Vapauttamishyväksynnän menettäminen komission päätöksen jälkeen lisää ennalta 
arvaamatonta epävarmuutta, sillä paikallisella tai jopa alueellisella tasolla vaaditaan muita 
lupia. Infrastruktuurin rakentaminen voi viivästyä teknisten tai topografisten ongelmien takia. 
Näihin ongelmiin on puututtava asianmukaisella tavalla, ja niistä olisi keskusteltava kyseisen 
sääntelyviranomaisen kanssa.

Tarkistus 349
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 

Komission vapauttamispäätökselle 
antamaa hyväksyntää arvioidaan 
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päättyy kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos 
infrastruktuurin rakentamista ei ole 
aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos 
infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön.

uudelleen viiden vuoden kuluttua.

Or. en

Perustelu

Suuret infrastruktuurihankkeet, kuten yhdysputkien, nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoasemien tai varastointilaitteistojen rakentaminen toteutetaan usein viiveellä 
(esimerkiksi monimutkaisten suunnittelu- ja lupamenettelyjen takia), ja niiden 
toteuttamisaikataulu voi ylittää ehdotetussa tekstissä esitetyt aikarajat. Näin ollen hyväksytyn 
investoinnin ehtoja muuttavan määräaikaa koskevan lausekkeen soveltaminen lisää 
merkittävästi sellaisten maakaasuyritysten riskejä, joiden riskitaso on jo korkea. Se myös luo 
uusia esteitä.

Tarkistus 350
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei 
ole otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
viiden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu. Komissio voi 
jatkaa tätä aikaa, jos voidaan osoittaa, 
että huolimatta kaikista kohtuullisista 
ponnisteluista rakennustöiden 
aloittamiseksi aikataulun mukaisesti, 
tietyt syyt ovat johtaneet hankkeen 
viivästymiseen.

Or. en

Perustelu

Komission vapauttamispäätökselle antamaa hyväksyntää ei pitäisi rajata ajallisesti. 
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Verkonhaltijat eivät usein voi toteuttaa hanketta suunnitellussa aikataulussa sellaisten syiden 
takia, joihin he eivät voi vaikuttaa (esimerkiksi tuomioistuimeen esitetty kantelu lupaa varten 
tehtävää ympäristövaikutusten arviointia koskevista vaatimuksista).

Tarkistus 351
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei 
ole otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
viiden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, jollei 
investoija voi osoittaa, että tällainen 
viivästyminen johtuu kolmansista 
osapuolista, joihin se ei voi vaikuttaa.
Käyttäessään tällä artiklalla sille annettua 
toimivaltaa komission on kuultava 
virastoa etukäteen.

Or. en

Perustelu

Komission vapauttamispäätökselle antaman hyväksynnän voimassaoloaikaa olisi rajoitettava 
ainoastaan viiteen vuoteen, sillä suuria infrastruktuuria koskevia ohjelmia laaditaan yli 
kahden vuoden ajan. Jos rakentamista ei ole aloitettu viiden vuoden kuluttua sellaisista syistä, 
jotka johtuvat kolmansista osapuolista, hyväksyntä pysyy voimassa.

Tarkistus 352
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kolmen vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja seitsemän 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Or. ro

Perustelu

Suurten kaasualaa koskevien infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen useiden eri valtioiden 
alueella voi yleensä kestää yli viisi vuotta. Tämän takia viiden vuoden aikaraja 
vapauttamispäätöksen voimassaololle, jos infrastruktuuria ei ole otettu käyttöön, on liian 
lyhyt.

Tarkistus 353
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy 
kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön, jollei rakentamisen tai 
infrastruktuurin käytön estyminen (mikä 
on mahdollista) aiheudu syistä, joihin 
vapauttamisen saanut henkilö ei voi 
vaikuttaa.

Or. en
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Perustelu

Vaikka on selvästi toivottavaa, että vapauttamisen saaneet osapuolet rakentavat 
vapauttamisen kohteen nopeasti tällaisen vapauttamisen myöntämisen jälkeen, 
infrastruktuurin mahdollisten rakentajien kannalta on erittäin riskialtista, että 
vapauttamispäätöksen voimassaolo päättyy automaattisesti, koska infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu tai koska kaupallista toimintaa ei ole käynnistetty syistä, joihin 
rakentaja ei voi vaikuttaa. Tällä tarkistuksella poistettaisiin tämä investointeja estävä tekijä.

Tarkistus 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tämän artiklan nojalla annetun 
vapauttamispäätöksen hyväksymisehtoja 
ei saa muuttaa jälkikäteen ilman, että 
kaikki asianosaiset osapuolet hyväksyvät 
muutokset.”

Or. en

Perustelu

Vapauttamispäätöksen hyväksymisehtoja ei pitäisi muuttaa jälkikäteen, elleivät kaikki 
vapautukseen liittyvät osapuolet (vapautuksen saaja, kansallinen sääntelyviranomainen ja 
komissio) hyväksy muuttamista.

Tarkistus 355
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
1 kohdassa säädettyjen edellytysten 

Poistetaan.
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soveltamisesta, sekä suuntaviivoja, joissa 
kuvataan 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi 
noudatettava menettely. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä rajoitettaisiin Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa, 
jolloin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskevat olennaiset päätökset eivät enää 
kuuluisi lainsäädäntömenettelyn soveltamisalaan. Kolmannen osapuolen pääsyyn liittyvien 
poikkeusten myöntämistä koskevat säännöt ja uuden infrastruktuurin eriyttämistä koskevat 
säädökset ovat liian tärkeitä, jotta ne voitaisiin katsoa ”teknisiksi osiksi” tai ”muiksi kuin 
merkittäviksi osiksi”. Tämän takia kaikkia tähän artiklaan tehtäviä tarkistuksia olisi 
käsiteltävä komitologiamenettelyn sijaan tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 356
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
1 kohdassa säädettyjen edellytysten 
soveltamisesta, sekä suuntaviivoja, joissa 
kuvataan 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi 
noudatettava menettely. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 357
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
1 kohdassa säädettyjen edellytysten 
soveltamisesta, sekä suuntaviivoja, joissa 
kuvataan 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi 
noudatettava menettely. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi tarkistaa suuntaviivoja 
1 kohdassa säädettyjen edellytysten 
soveltamisesta, sekä suuntaviivoja, joissa 
kuvataan 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi 
noudatettava menettely. Tätä 
toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
tarkistetaan 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että parlamentti ja neuvosto antavat suuntaviivat 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Komissiolle olisi siirrettävä toimivaltaa 
ainoastaan tarvittavien tarkistusten osalta.

