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Tarkistus 428
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hyväksyttävä ensimmäisen 10-vuotisen 
verkon kehittämissuunnitelman osalta 
investointisuunnitelma ja monivuotinen 
verkon kehittämissuunnitelma, jotka 
riippumaton verkonhaltija esittää 
vuosittain, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
soveltamista;

(c) hyväksyttävä ensimmäisen 10-vuotisen 
verkon kehittämissuunnitelman osalta 
investointisuunnitelma ja monivuotinen 
verkon kehittämissuunnitelma, jotka 
riippumaton verkonhaltija esittää kahden 
vuoden välein, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 429
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

(a) tehdä maakaasualan yrityksiä sitovia 
päätöksiä;

(a) tehdä verkonhaltijoita sitovia 
päätöksiä;

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 

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

kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia;

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

(c) pyytää verkonhaltijoilta kaikkia sen 
tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja;

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

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

(e) suorittaa tutkimuksia ja ratkaista riitoja 
7 ja 8 kohdan nojalla;

(e) suorittaa tutkimuksia ja ratkaista riitoja 
7 ja 8 kohdan nojalla;

(f) hyväksyä 26 artiklassa tarkoitettuja 
varotoimenpiteitä.

(f) hyväksyä 26 artiklassa tarkoitettuja 
varotoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on luoda tasapuoliset toimintaolosuhteet kaasuntoimittajien väliselle 
kilpailulle EU:n markkinoilla. On välttämätöntä säilyttää selkeä ero sääntely- ja 
kilpailuviranomaisten välillä.

Tarkistus 430
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet, 
joiden nojalla ne voivat toimia 1 ja 
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toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
mukaisesti tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayhtiöitä vastaan ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisi rikkoneet kilpailusääntöjä. On vaikeaa perustella, miksi valtuuksien 
saaminen ei edellyttäisi sääntelyviranomaisilta yhtä monien ehtojen täyttämistä kuin 
kilpailuviranomaisilta, jotka vastasivat alun perin kilpailusääntöjen rikkomuksien 
raportoinnista.

Tarkistus 431
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä määrätyissä puitteissa 
tehokkaasti ja viiveettä. 
Sääntelyviranomaisella on oltava oikeus 
määrätyissä kansallisella tasolla 
suoritetun sääntelyn mukaisissa 
puitteissa:

Or. en
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Tarkistus 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä määrätyissä puitteissa 
tehokkaasti ja viiveettä. 
Sääntelyviranomaisella on oltava oikeus 
määrätyissä kansallisella tasolla 
suoritetun sääntelyn mukaisissa 
puitteissa:

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten on oltava vastuussa siitä, että toimitaan säännösten mukaisesti 
määrätyn (tähän direktiiviin perustuvan) oikeudellisen kehyksen ja niiden lainmukaisten 
kansallisten valtuuksien puitteissa.

Tarkistus 433
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä tehokkaasti ja viiveettä. Tätä 
varten sääntelyviranomaisella on oltava 
vähintään valtuudet:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sääntelyviranomaisille annetaan 
toimivaltuudet, joiden nojalla ne voivat 
toteuttaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tehtävänsä määrätyissä ja lainmukaisten 
kansallisten valtuuksiensa puitteissa 
tehokkaasti ja viiveettä. 
Sääntelyviranomaisella on oltava vähintään 
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valtuudet:

Or. en

Tarkistus 434
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tehdä maakaasualan yrityksiä sitovia 
päätöksiä;

(a) tehdä verkonhaltijoita sitovia 
päätöksiä; 

Or. de

Perustelu

Toimenpiteet pitää toteuttaa vain sellaisissa tapauksissa, joissa sääntelymenettelyjä rikotaan 
selkeästi. Kaasunsiirtokapasiteetin vapauttaminen on toimintatapa, josta pitäisi luopua.

Tarkistus 435
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tehdä maakaasualan yrityksiä sitovia 
päätöksiä;

(a) tehdä verkonhaltijoita sitovia 
päätöksiä; 

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayhtiöitä vastaan ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisi rikkoneet kilpailusääntöjä. On vaikeaa perustella, miksi valtuuksien 
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saaminen ei edellyttäisi sääntelyviranomaisilta yhtä monien ehtojen täyttämistä kuin 
kilpailuviranomaisilta, jotka vastasivat alun perin kilpailusääntöjen rikkomuksien 
raportoinnista.

Tarkistus 436
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos säädöksiä ei ole 
rikottu, asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisten verkkotoimintojen 
edistämiseksi; 

Or. de

Perustelu

Toimenpiteet pitää toteuttaa vain sellaisissa tapauksissa, joissa sääntelymenettelyjä rikotaan 
selkeästi. Kaasunsiirtokapasiteetin vapauttaminen on toimintatapa, josta pitäisi luopua.

Tarkistus 437
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten (b) tehdä yhteistyössä kansallisten 



AM\715991FI.doc 9/100 PE404.589v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu, 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmat;

kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayhtiöitä vastaan ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisi rikkoneet kilpailusääntöjä. On vaikeaa perustella, miksi valtuuksien
saaminen ei edellyttäisi sääntelyviranomaisilta yhtä monien ehtojen täyttämistä kuin 
kilpailuviranomaisilta, jotka vastasivat alun perin kilpailusääntöjen rikkomuksien 
raportoinnista.

Tarkistus 438
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia;
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Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet toteuttaa 
rakenteellisia toimenpiteitä energiayhtiöitä vastaan ja heikentää niiden markkina-asemaa, 
vaikka ne eivät olisi rikkoneet kilpailusääntöjä. On vaikeaa perustella, miksi tällaiset 
toimenpiteet pitäisi sallia, mikäli kilpailusääntöjä ei ole rikottu.

Tarkistus 439
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja antaa toimivaltaisille 
viranomaisille ehdotuksia asiamukaisista 
ja oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka 
ovat tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;

Or. fr

Perustelu

Koska kilpailupuitteita ei ole selkeästi määritelty, tällä ehdotuksella annettaisiin
sääntelyviranomaisille valtuudet puuttua markkinoihin rajoittamattomalla ja 
ennakoimattomalla tavalla, jolloin niiden valtuudet menisivät päällekkäin kansallisten 
kilpailuviranomaisten valtuuksien kanssa. Sen lisäksi, että kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmien tarjoama ratkaisu (keinotekoiset toimituslähteet, kohteena olevista 
markkinoista eroava tosiasiallinen kaasunmyynti) on keinotekoinen, tällainen valvomaton 
toimivalta olisi sisämarkkinoiden sääntöjen yhtenäistämispyrkimyksien vastainen.
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Tarkistus 440
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) toimia yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevien 
tutkimusten osalta ja toimeenpanna 
asiamukaiset ja oikeasuhteiset 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten pitää olla vastuussa siitä, että toimitaan säännösten mukaisesti 
määrätyn oikeudellisen kehyksen puitteissa. On taattava avoin muutoksenhakumenettely, jota 
voidaan hyödyntää, mikäli sääntelyviranomaisten tutkimustuloksiin ei tyydytä. 
Kilpailusääntöjen toimeenpanon pitäisi olla kilpailuviranomaisten, eikä itsenäisesti toimivan 
sääntelyviranomaisen, tehtävä. Investoinnin edistämiseksi sääntelyviranomaisten 
toimintakehyksen pitäisi olla vähintään avoin ja luotettava.

Tarkistus 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 

(b) toimia yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevien 
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tutkimuksia ja päättää, jos 
kilpailusääntöjä ei ole rikottu,
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmat; 

tutkimusten osalta ja päättää tällaisten 
tutkimusten perusteella ja lainmukaisten 
kansallisen tason valtuuksiensa puitteissa 
asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
säädöksiä tai kaikkia 
sääntelyviranomaisen tai viraston 
antamia päätöksiä noudatetaan;

Or. en

Perustelu

Kilpailusääntöjen toimeenpanon pitää olla kilpailuviranomaisten, eikä itsenäisesti toimivan 
sääntelyviranomaisen, tehtävä.

Tarkistus 442
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
rikotaan, asiamukaisista ja oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen verkkotoiminnan 
edistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Yleisesti markkina-aseman hyväksikäyttötapauksissa EU:n tasolla ja kansallisella tasolla 
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sovellettavat kilpailusäännöt ovat riittävät, eikä niihin tarvitsisi puuttua ehdotetulla 
muotoilulla. Toimenpiteiden riittävyyttä nyrkkisääntönä ei vaadita. Kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmilla luotaisiin rinnakkaiset markkinat kaasuvarastomarkkinoille ja 
alennettaisiin niiden likviditeettiä. Säännös aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta sijoittajille.

Tarkistus 443
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää tällaisten 
tutkimusten perusteella oikeasuhteisista 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja 
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi, mukaan luettuina 
kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmat; 

Or. en

Perustelu

Useimmissa Euroopan unionin alueella toimivista oikeusjärjestelmistä tuomioistuin voi 
ainoastaan tarkistaa, onko sääntelyviranomainen toiminut oikean menettelyn mukaisesti 
päätöksenteossa (marginaalitarkistus).

Tarkistus 444
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, 
mukaan luettuina kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmat; taata, että Euroopan 
unionin alueelle luodaan todelliseen 
kilpailuun perustuvat markkinat 
määräämällä vähittäisen kaasunsiirron 
tosiasiallisten kustannusten mukaisesti 
siten, että vuoteen 2020 mennessä 
yhdenkään yksittäisen yrityksen osuus 
alan markkinoilla ei voi olla yli 20 %; 
määritelmän alan markkinoista antaa 
komissio;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistettaisiin, että yhdellä tai useammalla toimijalla ei ole määräävää asemaa 
tietyillä markkinoilla, kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet rajoittaa 
maakaasualan yritysten markkinaosuus 20 prosenttiin. Näin avataan markkinoita 
jäsenvaltioissa ja erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa on määräävässä asemassa 
toimijoita, jotka ovat syyllistyneet useaan otteeseen toimivallan hyväksikäyttöön, ja taataan 
muille toimijoille oikeudenmukainen pääsy markkinoille. Kun markkinat yhdentyvät 
entisestään, niiden maantieteellinen alue laajenee, mikä mahdollistaa yrityskasvun.

Tarkistus 445
Giles Chichester

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



AM\715991FI.doc 15/100 PE404.589v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, 
mukaan luettuina kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmat; taata, että Euroopan 
unionin alueelle luodaan todelliseen 
kilpailuun perustuvat markkinat 
määräämällä vähittäisen kaasunsiirron 
tosiasiallisten kustannusten mukaisesti 
siten, että vuoteen 2020 mennessä 
yhdenkään yksittäisen yrityksen osuus 
alan markkinoilla ei voi olla yli 50 %; 
määritelmän alan markkinoista antaa 
komissio;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistettaisiin, että yhdellä tai useammalla toimijalla ei ole määräävää asemaa 
tietyillä markkinoilla, kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet rajoittaa 
maakaasualan yritysten markkinaosuus 50 prosenttiin. Näin avataan markkinoita 
jäsenvaltioissa ja erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa on määräävässä asemassa 
toimijoita, jotka ovat syyllistyneet useaan otteeseen toimivallan hyväksikäyttöön, ja taataan 
muille toimijoille oikeudenmukainen pääsy markkinoille. Kun markkinat yhdentyvät 
entisestään, niiden maantieteellinen alue laajenee, mikä mahdollistaa yrityskasvun.

Tarkistus 446
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”(b a) ryhtyä toimiin, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu ja mikäli jäsenvaltioiden tai 
asiaankuuluvien markkinoiden 
sisääntulopisteissä määritetystä sisään 
tulevasta kaasusta alle 20 % tarjotaan 
tukkumarkkinoille avoimella ja 
syrjimättömällä menettelyllä kuten 
vaihtokaupalla;”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on helpottaa uusien ja pienempien kaasuyhtiöiden markkinoille 
pääsyä ja edistää avoimuutta kaasumarkkinoiden hinnoittelussa.

Tarkistus 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) saada maakaasualan yrityksiltä kaikkia 
sen tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja, mukaan lukien 
perustelut kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn kieltämiselle sekä tiedot 
tarpeellisista toimenpiteistä verkon 
lujittamiseksi; ja tehdä tarvittaessa 
yhteistyötä rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyviranomaisten kanssa;

Or. en

Perustelu

Jotta kansalliset sääntelyviranomaiset pystyvät valvomaan kaasumarkkinoiden toimintaa, 
niiden on voitava saada kaikki mahdolliset asiaankuuluvat tiedot maakaasualan yrityksiltä.
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Tarkistus 448
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) saada maakaasualan yrityksiltä kaikkia 
sen tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja, mukaan lukien 
perustelut kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn kieltämiselle sekä tiedot 
tarpeellisista toimenpiteistä verkon 
lujittamiseksi; ja tehdä tarvittaessa 
yhteistyötä rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyviranomaisten kanssa;

Or. en

Perustelu

Jotta kansalliset sääntelyviranomaiset pystyvät valvomaan kaasumarkkinoiden toimintaa, 
niiden on voitava saada kaikki mahdolliset asiaankuuluvat tiedot maakaasualan yrityksiltä.

Tarkistus 449
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) pyytää maakaasualan yrityksiltä
jäsenvaltioiden nykyisiä 
tiedonkeruumenetelmiä käyttämällä sen 
tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja;

Or. en
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Tarkistus 450
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

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

(d) määrätä asianmukaisia seuraamuksia 
maakaasualan yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä päätöksistä; 

Or. en

Tarkistus 451
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyviranomaisten on vahvistettava 
tai hyväksyttävä ennen niiden 
voimaantuloa ehdot ja edellytykset, jotka 
koskevat:

4. Sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä 
ennen niiden voimaantuloa ehdot ja 
edellytykset, jotka koskevat:

Or. en

Perustelu

Samoin kuin nykyisessä sääntelyjärjestelmässä jäsenvaltiot saavat valita joko tariffien tai 
tariffeja koskevien menetelmien sääntelyn. Lisäksi tariffien vahvistamista koskevat 
sääntelyviranomaisen valtuudet rikkovat 19 artiklaa, jonka mukaan verkkoon pääsy on 
myönnettävä hyväksyttyjen tariffien perusteella.
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Tarkistus 452
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
putkilinjavarastointia silloin, kun se on 
teknisesti ja/tai taloudellisesti tarpeellista 
tehokkaan verkkoon pääsyn tarjoamiseksi 
asiakkaille suuntautuvia toimituksia 
varten, sekä nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksia. Näiden tariffien on 
vastattava todellisia kustannuksia, sikäli 
kuin kustannukset ovat verrattavissa 
tehokkaan ja rakenteeltaan vastaavan 
verkonhaltijan kustannuksiin ja ovat 
avoimia. Niiden on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en

Perustelu

Kohdan a muotoilussa otetaan huomioon direktiiveissä/asetuksissa tällä hetkellä oleva 
porsaanreikä, sillä jakelutariffien ei edellytetä vastaavan kustannuksia. Ehdotetussa 
tarkistuksessa kaasunsiirtoa koskevan asetuksen säännösten soveltamisalaan liitetään myös 
kaasunjakelu ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset (ellei niitä vapauteta). Lisäksi 
tarkistuksessa putkilinjavarastointia tarjotaan säännellyn kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyn perusteella sen sijaan, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus valita säännelty tai 
neuvottelumenettelyyn perustuva kolmansien osapuolten verkkoon pääsy.