Tarkistus 358
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 a. Käyttäessään tällä artiklalla sille 
annettua toimivaltaa komission on 
kuultava virastoa etukäteen."
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Or. en

Perustelu

Virastolle ei pitäisi siirtää oikeuksia tehdä päätöksiä rajatylittävän infrastruktuurin 
vapauttamisesta, sillä muiden kuin asianosaisten valtioiden sääntelyviranomaiset voisivat 
vaikuttaa viraston kautta vapautuspäätöksiin. Esimerkkitapaukset menneisyydessä osoittavat, 
että kansalliset sääntelyviranomaiset edistävät erittäin usein kansallista etua. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 9/56 (Meroni) antaman tuomion (Kok. 1958, s. I-133) 
nojalla harkintavallan käyttöä koskevaa päätöksentekovaltaa ei voida antaa muille elimille 
kuin niille, jotka vahvistetaan perustamissopimuksissa.

Tarkistus 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Korvataan 24 artiklan 1 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
”(b) kaikilla kyseisillä, vaatimukset 
täyttävillä jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneilla asiakkailla on 
mahdollisuus vastaanottaa 
maakaasuyrityksiltä tai asiakkailta 
maakaasua erillisen linjan kautta.”

Or. en

Perustelu

Kaasuputki, joka yhdistää maakaasuyrityksen ja vaatimukset täyttävät asiakkaat toisiinsa, voi 
myös olla käytössä asiakkaan ja vaatimukset täyttävän muun asiakkaan välillä. Tässä 
tapauksessa jälkimmäisenä mainittua ei ole kytketty suoraan kaasunjakeluverkkoon, vaan se
käyttää verkkoa toisen asiakkaan välityksellä. Tällä tarkistuksella jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus varmistaa, että jakeluverkon ja asiakkaan välissä toimiva muu asiakas ei joudu 
vastaamaan jakeluverkonhaltijan tyypillisistä velvollisuuksista.



PE404.544v01-00 66/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 360
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sääntelyviranomainen on oikeushenkilö 
ja sillä on oma talousarvio ja riittävät 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi;

(a) sääntelyviranomainen on oikeushenkilö 
ja sillä on omat rahoituslähteensä ja 
riittävät henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit tehtäviensä hoitamiseksi;

Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viisivuotista toimikautta pitäisi voida jatkaa kerran, kun 
otetaan huomioon energiamarkkinoiden pitkän aikavälin luonne ja tarve vakauteen. Pidempiä 
nimityksiä ei pitäisi voida uusia.

Tarkistus 361
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden ja 
enintään kymmenen vuoden 
toimikaudeksi; viiden vuoden toimikausi
voidaan uusia kerran, mutta muita 
pidempiä toimikausia ei voida uusia;
sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.
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Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viisivuotista toimikautta pitäisi voida jatkaa kerran, kun 
otetaan huomioon energiamarkkinoiden pitkän aikavälin luonne ja tarve vakauteen. Pidempiä 
nimityksiä ei pitäisi voida uusia.

Tarkistus 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden ja 
enintään kymmenen vuoden 
toimikaudeksi; viiden vuoden toimikausi
voidaan uusia kerran, mutta muita 
pidempiä toimikausia ei voida uusia;
sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viisivuotista toimikautta pitäisi voida jatkaa kerran, kun 
otetaan huomioon energiamarkkinoiden pitkän aikavälin luonne ja tarve vakauteen. Pidempiä 
nimityksiä ei pitäisi voida uusia.
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Tarkistus 363
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran, 
tai enintään kymmenen vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

Or. de

Perustelu

Jos toimikausi on vähintään viisivuotinen, sitä pitäisi voida uusia niin, että toimikausi jatkuu 
toisen viisivuotiskauden ajan.

Tarkistus 364
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran, 
tai enintään kymmenen vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja 
heidät voidaan vapauttaa tehtävistään 
kesken toimikauden ainoastaan, jos he 
eivät enää täytä tässä artiklassa asetettuja 
vaatimuksia tai ovat syyllistyneet vakavaan 
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rikkomukseen.

Or. de

Perustelu

Jos toimikausi on vähintään viisivuotinen, sitä pitäisi voida uusia niin, että toimikausi jatkuu 
enintään toisen viisivuotiskauden ajan, sillä kaasumarkkinat edellyttävät yleensä pitkän 
aikavälin päätöksentekoa ja tiettyä vakautta. Pidempiä toimikausia ei pitäisi voida uusia.

Tarkistus 365
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

(b) sääntelyviranomaisen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja nimitetään vähintään 
viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran, ja heidät voidaan vapauttaa 
tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen.

Or. ro

Perustelu

Ainoastaan sääntelyviranomaisen johtohenkilöt, eli yleensä puheenjohtaja ja 
vapapuheenjohtaja, olisi nimitettävä tehtäviinsä viiden vuoden toimikaudeksi. Tässä 
tapauksessa toimikautta pitäisi voida uusia, joskin vain kerran. Virkamiehille olisi annettava 
mahdollisuus jatkaa institutionaalisia uriaan, jos sitä ei ole syytä estää ja jos he eivät halua 
lopettaa uraansa kyseisessä instituutiossa.
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Tarkistus 366
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Komission on annettava kansallisen 
sääntelyviranomaisen avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevat 
vähimmäisnormit antamalla 
suuntaviivoja, joilla varmistetaan että 
sääntelyviranomaiset noudattavat 
täysimääräisesti ja tehokkaasti 1 ja 
2 kohdan säännöksiä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Sähkön sisämarkkinoiden tehokkaan avaamisen takaamiseksi kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin on sovellettava avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevia 
vähimmäisnormeja, joiden avulla ne voivat valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita.

Tarkistus 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Komission on annettava kansallisen 
sääntelyviranomaisen avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevat 
vähimmäisnormit antamalla 
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suuntaviivoja, joilla varmistetaan että 
sääntelyviranomaiset noudattavat 
täysimääräisesti ja tehokkaasti 1 ja 
2 kohdan säännöksiä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 22 a artiklan 3 kohdan jälkeen)

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viisivuotista toimikautta pitäisi voida jatkaa kerran, kun 
otetaan huomioon energiamarkkinoiden pitkän aikavälin luonne ja tarve vakauteen. Pidempiä 
nimityksiä ei pitäisi voida uusia.

Tarkistus 368
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Jotta voitaisiin taata kaasuntoimitusten 
tehokas ja vääristymätön kilpailu ja 
maakaasuverkkojen tehokas ja luotettava 
toiminta pitkällä aikavälillä, tällaisia 
verkkoja on säänneltävä. Jos tässä 
direktiivissä määritellyt tehtävät eivät ole 
muiden kansallisten viranomaisten, 
erityisesti kilpailuviranomaisten vastuulla, 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

(a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
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avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission 
kanssa;
(b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi;

(a) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi luomalla asianmukaisia 
rajatylittäviä rakenteita verkkoon pääsyä 
ja verkon käyttöä varten;

(c) jäsenvaltioiden välisen 
maakaasukaupan rajoitusten 
poistaminen, mukaan luettuna sellaisen 
riittävän rajat ylittävän siirtokapasiteetin 
kehittäminen, jolla voidaan vastata 
kysyntään, parantaa kansallisten 
markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat 
maakaasuvirrat kaikkialla yhteisössä;

(b) sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään ja parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä, 
jotta maakaasun kaupan esteet voitaisiin 
poistaa jäsenvaltioiden väliltä ja jotta 
voitaisiin taata, että 
yhteenliittämiskapasiteetin taso tietyllä 
alueella tai tarvittaessa tietyillä 
vierekkäisillä alueilla edistää tehokkaan 
kilpailun kehittymistä;

(d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen 
varmistaminen, energiatehokkuuden 
edistäminen, verkon riittävyyden 
varmistaminen sekä tutkimus ja 
innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;
(e) sen varmistaminen, että 
verkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä riittävästi 
kannustimia lisätä verkon suorituskykyä ja 
edistää markkinoiden yhdentymistä;

(c) sen varmistaminen, että 
verkonhaltijoille annetaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä riittävästi 
kannustimia lisätä verkon suorituskykyä ja 
edistää markkinoiden yhdentymistä;

(f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa.

(d) verkon käyttäjien nopean 
yhdentymisen varmistaminen.

Or. de
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Perustelu

On loogista, että markkinoiden tehokas toiminta ja aito kilpailu otetaan ensisijaisiksi 
tavoitteiksi. Ympäristöä koskevien tavoitteiden asettaminen ei kuulu sisämarkkinoita 
koskevien määräysten joukkoon, joten luetteloa olisi karsittava. Tämän sijaan voitaisiin 
viitata komission ympäristöpaketin ja muun asiaa koskevan lainsäädännön johdanto-osan 
kappaleisiin.

Tarkistus 369
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tässä direktiivissä määriteltyjä 
viranomaistehtäviä suorittaessaan 
sääntelyviranomaisen on toteutettava, jos 
toteuttaminen ei ole muiden kansallisten 
viranomaisten, erityisesti 
kilpailuviranomaisten vastuulla, kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten painopistealoihin pitäisi kuulua maakaasuverkon tehokkaan ja 
luotettavan toiminnan varmistaminen pitkällä aikavälillä. On myös tarpeen erottaa niiden 
tehtävät kilpailuviranomaisten tehtävistä.

Tarkistus 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – a kohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

(a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa 
varmistaen, että käyttäjät hyötyvät siitä 
mahdollisimman paljon 
valinnanvapauden, hinnan ja laadun 
osalta;

Or. en

Perustelu

On korostettava, että markkinoiden avaamisen pitäisi hyödyttää loppukäyttäjiä eli sekä 
kuluttajia että teollisia käyttäjiä. Markkinoiden avaamisen ei pitäisi olla tavoitteena
sinällään, mutta sen pitäisi hyödyttää käyttäjiä valinnanvapauden, laadun ja hinnan osalta. 
Tällä tarkistuksella myös täsmennetään, että hyötyjen olisi liityttävä palvelujen valikoimaan, 
hintaan ja laatuun.

Tarkistus 371
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa;

(a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä 
viraston, muiden maiden 
sääntelyviranomaisten ja komission kanssa
sekä energian toimitusverkkojen 
tehokkaan ja luotettavan toiminnan 



AM\715225FI.doc 75/109 PE404.544v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

varmistaminen pitkällä aikavälillä;

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten painopistealoihin pitäisi kuulua maakaasuverkon tehokkaan ja 
luotettavan toiminnan varmistaminen pitkällä aikavälillä. On myös tarpeen erottaa niiden 
tehtävät kilpailuviranomaisten tehtävistä.

Tarkistus 372
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden välisen 
maakaasukaupan rajoitusten poistaminen, 
mukaan luettuna sellaisen riittävän rajat 
ylittävän siirtokapasiteetin kehittäminen, 
jolla voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat 
maakaasuvirrat kaikkialla yhteisössä;

(c) jäsenvaltioiden välisen 
maakaasukaupan lainsäädännöllisten
rajoitusten poistaminen, mukaan luettuna 
sellaisen riittävän rajat ylittävän 
siirtokapasiteetin kehittäminen, jolla 
voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat 
maakaasuvirrat kaikkialla yhteisössä;

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi pyrittävä poistamaan maakaasukaupan 
lainsäädännölliset rajoitukset koko EU:ssa. Vaikka viranomaisilla voi olla jotain 
vaikutusvaltaa, niillä ei ole oikeutta puuttua muihin rajoituksiin, kuten oikeudellisiin tai 
sopimusperusteisiin rajoituksiin.
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Tarkistus 373
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden välisen 
maakaasukaupan rajoitusten poistaminen, 
mukaan luettuna sellaisen riittävän rajat 
ylittävän siirtokapasiteetin kehittäminen, 
jolla voidaan vastata kysyntään, parantaa 
kansallisten markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat 
maakaasuvirrat kaikkialla yhteisössä;