PE404.589v01-00 20/100 AM\715991FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 453
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on vastattava todellisia 
kustannuksia, sikäli kuin kustannukset 
ovat verrattavissa tehokkaan ja 
rakenteeltaan vastaavan verkonhaltijan 
kustannuksiin ja ovat avoimia. Niiden on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksiin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en

Perustelu

Kohdan a muotoilussa otetaan huomioon direktiiveissä/asetuksissa tällä hetkellä oleva 
porsaanreikä, sillä jakelutariffien ei edellytetä vastaavan kustannuksia.

Tarkistus 454
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit ja niiden laskentamenetelmät 
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tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

tai vaihtoehtoisesti siirto- ja 
jakelutariffien asettamista tai 
hyväksymistä koskevat menetelmät ja 
niiden valvonta, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia 
mukaan luettuina niiden 
laskentamenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksien 
käyttöoikeutta koskevien tariffien 
asettamista tai hyväksymistä koskevat 
menetelmät ja niiden valvonta. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen ja nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus. 
Tämä saattaa kattaa erityisen sääntelyn 
uusille investoinneille;

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista vahvistaa, että kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla on 
asettaa ja hyväksyä siirto- ja jakelutariffit ja niitä koskevat menetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista tai hyväksymistä koskevat menetelmät ja niiden 
asettamista koskevien menetelmien täytäntöönpanon valvonta.

Sama koskee oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia.

Tarkistus 455
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit ja niiden laskentamenetelmät 
tai vaihtoehtoisesti siirto- ja 
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nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

jakelutariffien asettamista tai 
hyväksymistä koskevat menetelmät ja 
niiden valvonta, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia 
mukaan luettuina niiden 
laskentamenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksien 
käyttöoikeutta koskevien tariffien 
asettamista tai hyväksymistä koskevat 
menetelmät ja niiden valvonta. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus. 
Tämä saattaa kattaa erityisen sääntelyn 
uusille investoinneille;

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista vahvistaa, että kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla on 
asettaa ja hyväksyä siirto- ja jakelutariffit ja niitä koskevat menetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista tai hyväksymistä koskevat menetelmät ja niiden 
asettamista koskevien menetelmien täytäntöönpanon valvonta. Sama koskee oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia.

Tarkistus 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit ja niiden laskentamenetelmät 
tai vaihtoehtoisesti siirto- ja 
jakelutariffien asettamista tai 
hyväksymistä koskevat menetelmät ja 
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tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

niiden valvonta, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia 
mukaan luettuina niiden 
laskentamenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksien 
käyttöoikeutta koskevien tariffien 
asettamista tai hyväksymistä koskevat 
menetelmät ja niiden valvonta. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus. 
Tämä saattaa kattaa erityisen sääntelyn 
uusille investoinneille;

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista vahvistaa, että kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla on 
asettaa ja hyväksyä siirto- ja jakelutariffit ja niitä koskevat menetelmät tai vaihtoehtoisesti 
siirto- ja jakelutariffien asettamista tai hyväksymistä koskevat menetelmät ja niiden 
asettamista koskevien menetelmien täytäntöönpanon valvonta. Sama periaate koskee oikeutta 
käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia.

Tarkistus 457
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit ja niiden laskentamenetelmät 
tai vaihtoehtoisesti siirto- ja 
jakelutariffien asettamista tai 
hyväksymistä koskevat menetelmät ja 
niiden valvonta, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
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käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia 
mukaan luettuina niiden 
laskentamenetelmät tai vaihtoehtoisesti 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksien 
käyttöoikeutta koskevien tariffien 
asettamista tai hyväksymistä koskevat 
menetelmät ja niiden valvonta. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista vahvistaa, että kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla on 
asettaa ja hyväksyä a) siirto- ja jakelutariffit ja niitä koskevat menetelmät, tai vaihtoehtoisesti 
b) siirto- ja jakelutariffien asettamista tai hyväksymistä koskevat menetelmät ja niiden 
asettamista koskevien menetelmien täytäntöönpanon valvonta.

Tarkistus 458
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia ja 
niiden laskentamenetelmät tai 
vaihtoehtoisesti siirto- ja jakelutariffien 
asettamista tai hyväksymistä koskevat 
menetelmät ja niiden valvonta. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
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varmistaa verkkojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en

Perustelu

Järjestelmän avoimuus on taattava kaikkien toimijoiden markkinoillepääsyn varmistamiseksi.
Lisäksi kansallisen sääntelyviranomaisen on taattava mahdollisuudet tehokkaaseen 
suunnitteluun.

Tarkistus 459
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit ja kyseisten tariffien 
laskentamenetelmät, sekä ehdot, 
edellytykset ja tariffit tai vähintään 
kyseisten tariffien laskentamenetelmät, 
jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia. Näiden 
tariffien ja menetelmien on 
mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen verkkoihin ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksiin niin, että 
kyseisillä investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en

Perustelu

Samoin kuin nykyisessä sääntelyjärjestelmässä jäsenvaltiot saavat valita joko tariffien tai 
tariffeja koskevien menetelmien sääntelyn. Lisäksi sääntelyviranomaisen valtuudet vahvistaa 
tariffit rikkovat 19 artiklan säännöksiä, joiden mukaan verkkoon pääsy on myönnettävä 
hyväksyttyjen tariffien perusteella.
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Tarkistus 460
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit ja kyseisten tariffien 
laskentamenetelmät, sekä ehdot, 
edellytykset ja tariffit tai vähintään 
kyseisten tariffien laskentamenetelmät, 
jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia. Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava vahvistaa riittävän joustavasti tariffien 
lisäksi myös tariffien laskentatapa.

Tarkistus 461
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
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tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia. 
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus; näillä
tariffeilla saatetaan lisäksi mahdollistaa 
uusien infrastruktuurien erityissääntely;

Or. de

Perustelu

Viraston kautta toimitettavien siirto- ja jakelutariffien määrittämistä tai hyväksymistä 
koskevien menetelmien ja/tai niiden valvonnan on mahdollistettava tarvittavien investointien 
toteuttaminen nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten verkkoihin.

Tarkistus 462
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa. (b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa,
jonka on vastattava kustannuksia 
mahdollisimman pitkälti, ilman että se 
vaikuttaa tuloihin, ja asianmukaisesti 
kannustettava verkonkäyttäjiä 
tasapainottamaan kaasun syöttämisensä 
ja ottamisensa. Palveluiden on oltava 
oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä, ja 
niiden on perustuttava puolueettomiin 
kriteereihin.

Or. en
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Perustelu

Kohta b perustuu ERGEG:in laatimiin suuntaviivoihin, jotka koskevat kaasun 
tasapainottamisen hyviä käytäntöjä, ja sillä vahvistetaan periaate, jonka mukaan 
siirtoverkonhaltijoiden tasapainottamispalvelujen on oltava yleisesti riippumattomia 
liikevaihdosta (lukuun ottamatta mahdollisuutta suorituskykyyn liittyviin kannustimiin).

Tarkistus 463
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa. (b) tasapainottamispalvelujen tarjontaa,
jonka on vastattava kustannuksia 
mahdollisimman pitkälti, ilman että se 
vaikuttaa tuloihin, ja asianmukaisesti 
kannustettava verkonkäyttäjiä 
tasapainottamaan kaasun syöttämisensä 
ja ottamisensa. Palveluiden on oltava 
oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä, ja 
niiden on perustuttava puolueettomiin 
kriteereihin.