(c) jäsenvaltioiden välisen 
maakaasukaupan mahdollisten rajoitusten 
poistaminen, mukaan luettuna sellaisen 
riittävän rajat ylittävän siirtokapasiteetin 
kehittäminen, jolla voidaan vastata 
kysyntään, parantaa kansallisten 
markkinoiden yhdentymistä ja 
mahdollistaa rajoituksettomat 
maakaasuvirrat kaikkialla yhteisössä;

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten painopistealoihin pitäisi kuulua maakaasuverkon tehokkaan ja 
luotettavan toiminnan varmistaminen pitkällä aikavälillä. On myös tarpeen erottaa niiden 
tehtävät kilpailuviranomaisten tehtävistä.

Tarkistus 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 

(d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen ja 
suurimuotoisten uusiutuvien 
energialähteiden ja hajautetun 
energiantuotannon ennakoiva 
yhdentäminen, verkon riittävyyden 
varmistaminen sekä tutkimus ja innovointi 
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että pitkällä aikavälillä; näihin vaatimuksiin vastaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja hajautettua energiantuotantoa on edistettävä 
aktiivisesti. Tämän pitää olla sääntelyviranomaisen selkeänä poliittisena tavoitteena.

Tarkistus 375
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 
riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus 
ja innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

(d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen 
ottaen huomioon energiatehokkuus, 
verkon riittävyyden varmistaminen sekä 
tutkimus ja innovointi kysyntään 
vastaamiseksi sekä innovatiivisten 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvien ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisten 
teknologioiden kehittäminen sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä;

Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen on otettava huomioon energiatehokkuus, uusiutuvat 
energianlähteet ja hiilidioksidipäästöiltään vähäiset teknologiat. Direktiiviin ei kuitenkaan 
pidä sisällyttää yksiselitteistä velvoitetta edistää näitä näkökohtia, sillä tämä olisi 
ristiriidassa kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävän eli talouden (ja kilpailun) sääntelyn 
kanssa.
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Tarkistus 376
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – f kohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kansallisten markkinoiden tehokkaan 
toiminnan varmistaminen sekä 
tosiasiallisen kilpailun edistäminen
yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa.

(f) kuluttajille aiheutuvien hyötyjen 
varmistaminen kansallisten markkinoiden 
tehokkaan toiminnan sekä tosiasiallisen 
kilpailun edistämisen avulla yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Tehokkaan kilpailun edistämisen ei pitäisi olla tavoite sinällään, vaan edistämisessä pitäisi 
keskittyä asiakkaiden etuihin paremman valinnanvapauden, alhaisempien hintojen ja palvelun 
paremman laadun osalta.

Tarkistus 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(f a) varmistaa, että kuluttajat, myös 
energiaköyhyydestä kärsivät kuluttajat 
hyötyvät mahdollisimman paljon 
valinnanvapauden, hintojen ja laadun 
osalta.”

Or. en

Perustelu

On korostettava, että markkinoiden avaamisen pitäisi hyödyttää loppukäyttäjiä eli sekä 
kuluttajia että teollisia käyttäjiä. Markkinoiden avaamisen ei pitäisi olla tavoitteena
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sinällään, mutta sen pitäisi hyödyttää käyttäjiä valinnanvapauden, laadun ja hinnan osalta. 
Tällä tarkistuksella myös täsmennetään, että hyötyjen olisi liityttävä palvelujen valikoimaan, 
hintaan ja laatuun.

Tarkistus 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(f a) varmistaa kuluttajien, erityisesti 
heikossa asemassa olevien kuluttajien 
suojelu ja maakaasun toimittamista 
koskevien palvelujen saatavuus.”

Or. ro

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on avata markkinat, jotta palvelujen laatu kehittyisi ja hinnat 
muuttuisivat edullisemmiksi kilpailun lisääntymisen myötä. Tämän takia kuluttajien pitäisi 
olla keskeisessä osassa sääntelyviranomaisten politiikassa.

Tarkistus 379
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyviranomaisen tehtävänä on: 1. Sanotun vaikuttamatta muiden 
kansallisten viranomaisten 
toimivaltuuksiin, sääntelyviranomaisen 
tehtävänä on:

Or. de
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Perustelu

Sääntelyviranomaisten ja kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien erottamisen osalta katso 
perustelu 24 b artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 380
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki 
maakaasualan yritykset noudattavat tästä 
direktiivistä ja muusta asiaa koskevasta 
yhteisön lainsäädännöstä johtuvia 
velvollisuuksiaan, myös rajat ylittävien 
kysymysten osalta;

(a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat sekä nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitosten ja 
varastointilaitteistojen haltijat, ja 
tarvittaessa verkkojen omistajat, sekä 
kaikki maakaasualan yritykset noudattavat 
tästä direktiivistä ja muusta asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä 
johtuvia velvollisuuksiaan, tarvittaessa 
myös rajat ylittävien kysymysten ja 
eriyttämisen osalta;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava, jotta korostetaan eriyttämistä koskevia sääntelyviranomaisten 
velvollisuuksia, sillä se on keskeinen osa kolmatta pakettia. Sääntöjen noudattaminen voidaan 
varmistaa paremmin, jos kohtaan sisällytetään selvä viittaus tähän velvollisuuteen ja jos 
virasto voi arvioida tätä näkökohtaa ja antaa virallisen lausunnon komissiolle tai yksittäiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle.

Tarkistus 381
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki 
maakaasualan yritykset noudattavat tästä 
direktiivistä ja muusta asiaa koskevasta 
yhteisön lainsäädännöstä johtuvia 
velvollisuuksiaan, myös rajat ylittävien 
kysymysten osalta;

(a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat sekä nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitosten ja 
varastointilaitteistojen haltijat, ja 
tarvittaessa verkkojen omistajat, sekä 
kaikki maakaasualan yritykset noudattavat 
tästä direktiivistä ja muusta asiaa 
koskevasta yhteisön lainsäädännöstä 
johtuvia velvollisuuksiaan, myös rajat 
ylittävien kysymysten ja eriyttämisen 
osalta;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava, jotta korostetaan eriyttämistä koskevia sääntelyviranomaisten 
velvollisuuksia, sillä se on keskeinen osa kolmatta pakettia. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten ja varastointilaitteistojen haltijoita ei pitäisi jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 382
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) varmistaa, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat, ja tarvittaessa 
verkkojen omistajat, sekä kaikki 
maakaasualan yritykset noudattavat tästä 
direktiivistä ja muusta asiaa koskevasta 
yhteisön lainsäädännöstä johtuvia 
velvollisuuksiaan, myös rajat ylittävien 
kysymysten osalta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevaa yhteistyötä kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten ja 
viraston kanssa, mukaan luettuna sen 
varmistaminen, että siirtoverkonhaltijat 
kehittävät yhdessä ja erikseen 
asianmukaista yhteenliittämiskapasiteettia 
siirtoinfrastruktuuriensa välille 
täyttääkseen markkinoiden tehokasta 
yleistä arviointia ja kaasun 
toimitusvarmuutta koskevat perusteet 
syrjimättä toimittajia eri jäsenvaltioissa;

Or. en

Perustelu

Julkisessa tai yksityisessä omistuksessa olevia siirtoverkonhaltijoita koskevan valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn avulla on varmistettava, että investointeja ja infrastruktuurin 
käyttämistä koskevissa päätöksissä otetaan tasa-arvoisesti huomioon kansalliset asiakkaat ja 
yhdennettyjä verkkoja käyttävät asiakkaat. Tämän osalta 1 kohdan b alakohta on heikko.
Kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyön tarkoitus tai tavoite on ilmaistava selvästi.

Tarkistus 384
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevaa yhteistyötä kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
kanssa, mukaan luettuna sen 
varmistaminen, että 
siirtoinfrastruktuurien välillä on riittävää 
yhteenliittämiskapasiteettia markkinoiden 
tehokasta yleistä arviointia ja kaasun 
toimitusvarmuutta koskevien perusteiden 
täyttämiseksi ilman, että syrjitään
toimittamista harjoittavia yrityksiä eri
jäsenvaltioissa;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava, jotta korostetaan tällaisen yhteistyön keskeistä tavoitetta eli 
sitä, että investointeja ja infrastruktuurin käyttämistä koskevissa päätöksissä otetaan tasa-
arvoisesti huomioon kansalliset asiakkaat ja yhdennettyjä verkkoja käyttävät asiakkaat.

Tarkistus 385
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viraston olisi osallistuttava kaikkiin rajatylittäviin toimiin avointen ja oikeudenmukaisten 
käytäntöjen ja investointien riittävän tason takaamiseksi. Rajatylittävien ja alueellisten 
markkinoiden väliin ei saisi antaa kehittyä sääntelyä koskevaa kuilua.
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Tarkistus 386
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 387
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun, 
varastointiin, nesteytetyn maakaasun 
käsittelyyn sekä toimitukseen liittyvien 
toimintojen välillä esiinny 
ristiinsubventioita;

(e) valvoa tällä direktiivillä ja muulla 
asiaa koskevalla yhteisön lainsäädännöllä 
säädettyjen eriyttämistä koskevien 
vaatimusten noudattamista ja varmistaa, 
ettei siirtoon, jakeluun, varastointiin, 
nesteytetyn maakaasun käsittelyyn sekä 
toimitukseen liittyvien toimintojen välillä 
esiinny ristiinsubventioita;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava, jotta korostetaan eriyttämistä koskevia sääntelyviranomaisten 
velvollisuuksia, sillä se on keskeinen osa kolmatta pakettia. Sääntöjen noudattaminen voidaan 
varmistaa paremmin, jos kohtaan sisällytetään selvä viittaus tähän velvollisuuteen ja jos 
virasto voi arvioida tätä näkökohtaa ja antaa virallisen lausunnon komissiolle tai yksittäiselle 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle.
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Tarkistus 388
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistaa, ettei siirtoon, jakeluun, 
varastointiin, nesteytetyn maakaasun 
käsittelyyn sekä toimitukseen liittyvien 
toimintojen välillä esiinny 
ristiinsubventioita;

(e) valvoa tällä direktiivillä ja muulla 
asiaa koskevalla yhteisön lainsäädännöllä 
säädettyjen eriyttämistä koskevien 
vaatimusten noudattamista ja varmistaa, 
ettei siirtoon, jakeluun, varastointiin, 
nesteytetyn maakaasun käsittelyyn sekä 
toimitukseen liittyvien toimintojen välillä 
esiinny ristiinsubventioita;

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava, jotta korostetaan eriyttämistä koskevia sääntelyviranomaisten 
velvollisuuksia, sillä se on keskeinen osa kolmatta pakettia.

Tarkistus 389
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 c artiklassa tarkoitettua Euroopan 
laajuista 10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa;

(f) tarkastaa siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat ja esittää 
vuosikertomuksessaan arviointi siitä, 
kuinka siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmat vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 c artiklassa tarkoitettua Euroopan 
laajuista 10-vuotista verkon 
kehittämissuunnitelmaa;



PE404.544v01-00 86/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

siirtoverkonhaltijoiden 
investointisuunnitelmilla on 
varmistettava, että työntekijöiden taso ja 
määrä riittävät palveluvelvoitteiden
täyttämiseen; jos siirtoverkonhaltija ei 
noudata investointisuunnitelmaa, sille on 
määrättävä oikeasuhteisia seuraamuksia 
viraston antamien suuntaviivojen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten on varmistettava, että kymmenvuotiset investointisuunnitelmat 
sisältävät määräyksiä sen varmistamiseksi, että työvoimalla voidaan vastata kaikkiin tällä 
direktiivillä asetettuihin julkisen palvelun velvoitteisiin. Käytössä pitää olla tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joita voidaan määrätä kaasualan yrityksille, 
mikäli ne eivät noudata tällä direktiivillä säädettyjä velvollisuuksia.