Or. en

Perustelu

Kohta b perustuu ERGEG:in laatimiin suuntaviivoihin, jotka koskevat kaasun 
tasapainottamisen hyviä käytäntöjä, ja sillä vahvistetaan periaate, jonka mukaan 
siirtoverkonhaltijoiden tasapainottamispalvelujen on oltava yleisesti riippumattomia 
liikevaihdosta.

Tarkistus 464
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”(b a) kaasun laadun muuttamista 
koskevien palvelujen tarjontaa.”

Or. en

Perustelu

Sen lisäksi, että sääntelyviranomaisten tehtäviin kuuluu vahvistaa/hyväksyä yhteyksien ja 
tasapainottamispalvelujen ehtoja ja edellytyksiä, niiden on myös valvottava/säänneltävä 
kaasun laadun muuttamista koskevien palvelujen tarjontaa (myös kolmansien osapuolten 
säänneltyä verkkoon pääsyä koskevan periaatteen mukaisesti), joka saattaisi muutoin 
rajoittaa huomattavasti uusien toimijoiden markkinoille tuloa tai kilpailua.

Tarkistus 465
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(b a) kaasun laadun muuttamista 
koskevien palvelujen tarjontaa 
markkinoille.”

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten on valvottava/säänneltävä kaasun laadun muuttamista koskevien 
palvelujen tarjontaa, joka saattaisi muutoin rajoittaa huomattavasti uusien toimijoiden 
markkinoille tuloa tai kilpailua.
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Tarkistus 466
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Samoin kuin nykyisessä sääntelyjärjestelmässä jäsenvaltiot saavat valita sääntelytavan, jossa 
hyväksytään joko tariffit tai tariffeja koskevat menetelmät.

Tarkistus 467
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on taattava, että siirtoverkonhaltijoiden 
tasapainottamispalvelut suoritetaan avoimesti kaikkien markkinatoimijoiden 
yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on taattava, että siirtoverkonhaltijoiden 
tasapainottamispalvelut suoritetaan avoimesti kaikkien markkinatoimijoiden 
yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 469
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava vahvistaa riittävän joustavasti tariffien lisäksi 
myös tariffien laskentatapa.

Tarkistus 470
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tutkimustoimia ei pitäisi tukea asettamalla tariffeja, mikäli ei ole asetettu erityistä 
päämäärää sille, kuinka tutkimusta sovelletaan verkkoyrityksessä. Tutkimustoiminta olisi 
nähtävä ennemminkin keinona kuin tavoitteena, ja tariffien sääntelyssä kannustimia pitäisi 
käyttää ainoastaan päämäärien, kuten tehokkuuden ja markkinoiden yhdentymisen,
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edistämiseksi.

Tarkistus 471
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 472
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on valvottava kansallisten sähkölaitosten 
ja rajayhdysjohtojen siirtorajoitusten 
hallintaa.
Siirtoverkonhaltijat antavat 
siirtorajoitusten hallintaa koskevat 
menettelytapansa, 
kapasiteetinjakomenettely mukaan lukien, 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäviksi. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset saattavat pyytää 
siirtoverkonhaltijoita muuttamaan näitä 
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sääntöjä ennen niiden hyväksymistä.”

Or. en

Perustelu

On taattava kansallisten sääntelyviranomaisten välinen tehokas koordinointi 
kapasiteetinjakomenettelyissä ja yleisemmin siirtorajoitusten hallinnassa.
Sääntelyviranomaisten siirtorajoitusten hallintamenettelyjen muodollinen hyväksyminen on 
ilmaistava selkeästi, jotta taataan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 473
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on valvottava kansallisten sähkölaitosten 
ja rajayhdysjohtojen siirtorajoitusten 
hallintaa.
Siirtoverkonhaltijat antavat 
siirtorajoitusten hallintaa koskevat 
menettelytapansa, 
kapasiteetinjakomenettely mukaan lukien, 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäviksi. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset saattavat pyytää 
siirtoverkonhaltijoita muuttamaan näitä 
sääntöjä ennen niiden hyväksymistä.”

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisten siirtorajoitusten hallintamenettelyjen muodollinen hyväksyminen on 
ilmaistava selkeästi, jotta taataan asetuksen EY N:o 1775/2005 tehokas täytäntöönpano.
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Tarkistus 474
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

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

Or. de

Perustelu

Varastointilaitteistojen ja nesteytetyllä maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoilla ei ole 
monopoliasemaa markkinoilla. Sääntely heikentäisi nykyistä kilpailua ja suunniteltuja
investointeja, jotka koskevat tarvittavan täydentävän varastointilaitteiston rakentamista.

Tarkistus 475
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston,
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston ja jakeluverkon haltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla. 



PE404.589v01-00 36/100 AM\715991FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

syrjimättömällä tavalla.

Or. de

Perustelu

Varastointilaitteisto poistetaan, sillä varastointilaitteiston tariffien sääntely heikentäisi 
investointeja. Kaasun varastointilaitteiston haltijoilla ei ole monopoliasemaa, vaan alalle on 
kehittynyt toimivat kilpailuun perustuvat markkinat. Sääntely heikentäisi nykyistä kilpailua ja 
suunniteltuja investointeja, jotka koskevat tarvittavan täydentävien varastointilaitteistojen 
rakentamista. Laitteistoja tarvitaan kiireisesti toimitusvarmuuden vahvistamiseksi EU:ssa.

Tarkistus 476
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston,
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston ja jakeluverkon haltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 477
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
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että siirtoverkon, varastointilaitteiston,
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

että siirtoverkon, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston ja jakeluverkon haltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Kilpailuun perustuvan markkinaympäristön sekä Euroopan unionin toimitusvarmuuden 
takaamiseksi sääntelyviranomaisilla ei saa olla valtuuksia vaikuttaa varastoinnin tariffeihin, 
sillä sen katsotaan haittaavan investointeja suunniteltuun tai ylimääräiseen 
varastointikapasiteettiin. Toisin kuin muut verkonhaltijat varastointilaitteiston haltijat eivät 
toimi markkinoilla, joiden rakenne on luonnostaan monopolistinen, ja siksi kaikki sääntely 
heikentäisi kilpailua ja sijoituksia.

Tarkistus 478
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että säännellyn kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyä koskevan järjestelmän
puitteissa 18 artiklan, 19 artiklan 
4 kohdan ja 20 artiklan säännösten 
nojalla toimivat infrastruktuurien haltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla. 

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksen mukaan direktiivin sisältämä mahdollisuus toteuttaa sääntelemätön kolmansien 
osapuolten verkkoon pääsyä koskeva järjestelmä voidaan ottaa huomioon tietyissä 
olosuhteissa (silloin kun 22 artiklan nojalla on myönnetty vapautus tai kun jäsenvaltio 
valitsee varastointilaitteistoille neuvotteluun perustuvan pääsyn verkkoon (19 artiklan 
3 kohta)).

Tarkistus 479
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että säännellyn kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyä koskevan järjestelmän 
puitteissa 18 artiklan, 19 artiklan 
4 kohdan ja 20 artiklan säännösten 
nojalla toimivat infrastruktuurien haltijat 
tarvittaessa muuttavat tässä artiklassa 
tarkoitettuja ehtoja ja edellytyksiä, tariffit 
mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että 
ne ovat oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen mukaan direktiivin sisältämä mahdollisuus toteuttaa sääntelemätön kolmansien 
osapuolten verkkoon pääsyä koskeva järjestelmä voidaan ottaa huomioon tietyissä 
olosuhteissa (silloin kun 22 artiklan nojalla on myönnetty vapautus tai kun jäsenvaltio 
valitsee varastointilaitteistoille neuvotteluun perustuvan pääsyn verkkoon (19 artiklan 
3 kohta)).
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Tarkistus 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä sen varmistamiseksi, 
että ne ovat oikeasuhteisia ja niitä 
sovelletaan syrjimättömällä tavalla. Mikäli
siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon tariffien määrittely 
myöhästyy, kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet 
määrätä siirtoverkon ja jakeluverkon 
alustavat tariffit ja päättää 
asiaankuuluvista korvausmenettelyistä 
siinä tapauksessa, että lopulliset tariffit 
eroavat tilapäisistä tariffeista.

Or. en

Tarkistus 481
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä sen varmistamiseksi, 
että ne ovat oikeasuhteisia ja niitä 
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oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

sovelletaan syrjimättömällä tavalla. Mikäli
siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon tariffien määrittely 
myöhästyy, kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet 
määrätä siirtoverkon ja jakeluverkon 
alustavat tariffit ja päättää 
asiaankuuluvista korvausmenettelyistä 
siinä tapauksessa, että lopulliset tariffit 
eroavat tilapäisistä tariffeista.

Or. en

Perustelu

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava kyseinen toimivalta sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat ryhtyvät asiaankuuluviin toimenpiteisiin.

Tarkistus 482
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit ja 
menetelmät mukaan luettuina, sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin nykyisessä sääntelyjärjestelmässä jäsenvaltiot saavat valita joko tariffien tai 
tariffeja koskevien menetelmien sääntelyn.
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Tarkistus 483
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jokin osapuoli haluaa tehdä 
valituksen siirtoverkon, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston tai 
jakeluverkon haltijasta, se voi osoittaa 
valituksensa sääntelyviranomaiselle, joka 
tekee riitojen ratkaisijana toimivana 
viranomaisena asiasta päätöksen kahden 
kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos 
sääntelyviranomaiset pyytävät lisätietoja. 
Määräaikaa voidaan pidentää valituksen 
tekijän suostumuksella. Päätös on sitova, 
paitsi jos ja siihen asti kun se kumotaan 
muutoksenhaussa.

7. Jos jokin osapuoli haluaa tehdä 
valituksen siirtoverkon, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston, 
varastointilaitteiston tai jakeluverkon 
haltijasta, se voi osoittaa valituksensa 
sääntelyviranomaiselle, joka tekee riitojen 
ratkaisijana toimivana viranomaisena 
asiasta päätöksen kahden kuukauden 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella 
kuukaudella, jos sääntelyviranomaiset 
pyytävät lisätietoja. Määräaikaa voidaan 
pidentää valituksen tekijän suostumuksella. 
Päätös on sitova, paitsi jos ja siihen asti 
kun se kumotaan muutoksenhaussa.

Or. en

Perustelu

On oltava mahdollista tehdä valitus varastointilaitteiston haltijasta.

Tarkistus 484
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kuka tahansa haittaa kärsinyt osapuoli, 
jolla on oikeus tehdä valitus tämän artiklan 
mukaisesti tehdystä menetelmiä koskevasta 

8. Kuka tahansa haittaa kärsinyt osapuoli, 
jolla on oikeus tehdä valitus tämän artiklan 
mukaisesti tehdystä menetelmiä koskevasta 
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päätöksestä tai, jos sääntelyviranomaisella 
on velvollisuus neuvotella, ehdotetuista 
menetelmistä, voi viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa tai jäsenvaltioiden 
asettaman lyhyemmän ajanjakson kuluessa 
päätöksen tai päätösehdotuksen 
julkaisemisesta esittää valituksen vaatien 
päätöksen uudelleen tarkastelua. 
Valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

päätöksestä tai, jos sääntelyviranomaisella 
on velvollisuus neuvotella, ehdotetuista 
tariffeista ja menetelmistä, voi viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa tai 
jäsenvaltioiden asettaman lyhyemmän 
ajanjakson kuluessa päätöksen tai 
päätösehdotuksen julkaisemisesta esittää 
valituksen vaatien päätöksen uudelleen 
tarkastelua. Valituksella ei ole lykkäävää 
vaikutusta.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin nykyisessä sääntelyjärjestelmässä jäsenvaltiot saavat valita joko tariffien tai 
tariffeja koskevien menetelmien sääntelyn.

Tarkistus 485
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset 
asianmukaiset ja tehokkaat menetelmät 
sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden 
turvaamiseksi, joilla vältetään määräävän 
aseman väärinkäyttö etenkin kuluttajien 
etujen vastaisella tavalla sekä kaikenlainen 
markkinoiden valtaukseen tähtäävä 
toiminta. Näissä menetelmissä on otettava 
huomioon perustamissopimuksen 
määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

9. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset 
asianmukaiset ja tehokkaat menetelmät 
valvonnan ja avoimuuden turvaamiseksi, 
joilla vältetään määräävän aseman 
väärinkäyttö etenkin kuluttajien etujen 
vastaisella tavalla sekä kaikenlainen 
markkinoiden valtaukseen tähtäävä 
toiminta. Näissä menetelmissä on otettava 
huomioon perustamissopimuksen 
määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

Or. de

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa kilpailuviranomaiset vastaavat kilpailunvastaisen toiminnan 
estämiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Joissakin jäsenvaltioissa vastuu tästä ja muista 
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aloista on kuitenkin sääntelyviranomaisilla. Kun otetaan huomioon oikeusjärjestelmien 
eroavaisuudet, 24 c artiklan 9 kohdan muotoilu on virheellinen.

Tarkistus 486
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Sääntelyviranomaisten tekemien 
päätösten on oltava vahvistettuja, 
verrannollisia ja tarpeellisia, ja niissä on 
otettava huomioon asiaankuuluvien 
markkinoiden toimijoiden näkökulmat ja 
heidän nykyiset sopimusvelvoitteensa sekä 
päätöksestä oletettavasti koituvat 
kustannukset ja edut, ja ne on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 487
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Sääntelyviranomaisten tekemien 
päätösten on oltava asianmukaisesti 
perusteltuja ja harkittuja.

Or. en

Perustelu

Ilmaisua on selkeytettävä kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuuden 
varmistamiseksi. 
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Tarkistus 488
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Sääntelyviranomaisten tekemät 
päätökset on perusteltava.

12. Sääntelyviranomaisten tekemien 
päätösten on oltava asianmukaisesti 
perusteltuja ja harkittuja.

Or. en

Tarkistus 489
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten päätösten riippumattomuuden ja lahjomattomuuden 
varmistamiseksi muutoksenhaut on annettava käsiteltäväksi sellaiselle riippumattomalle ja 
puolueettomalle elimelle, kuten tuomioistuimelle, joka on riippumaton yksityisistä ja 
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poliittisista tahoista. Lisäksi 24 a artiklan 2 kohdan mukaisesti sääntelyviranomaisen on 
oltava riippumaton kaikista muista julkisista tai yksityisistä elimistä, markkinoiden eduista tai 
hallituksista. Kun tuomioistuimet käsittelevät muutoksenhaut, sääntelyviranomaisten 
päätöksiin on vaikeampi puuttua poliittisella tasolla. 

Tarkistus 490
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisten riippumattomuuden varmistamiseksi riippumattoman ja 
puolueettoman elimen on käsiteltävä muutoksenhakupyynnöt. Tämä on säädetty 24 a artiklan 
2 kohdassa, jonka nojalla sääntelyviranomaisten on oltava riippumattomia kaikista julkisista 
tai yksityisistä elimistä, markkinoiden eduista ja hallituksista. Päätösten riippumattomuutta
vahvistetaan tekemällä tuomioistuimista sääntelyviranomaisten päätöksiä koskevasta 
muutoksenhausta vastaavia elimiä.