Tarkistus 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Joidenkin kansallisten sääntelyviranomaisten on jo nykyisin valvottava sähkömarkkinoiden 
toimintaa kuluttajille suuntautuvien toimitusten ja palvelujen laadun osalta. Näin ollen 
kuluttajat hyötyvät yhdenmukaisemmasta ja avoimemmasta sääntelystä.
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Tarkistus 391
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten pitää voida valvoa palvelujen laatua sekä verkon turvallisuutta ja 
luotettavuutta, jotta voidaan varmistaa, että julkisen palvelun velvoitteet täytetään.

Tarkistus 392
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten pitää voida valvoa palvelujen laatua sekä verkon turvallisuutta ja 
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luotettavuutta, jotta voidaan varmistaa, että julkisen palvelun velvoitteet täytetään.

Tarkistus 393
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Joidenkin kansallisten sääntelyviranomaisten on jo nykyisin valvottava sähkömarkkinoiden 
toimintaa kuluttajille suuntautuvien toimitusten ja palvelujen laadun osalta. Näin ollen 
kuluttajat hyötyvät yhdenmukaisemmasta ja avoimemmasta sääntelystä.

Tarkistus 394
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että maakaasualan yritykset noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksia;

(h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 395
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että maakaasualan yritykset noudattavat 
avoimuutta koskevia velvollisuuksia;

(h) seurata avoimuuden tasoa ja varmistaa, 
että verkonhaltijat noudattavat avoimuutta 
koskevia velvollisuuksia;

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten ja kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien erottamisen osalta katso 
perustelu 24 b artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 396
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
maakaasupörssit, kotitalouksien 
maksamat hinnat, toimittajaa 
vaihtaneiden asiakkaiden määrä, verkosta 
kytkettyjen asiakkaiden määrä ja 
kotitalouksien sovitussa muodossa 
tekemät valitukset, sekä mahdollisia 
kilpailun vääristymiä tai rajoituksia 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa, mihin sisältyy kaikkien asiaa 
koskevien tietojen antaminen, sekä 
saattaa tarvittaessa tapaukset 
asianomaisten kilpailuviranomaisten 
käsiteltäviksi;

Poistetaan.



PE404.544v01-00 90/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. en

Tarkistus 397
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
maakaasupörssit, kotitalouksien 
maksamat hinnat, toimittajaa 
vaihtaneiden asiakkaiden määrä, verkosta 
kytkettyjen asiakkaiden määrä ja 
kotitalouksien sovitussa muodossa 
tekemät valitukset, sekä mahdollisia 
kilpailun vääristymiä tai rajoituksia 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten 
kanssa, mihin sisältyy kaikkien asiaa 
koskevien tietojen antaminen, sekä 
saattaa tarvittaessa tapaukset 
asianomaisten kilpailuviranomaisten 
käsiteltäviksi;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten ja kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien erottamisen osalta katso 
perustelu 24 b artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 398
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
maakaasupörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 
asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä ja kotitalouksien 
sovitussa muodossa tekemät valitukset, 
sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai 
rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

(i) seurata markkinoiden tehokkaan 
avaamisen ja kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
maakaasupörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden 
asiakkaiden määrä, todellista kulutusta 
heijastavat asianmukaiset 
etukäteismaksuehdot, verkkoon 
kytkettyjen ja verkosta kytkettyjen 
asiakkaiden määrä, ylläpitokustannukset ja 
kotitalouksien sovitussa muodossa tekemät 
valitukset, sekä mahdollisia kilpailun 
vääristymiä tai rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin 
sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen 
antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

Or. en

Perustelu

Kun viranomaiselle annetaan valtuudet valvoa useampia määriä ja kustannuksia, 
kuluttajavalinta paranee.

Tarkistus 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 400
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 401
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 402
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 403
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(i b) tunnustaa sopimuksellinen vapaus 
pitkän aikavälin sopimusten osalta ja 
mahdollisuus tehdä varoihin perustuvia 
sopimuksia, mikäli ne vastaavat yhteisön 
voimassa olevan lainsäädännön 
säännöksiä;”

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(j) seurata aikaa, jonka siirto- ja 
jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen ja 
korjausten suorittamiseen, ja määrätä 
seuraamuksia viraston antamien 
suuntaviivojen mukaisesti, mikäli toimet 
viivästyvät ilman perusteltua syytä;

Or. en

Perustelu

Käytössä pitää olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia seuraamuksia, joita voidaan 
määrätä kaasualan yrityksille, mikäli ne eivät noudata tällä direktiivillä säädettyjä 
velvollisuuksia.

Tarkistus 405
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) seurata aikaa, jonka siirto- ja (j) seurata aikaa, jonka siirto- ja 



PE404.544v01-00 96/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

jakeluyritykset käyttävät liitäntöjen ja 
korjausten suorittamiseen;

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

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajia voitaisiin suojella tehokkaasti, liitteen A säännökset olisi pantava täytäntöön. 
Sääntelyviranomaisten käytössä pitäisi myös olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia 
rangaistuksia, joita voidaan määrätä sähköalan yrityksille, mikäli ne eivät noudata tällä 
direktiivillä säädettyjä velvollisuuksia.

Tarkistus 406
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) seurata ja arvioida varastojen, 
putkilinjavarastoinnin ja muiden 
lisäpalvelujen käyttöoikeuksien 
edellytyksiä kuten 19 artiklassa säädetään;

(k) seurata varastojen, 
putkilinjavarastoinnin ja muiden 
lisäpalvelujen käyttöoikeuksien 
edellytyksiä kuten 19 artiklassa säädetään;

Or. fr

Perustelu

”Seurannan” ja ”arvioinnin” välinen ero on epäselvä, ja sanan ”arviointi” käyttö voi luoda 
oikeusperustan varastointia, putkilinjavarastointia ja muita lisäpalveluja koskeville erityisille 
uusille ex ante -valtuuksille. Tämä on vastoin sääntöjä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat 
antaa kolmansille osapuolille neuvotellun pääsyn (19 artiklan 3 kohta). Nämä 
sääntelemättömät markkinamekanismit, jotka koskevat varastointipalvelujen tarjoamista 
kolmansille osapuolille, ovat kannusteena investoinneille, ja ne olisi säilytettävä.
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Tarkistus 407
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

(l) valvoa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkeaa tasoa ja heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelua, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Sosiaalipolitiikkaa koskevat toimenpiteet, kuten yleispalvelujen ja julkisten palvelujen 
korkeiden normien asettaminen, kuuluvat ennen kaikkea hallitusten vastuualaan, jos niillä ei 
säännellä vähittäismarkkinoita. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi kuitenkin valvottava 
tällaisia normeja, jotta varmistetaan sähkönkuluttajien suojelun asianmukainen taso.