Tarkistus 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 13 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 
asianosaisista osapuolista. On taattava 
muutoksenhakumahdollisuus, joka 
koskee sekä päätöksen sisältöä että siitä 
seurannutta menettelytapaa.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten valtuuksien ja velvollisuuksien yhtenäistämisen 
seurauksena myös muutoksentekomenettelyjä on yhtenäistettävä.

Tarkistus 492
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama toimivalta, joka koskee suuntaviivojen antamista ”valvonnan käsittävää 
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sääntelymenettelyä noudattaen” rajoittaa merkittävästi Euroopan parlamentin oikeuksia, ja 
se on näin ollen hylättävä.

Tarkistus 493
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 494
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa, jolloin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskeviin olennaisiin päätöksiin 
ei enää sovelleta demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Komitologiamenettelyn 
seurauksena komissiolle siirrettävän toimivallan laajuus ei ole tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 495
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

24 c artiklan 14 kohta on poistettava, koska tällä säännöksellä siirrettäisiin merkittävästi 
toimivaltaa komissiolle, joka saisi valtuudet päättää sääntelyviranomaisten toimivallasta.

Tarkistus 496
Christian Ehler

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

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

14. Komissio voi muuttaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa. Tätä toimenpidettä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, muutetaan 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkoitus on varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat tavanomaisessa 
menettelyssä. Komissiolle siirrettävien toimivaltuuksien on edelleen koskettava vain 
tarvittavien mukautusten tekemistä.

Tarkistus 497
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä rajat ylittävän kapasiteetin tehokas 
jakaminen ja varmistaa 
yhteenliittämiskapasiteetin taso alueella, 
jolla edistetään alati tosiasiallista
kilpailua.

Or. de
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Perustelu

Rajat ylittävän kilpailun luomiseksi on välttämätöntä luoda tarvittavat infrastruktuurit, 
mukaan luettuna riittävä yhteenliittämiskapasiteetti.

Päätös kaasupörssien kehittämisestä vapaana keskitettynä markkinapaikkana on 
markkinoiden asia, eikä kuulu missään tapauksessa sääntelyviranomaisen tehtäviin.

Tarkistus 498
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä vähintään alueellisella tasolla 
edistääkseen sellaisten operatiivisten 
järjestelyjen luomista, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
kehittää yhteisiä kaasupörssejä ja rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista ja 
varmistaa yhteenliittämiskapasiteetin 
vähimmäistaso alueella, jotta tosiasiallinen 
kilpailu voi kehittyä. Kaikista 
sääntelyviranomaisen päätöksistä, joilla 
pyritään kaasumarkkinoiden 
yhdentymiseen alueellisella tasolla, on 
ilmoitettava komissiolle ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle.

Or. ro

Tarkistus 499
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 500
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
on oltava oikeus tehdä sopimuksia 
muiden sääntelyviranomaisten kanssa 
unionissa sääntely-yhteistyön 
edistämiseksi.”

Or. de

Perustelu

Sääntelyviranomaisille on annettava kansallisten lainsäädäntöjensä nojalla valtuudet tehdä 
sopimuksia muiden EU:n sääntelyviranomaisten kanssa paremman sääntely-yhteistyön ja 
johdonmukaisuuden edistämiseksi.
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Tarkistus 501
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla 
on oltava oikeus tehdä sopimuksia 
muiden sääntelyviranomaisten kanssa 
unionissa sääntely-yhteistyön 
edistämiseksi.”

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisille on annettava kansallisten lainsäädäntöjensä nojalla valtuudet tehdä 
sopimuksia muiden EU:n sääntelyviranomaisten kanssa paremman sääntely-yhteistyön ja
johdonmukaisuuden edistämiseksi.

Tarkistus 502
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, 
missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa, sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 

Poistetaan.
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sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa, jolloin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskeviin olennaisiin päätöksiin 
ei enää sovelleta demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Koska komitologiamenettelyn 
tuloksilla voi olla erittäin kauaskantoisia seuraamuksia ja kyseiset merkittävät määräykset 
vaikuttavat eriyttämissäännösten sisältöön, jonka alaisia jakeluverkonhaltijat ovat, ehdotus 
on hylättävä periaatesyistä.

Tarkistus 503
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1. Mikä tahansa sääntelyviranomainen tai 
komissio voi pyytää virastolta lausuntoa 
siitä, onko sääntelyviranomaisen tekemä 
päätös tässä direktiivissä tai asetuksessa 
(EY) N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen mukainen.

1. Mikä tahansa sääntelyviranomainen tai 
komissio voi pyytää virastolta lausuntoa 
siitä, onko sääntelyviranomaisen tekemä 
päätös tässä direktiivissä tai asetuksessa 
(EY) N:o 1775/2005 tarkoitettujen 
suuntaviivojen mukainen.

2. Viraston on annettava lausuntonsa sitä 
pyytäneelle sääntelyviranomaiselle tai 
komissiolle sekä kyseisen päätöksen 
tehneelle sääntelyviranomaiselle neljän 
kuukauden kuluessa.

2. Viraston on annettava lausuntonsa sitä 
pyytäneelle sääntelyviranomaiselle tai 
komissiolle sekä kyseisen päätöksen 
tehneelle sääntelyviranomaiselle neljän 
kuukauden kuluessa.

3. Jos päätöksen tehnyt 
sääntelyviranomainen ei noudata viraston 
lausuntoa neljän kuukauden sisällä sen 
vastaanottamispäivästä, virasto ilmoittaa 
asiasta komissiolle.
4. Mikä tahansa sääntelyviranomainen 
voi ilmoittaa komissiolle, jos se katsoo, 
että sääntelyviranomaisen tekemä päätös 
ei ole tämän direktiivin suuntaviivojen tai 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 mukainen 
kahden kuukauden kuluessa kyseisen 
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päätöksen tekemisestä.
5. Jos komissio kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on saanut 
ilmoituksen virastolta 3 kohdan 
mukaisesti tai joltain 
sääntelyviranomaiselta 4 kohdan 
mukaisesti, tai omasta aloitteestaan 
kolmen kuukauden kuluttua päätöksen 
tekoajankohdasta, katsoo, että 
sääntelyviranomaisen päätös herättää 
vakavia epäilyjä siitä, onko se tässä 
direktiivissä tai asetuksessa (EY) N:o 
1228/2003 tarkoitettujen suuntaviivojen 
mukainen, komissio voi päättää asiaa 
koskevan menettelyn aloittamisesta.
Tällaisessa tapauksessa se pyytää 
sääntelyviranomaista ja menettelyn 
osapuolia esittämään huomautuksensa.
6. Kun komissio on päättänyt aloittaa 
menettelyn, se tekee viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa tällaisen päätöksen 
tekemisestä lopullisen päätöksen siitä, että 
se
(a) ei vastusta sääntelyviranomaisen 
päätöstä,
tai
(b) pyytää asianomaista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
päätöstään tai peruuttamaan sen, jos se 
katsoo, ettei suuntaviivoja ole noudatettu.
7. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
menettelyn aloittamisesta 5 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa tai tehnyt 
lopullista päätöstä 6 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa, sen katsotaan 
olleen vastustamatta 
sääntelyviranomaisen päätöstä.
8. Sääntelyviranomaisen on noudatettava 
päätöksensä muuttamista tai 
peruuttamista koskevaa komission 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa ja 
ilmoitettava tästä komissiolle.
9. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti tämän 
artiklan soveltamiseksi noudatettava 
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menettely. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 
27 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

24 e artiklan 3 ja 9 kohtien mukaisessa menettelyssä luotaisiin järjestelmä, jossa Euroopan 
komissio tekisi lopulliset ja sitovat päätökset kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanosta. 
Tämä rikkoo jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevaa 
toimivaltaa.

Tarkistus 504
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava lausuntonsa sitä 
pyytäneelle sääntelyviranomaiselle tai 
komissiolle sekä kyseisen päätöksen 
tehneelle sääntelyviranomaiselle neljän
kuukauden kuluessa.

2. Viraston on annettava lausuntonsa sitä 
pyytäneelle sääntelyviranomaiselle tai 
komissiolle sekä kyseisen päätöksen 
tehneelle sääntelyviranomaiselle kahden
kuukauden kuluessa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus koskee määräajan lyhentämistä.
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Tarkistus 505
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 e artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 
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.

9. Komissio muuttaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tätä toimenpidettä, jonka tarkoituksena on
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
muutetaan 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
tavanomaisessa menettelyssä. Komissiolle siirrettävien toimivaltuuksien on edelleen 
koskettava vain tarvittavien mukautusten tekemistä.

Tarkistus 506
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla heidän 
velvollisuuksiensa suorittamisen 
mahdollistamiseksi vähintään viiden 
vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
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varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

Or. fr

Perustelu

Säännöt, jotka koskevat tietojen keräämistä tukkuasiakkaiden kanssa tehtävien sopimusten 
osalta, pitää määritellä selkeästi ja niiden pitää liittyä toimivaltaisten viranomaisten tiettyihin 
tehtäviin. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat muodostaa muita kuin 
direktiiviehdotuksessa mainittuja elimiä.

Tarkistus 507
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
tarvittavat tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Ei ole merkittävää syytä sille, miksi viranomaiset pitäisi oikeuttaa julkaisemaan ainoastaan 
sellaisia tallennettuja tietoja, jotka eivät koske rahoitusvälineiden tapahtumia. Kyseisellä 
määräyksellä syrjittäisiin tukkuasiakkaiden, siirtoverkonhaltijoiden ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen haltijoiden kanssa toteutettuja kaasuntoimitussopimuksiin liittyviä 
liiketoimia, vaikeutettaisiin olennaisesti osallisena olevan markkinaosapuolen toimintaa ja 
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näin ollen estettäisiin merkittävästi markkinoille pääsyä.

Tarkistus 508
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on byrokratian vähentäminen.

Tarkistus 509
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission 
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saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
sopimustiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja ja varastointilaitteistoja koskevat vaatimukset 
ovat laajoja, ja ne ylittävät tämänhetkisten suuntaviivojen määräykset. Tietojen toimittamisen 
on oltava tarkoituksenmukaista ja oikeasuhtaista. Pyydettyjen ylimääräisten tietojen arvo 
kyseenalaistetaan.

Tarkistus 510
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedoissa on oltava yksityiskohtaiset 
tiedot kyseessä olevien liiketoimien 
ominaispiirteistä kuten kestosta ja toimitus-
ja maksusäännöistä, määristä, 
toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja 
hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella 
kyseinen tukkuasiakas voidaan yksilöidä, 
sekä määritellyt tiedot kaikista 
selvittämättä jääneistä 
kaasuntoimitussopimuksista ja 
kaasujohdannaisista.

2. Tiedot voivat sisältää yksityiskohtaisia 
tietoja kyseessä olevien liiketoimien 
ominaispiirteistä kuten kestosta ja toimitus-
ja maksusäännöistä, määristä, 
toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja 
hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella 
kyseinen tukkuasiakas voidaan yksilöidä, 
sekä määritellyt tiedot kaikista 
selvittämättä jääneistä 
kaasuntoimitussopimuksista ja 
kaasujohdannaisista.

Or. de

Perustelu

24 f artiklalla pyritään kuvaamaan ainoastaan tiedon tallentamista koskevaan velvoitteeseen 
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liittyviä olosuhteita eikä kyseisten tietojen tarkkaa sisältöä. Tämän pitäisi tapahtua asiaa 
koskevien suuntaviivojen puitteissa.

Tarkistus 511
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä 
kohtaa ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Varastointia koskevien strategisten tietojen julkaiseminen olisi vahingollista eurooppalaisille 
EU:hun kaasua tuoville maahantuojille, koska tällä tavoin muut eurooppalaiset tahot, jotka 
eivät ole tuottajia, saisivat tietoa kilpailijoidensa myyntiin vaikuttavista olosuhteista. Tiedot 
olisi voitava toimittaa asianosaisille viranomaisille, mutta niitä ei saa julkaista kyseisessä 
muodossa (tämä varotoimenpide on jo yleinen sääntö muilla talouden aloilla).

Tarkistus 512
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää Poistetaan.
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asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä 
kohtaa ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa, jolloin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskeviin olennaisiin päätöksiin 
ei enää sovelleta demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Komitologiamenettelyn 
seurauksena komissiolle siirrettävän toimivallan laajuus ei ole tarkoituksenmukainen.
Tallennetut tiedot sisältävät taloudellisesti arkaluontoista tietoa, jota ei pitäisi julkaista. 
Tästä johtuen tietojen julkaisun ja tallentamisen välillä on tehtävä selkeä ero.

Tarkistus 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia 
rahoitusvälineitä koskeviin tietoihin.

3. Sääntelyviranomainen ilmoittaa 
tutkimuksensa tai kehotuksensa tuloksista 
markkinaosallistujille ja varmistaa 
samalla, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista.

Or. en

Perustelu

Päätöksenteon jatkuvan avoimuuden ja samanaikaisen liikesalaisuuksien kunnioittamisen
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varmistamiseksi 3 kohtaa on muutettava.

Tarkistus 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia rahoitusvälineitä 
koskeviin tietoihin.

3. Sääntelyviranomainen voi yleisten 
avoimuusjärjestelyjen parantamiseksi
päättää asettaa osia näistä tiedoista, joita 
kaasua toimittavat yritykset ovat antaneet 
sen käyttöön, markkinaosallistujien 
saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista. Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia rahoitusvälineitä 
koskeviin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisen keräämien tietojen julkaisemisen luonteen ja tarkoituksen on oltava 
selkeämpiä, jotta vältettäisiin sääntelyviranomaisen mahdollinen harkintavaltainen tai jopa 
syrjivä menettely tietojen julkistamisen yhteydessä.

Tarkistus 515
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 

Poistetaan.
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antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama toimivalta, joka koskee suuntaviivojen antamista ”valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen” rajoittaa merkittävästi Euroopan parlamentin oikeuksia, ja 
se on näin ollen hylättävä.

Tarkistus 516
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa, jolloin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskeviin olennaisiin päätöksiin 
ei enää sovelleta demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Komitologiamenettelyn 
seurauksena komissiolle siirrettävän toimivallan laajuus ei ole tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 517
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä suuntaviivojen antamiseen oikeuttava säännös ei ole tarpeellinen, koska on epäselvää,
kuinka nämä yksityiskohdat voitaisiin määritellä komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 518
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
antaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio voi 
muuttaa suuntaviivoja, joissa määritellään 
tietojen säilyttämiseen sovellettavat 
menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien 
tietojen muoto ja sisältö. Näitä 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
muutetaan 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
tavanomaisessa menettelyssä. Komissiolle siirrettävien toimivaltuuksien on edelleen 
koskettava vain tarvittavien mukautusten tekemistä.

Tarkistus 519
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden kaasujohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita kaasuntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen 
haltijoiden kanssa, tätä artiklaa 
sovelletaan vasta sen jälkeen kun 
komissio on antanut 4 kohdassa 
tarkoitetut suuntaviivat.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Koska 24 f artiklan 2 kohdassa kerrotaan tarpeeksi selkeästi, mitä tietoja tietojen on 
sisällettävä, asiaa ei tarvitse eritellä enempää suuntaviivoissa.