Tarkistus 408
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

(l) valvoa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkeaa tasoa ja heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelua, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;



PE404.544v01-00 98/109 AM\715225FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. en

Perustelu

Jotkut velvollisuudet ovat ennen kaikkea hallitusten vastuulla, sillä ne koskevat 
vähittäismarkkinoiden sääntelyn sijaan ennemminkin sosiaalisia toimenpiteitä. 
Sääntelyviranomaiset katsovat, että niillä ei ole toimivaltaa määritellä sosiaalipolitiikkaa. 
Sääntelyviranomaisille olisi kuitenkin annettava valtuudet varmistaa, että liitteen A 
säännökset pannaan tehokkaasti täytäntöön. Olisi ainakin tehtävä selväksi, että 
kuluttajansuojaa koskevan liitteen A täytäntöönpano kuuluu sääntelyviranomaisen 
vastuualaan.

Tarkistus 409
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

(l) valvoa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkeaa tasoa ja heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden suojelua, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

Or. de

Perustelu

Jotkut velvollisuudet ovat ennen kaikkea hallitusten vastuulla, sillä ne koskevat 
vähittäismarkkinoiden sääntelyn sijaan ennemminkin sosiaalisia toimenpiteitä. 
Sääntelyviranomaiset katsovat, että niillä ei ole toimivaltaa määritellä sosiaalipolitiikkaa.
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Tarkistus 410
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten
toimivaltaa;

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten viranomaisten toimivaltaa;

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten ja kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien erottamisen osalta katso 
perustelu 24 b artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 411
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

(l) varmistaa koko Euroopan unionin 
alueella julkisten palvelujen tasainen, 
avoin ja korkea taso maakaasun 
kuluttajille, myös kotitalouksille, ja 
varmistaa heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden suojelu ja kaikkien tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
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toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Viranomaisen velvollisuuksien selventäminen edistää markkinoiden toimintaa ja hyödyttää 
perimmiltään kuluttajaa.

Tarkistus 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus 
ja täytäntöönpano, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajia voitaisiin suojella tehokkaasti, liitteen A säännökset olisi pantava täytäntöön. 
Sääntelyviranomaisten käytössä pitäisi myös olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia 
rangaistuksia, joita voidaan määrätä sähköalan yrityksille, mikäli ne eivät noudata tällä 
direktiivillä säädettyjä velvollisuuksia.

Tarkistus 413
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

(l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus 
ja täytäntöönpano, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaa;

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajia voitaisiin suojella tehokkaasti, liitteen A säännökset olisi pantava täytäntöön. 
Sääntelyviranomaisten käytössä pitäisi myös olla tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia 
rangaistuksia, joita voidaan määrätä sähköalan yrityksille, mikäli ne eivät noudata tällä 
direktiivillä säädettyjä velvollisuuksia.

Tarkistus 414
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(l a) varmistaa liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus 
ja täytäntöönpano;”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on pantava tehokkaasti täytäntöön liitteessä A määritellyt 
kuluttajansuojatoimenpiteet.
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Tarkistus 415
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(l a) varmistaa liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden 
tehokkuus;”

Or. en

Perustelu

Jotkut velvollisuudet ovat ennen kaikkea hallitusten vastuulla, sillä ne koskevat 
vähittäismarkkinoiden sääntelyn sijaan ennemminkin sosiaalisia toimenpiteitä. 
Sääntelyviranomaiset katsovat, että niillä ei ole toimivaltaa määritellä sosiaalipolitiikkaa. 
Sääntelyviranomaisille olisi kuitenkin annettava valtuudet varmistaa, että liitteen A 
säännökset pannaan tehokkaasti täytäntöön. Olisi ainakin tehtävä selväksi, että 
kuluttajansuojaa koskevan liitteen A täytäntöönpano kuuluu sääntelyviranomaisen 
vastuualaan.

Tarkistus 416
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(l a) varmistaa liitteessä A määriteltyjen
kuluttajansuojatoimenpiteiden 
tehokkuus;”

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten pitäisi olla vastuussa liitteessä A määriteltyjen säännösten tehokkaan 
täytäntöönpanon takaamisesta. Olisi ainakin tehtävä selväksi, että kuluttajansuojaa koskevan 



AM\715225FI.doc 103/109 PE404.544v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

liitteen A täytäntöönpano kuuluu sääntelyviranomaisen vastuualaan. Tämän takia ehdotetaan 
uuden alakohdan lisäämistä tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus 417
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen 
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

(n) laatia loppukäyttäjän ja toimittajan, 
jakelijan tai mittausjärjestelmän haltijan 
välistä suhdetta koskevat vakiomuotoiset 
menettelyt, jotka koskevat ainakin 
mahdollisuutta saada asiakkaiden 
kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltamista 
sekä mahdollisuutta saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Or. en

Perustelu

Todellista kulutusta heijastavien kulutustietojen tarjoaminen on perusedellytys sille, että 
asiakkaat voivat toimia energiatehokkaasti tai verrata toimittajia yhdenmukaisten tietojen 
perusteella. Koska sääntelyviranomaiset kuulevat asianosaisia sidosryhmiä ja vastaavat 
energian vähittäismarkkinoiden valvomisesta, sääntelyviranomaiset olisivat oikeita tahoja 
tarkastelemaan jakeluverkonhaltijoiden, toimittajien ja asiakkaiden välistä suhdetta (mukaan 
luettuna säännöt, vastuu, sopimusjärjestelyt, tiedonvaihtoa koskevat sopimukset ja laatua 
koskevat takuut).

Tarkistus 418
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – n alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(n) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, 
kuluttajatietojen yhdenmukaistetun 
muodon soveltaminen sekä mahdollisuus 
saada liitteessä A olevassa h kohdassa 
tarkoitettuja tietoja;

(n) varmistaa mahdollisuus saada 
asiakkaiden kulutustietoja, mukaan 
luettuna tiedot hinnoista ja kaikista 
liitännäiskustannuksista, tällaisten 
tietojen helposti ymmärrettävän 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen, 
todellista kulutusta heijastava 
asianmukainen etukäteismaksu sekä 
kaikille asiakkaille tarjottava 
mahdollisuus saada liitteessä A olevassa 
h kohdassa tarkoitettuja tietoja nopeasti;

Or. en

Perustelu

Kuluttajat maksavat kaasustaan etukäteen, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tämä 
etukäteismaksu ei useinkaan heijasta kuluttajien todellista kulutusta. Energiayhtiöt saavat 
siksi korotonta luottoa kuluttajilta. Älykkään mittauksen kaltaisten uusien teknologioiden 
avulla energiayhtiöt voivat pyytää asianmukaisempia etukäteismaksuja.

Tarkistus 419
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(o a) varmistaa, että hintojen vaihtelu 
tukkumarkkinoilla on avointa;”

Or. en

Perustelu

Jotta kaikille markkinatoimijoille voitaisiin taata tasavertaiset toimintaedellytykset, 
tukkuhintojen kaikkien muutosten pitää olla mahdollisia.
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Tarkistus 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(o a) asettaa tai hyväksyä verkkoon 
pääsyä koskevia tariffeja ja julkaista 
tariffien asettamisessa käytetty 
menettely;”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava asettaa tai hyväksyä tariffeja, jotta kaikille 
toimijoille voitaisiin taata oikeudenmukainen pääsy kaasumarkkinoille. Näiden tariffien 
asettamisessa käytetyn menettelyn pitää olla avoin, ja se on julkaistava tämän artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 421
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(o a) asettaa tai hyväksyä verkkoon 
pääsyä koskevia tariffeja ja julkaista 
tariffien asettamisessa käytetty 
menettely;"

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava asettaa tai hyväksyä tariffeja, jotta kaikille 
toimijoille voitaisiin taata oikeudenmukainen pääsy kaasumarkkinoille. Näiden tariffien 
asettamisessa käytetyn menettelyn pitää olla avoin, ja se on julkaistava tämän artiklan 
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4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(o b) asettaa hintakattoja 
kilpailukyvyttömillä markkinoilla ennalta 
määritellyksi ja rajatuksi ajaksi 
asiakkaiden suojelemiseksi markkinoiden 
väärinkäyttöä vastaan; hintakatot on 
asetettava riittävän korkealle tasolle, jotta 
ei estetä uusien toimijoiden siirtymistä 
markkinoille tai nykyisten kilpailijoiden 
laajentumista;”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava asettaa hintakattoja, mikäli jotkut 
markkinatoimijat ovat liian voimakkaassa valta-asemassa. Hintakattojen pitää kuitenkin olla 
riittävän korkeita, jotta ei estetä uusien toimijoiden markkinoillepääsyä, nykyisten 
kilpailijoiden laajentumista tai kaasun sisämarkkinoiden kehittymistä.

Tarkistus 423
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(o b) asettaa hintakattoja 
kilpailukyvyttömillä markkinoilla ennalta 
määritellyksi ja rajatuksi ajaksi 
asiakkaiden suojelemiseksi markkinoiden 



AM\715225FI.doc 107/109 PE404.544v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

väärinkäyttöä vastaan; hintakatot on 
asetettava riittävän korkealle tasolle, jotta 
ei estetä uusien toimijoiden siirtymistä 
markkinoille tai nykyisten kilpailijoiden 
laajentumista;”

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava asettaa hintakattoja, mikäli jotkut 
markkinatoimijat ovat liian voimakkaassa valta-asemassa. Hintakattojen pitää kuitenkin olla 
riittävän korkeita, jotta ei estetä uusien toimijoiden markkinoillepääsyä, nykyisten 
kilpailijoiden laajentumista tai kaasun sisämarkkinoiden kehittymistä.

Tarkistus 424
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) seurata niiden perusteiden 
asianmukaista soveltamista, joiden 
mukaisesti määritetään, kuuluuko varasto 
19 artiklan 3 kohdan vai 4 kohdan 
soveltamisalaan.

(p) seurata niiden perusteiden 
asianmukaista soveltamista, joiden 
mukaisesti voidaan määrittää, onko 
oikeus käyttää varastoja ja 
putkilinjavarastointia teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella taataan yhdenmukaisuus 19 artiklan 1 kohdan uusien säännösten kanssa. 
Kyseisessä kohdassa todetaan, että ”jäsenvaltioiden on määriteltävä ja julkaistava perusteet, 
joiden mukaisesti voidaan määrittää, onko oikeus käyttää varastoja ja putkilinjavarastointia 
teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia varten”.
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Tarkistus 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(p a) varmistaa, että loppukäyttäjiin 
sovellettava hintarakenne ei lisää 
energiankulutusta.”

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden edistämisen varmistamiseksi kaikkien kaasunkuluttajien käyttöön olisi 
annettava niin sanotut progressiiviset tariffit. Tällä vältetään yleinen ”kaksijakoinen” 
hintarakenne (kiinteä ja suhteellinen hinta), jossa käyttöenergian hinta on sitä halvempi mitä 
enemmän energiaa kulutetaan. Päinvastaisesta rakenteesta olisi tehtävä pakollinen. 
Sääntelyviranomaisten olisi yleisenä periaatteena asetettava oikeasuhteisia tai muita 
innovatiivisia tariffeja.

Tarkistus 426
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(p a) asettaa ja noudattaa avoimia ja 
puolueettomia perusteita kaasun 
sisämarkkinoiden sääntelemisessä.”

Or. en
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Tarkistus 427
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(p b) julkaista menettely, jota on 
noudatettava, jos markkinatoimijat 
haluavat pyytää muutosta 
sääntelyviranomaisten tekemiin 
päätöksiin.”

Or. en
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