Tarkistus 520
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden kaasujohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita kaasuntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen 
haltijoiden kanssa, tätä artiklaa
sovelletaan vasta sen jälkeen kun 
komissio on antanut 4 kohdassa 
tarkoitetut suuntaviivat.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa. Tällöin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskeviin olennaisiin 
päätöksiin ei enää sovellettaisi demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Lopulta tällä 
säännöksellä vahingoitettaisiin viraston ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
CESR:n välistä yhteistyötä, koska ne antavat suosituksia siitä, pitäisikö 
kaasuntoimitussopimuksiin ja kaasujohdannaisiin liittyvien liiketoimien olla kauppaa 
edeltävää ja/tai sen jälkeistä avoimuutta koskevien vaatimusten alaisia, ja jos pitäisi, miten ne 
olisi järjestettävä.
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Tarkistus 521
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden kaasujohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita kaasuntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa, tätä artiklaa sovelletaan vasta sen 
jälkeen kun komissio on antanut
4 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat.

5. Niiden kaasujohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta, joita kaasuntoimittajat 
toteuttavat tukkuasiakkaiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa, tätä artiklaa sovelletaan vasta sen 
jälkeen kun 4 kohdassa tarkoitetut 
suuntaviivat on annettu.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
tavanomaisessa menettelyssä. Komissiolle siirrettävien toimivaltuuksien on edelleen 
koskettava vain tarvittavien mukautusten tekemistä.

Tarkistus 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään seuraava artikla:
”24 f a artikla

Kilpailun edistäminen kaasumarkkinoilla 
sääntelyvallan avulla
1. Rajoittamatta 24 c artiklan 3 kohdan 
b alakohdan soveltamista, kansalliset 
sääntelyviranomaiset asettavat 
verkonkäyttäjille, joita on määrätty 
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luopumaan määräävästä markkina-
asemasta 24 h artiklan mukaisesti:
(a) velvollisuudet taata avoimuus, kun 
julkaistaan tarkkoja tietoja kuten 
kirjanpitotietoja, teknisiä eritelmiä, 
myyntisopimuksia koskevia täsmällisiä
tietoja, palvelujen tuottamista ja 
saatavuutta koskevia ehtoja ja hintoja;
(b) jos verkonkäyttäjä syrjii muita 
sopimusosapuolia samojen liiketoimien 
yhteydessä, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi määrätä 
yhdenvertaisen kohtelun velvoitteen,
kuten erityisesti syrjiväksi katsotun 
sopimuslausekkeen poistamisen, mukaan 
lukien hinnat, maksujen määräajat, 
syrjivät myynti- ja ostoehdot ja niitä 
koskevat menetelmät, ja sellaisten 
sopimuslausekkeiden poistamisen, joissa 
sopimuksenteon edellytyksenä on tehdä 
sellainen sitoumus, joka ei muodosta 
luonteensa tai tavallisen 
sopimusmenettelyn nojalla osaa 
sopimuksen kohteesta;
(c) jos tehokkaan kilpailun puuttuminen 
tarkoittaa, että verkonkäyttäjä voi pitää 
hintoja liian matalalla tai korkealla 
tasolla, kansallinen sääntelyviranomainen 
voi asettaa väliaikaista hintavalvontaa 
koskevia velvoitteita, kuten velvoitteet 
kustannuksiin sidoksissa olevista 
hinnoista ja velvoitteet kustannusten 
kirjanpidosta ja hinnoittelujärjestelmistä. 
Kun velvoitetta kustannuksia vastaavasta 
hintajärjestelmän käyttöönotosta 
asetetaan, hintavalvonnan on 
perustuttava verkonkäyttäjän 
kustannuksiin tuotannon ja sijoitusten 
yhteydessä, mukaan lukien normaaleissa 
liiketoimintaolosuhteissa kyseisistä 
sijoituksista saatu voitto.
2. Kansalliset sääntelyviranomaiset, 
noudatettuaan 22 h artiklassa säädettyjä 
menetelmiä, kieltävät verkonkäyttäjiä, 
jotka ovat 22 h artiklan 1 kohdan 
mukaisessa määräävässä markkina-
asemassa:
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(a) veloittamasta liian korkeita maksuja 
asiaankuuluvien yritysten kilpailijoilta tai 
yrityksiltä, jotka muodostavat 2 artiklassa 
annetun määritelmän mukaisesti osan 
vertikaalisesti integroitua yritystä;
(b) asettamasta liian alhaisia hintoja 
verrattaessa tehokkaiden kilpailijoiden 
pyytämiin hintoihin;
(c) suosimasta epäasianmukaisesti tiettyjä 
kuluttajia; tai
(d) niputtamasta palveluja kohtuuttomasti 
yhteen.
3. Lainsäädännössä mahdollistetaan 
muutoksenhakumekanismi rajoittamatta 
muutoksenhakuoikeutta yhteisön 
oikeuden ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Muutoksenhaulla ei ole 
lykkäävää vaikutusta.”

Or. en

(Lisätään uusi 24 f a artikla direktiivin 2003/55/EY 24 f artiklan jälkeen.)

Perustelu

Jos kaasumarkkinoita hallitsee kansallisen sääntelyviranomaisen mukaan yksi tai useampi 
verkonkäyttäjä, sen on voitava määrätä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että markkinat 
tuovat etuja loppukäyttäjille ja muuttuvat samalla kilpailukykyisemmiksi. Samalla 
muutoksenhakumekanismi on tehtävä mahdolliseksi.

Tarkistus 523
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään seuraava artikla:
”24 f a artikla
1. Rajoittamatta 24 c artiklan 3 kohdan 
b alakohdan soveltamista, kansalliset 
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sääntelyviranomaiset voivat asettaa 
verkonkäyttäjille, joita on määrätty 
luopumaan määräävästä markkina-
asemasta 24 h artiklan mukaisesti:
(a) velvollisuudet taata avoimuus, kun 
julkaistaan tarkkoja tietoja kuten 
kirjanpitotietoja, teknisiä eritelmiä, 
myyntisopimuksia koskevia täsmällisiä 
tietoja, palvelujen tuottamista ja 
saatavuutta koskevia ehtoja ja hintoja;
(b) jos verkonkäyttäjä syrjii muita 
sopimusosapuolia samojen liiketoimien 
yhteydessä, kansallinen 
sääntelyviranomainen voi määrätä 
yhdenvertaisen kohtelun velvoitteen, 
kuten erityisesti syrjiväksi katsotun 
sopimuslausekkeen poistamisen, mukaan 
lukien hinnat, maksujen määräajat, 
syrjivät myynti- ja ostoehdot ja niitä 
koskevat menetelmät, ja sellaisten 
sopimuslausekkeiden poistamisen, joissa 
sopimuksenteon edellytyksenä on tehdä 
sellainen sitoumus, joka ei muodosta 
luonteensa tai tavallisen 
sopimusmenettelyn nojalla osaa 
sopimuksen kohteesta;
(c) jos tehokkaan kilpailun puuttuminen 
tarkoittaa, että verkonkäyttäjä voi pitää 
hintoja liian matalalla tai korkealla 
tasolla, kansallinen sääntelyviranomainen 
voi asettaa väliaikaista hintavalvontaa 
koskevia velvoitteita, kuten velvoitteet 
kustannuksiin sidoksissa olevista 
hinnoista ja velvoitteet kustannusten 
kirjanpidosta ja hinnoittelujärjestelmistä. 
Kun velvoitetta kustannuksia vastaavasta 
hintajärjestelmän käyttöönotosta 
asetetaan, hintavalvonnan on 
perustuttava verkonkäyttäjän 
kustannuksiin tuotannon ja sijoitusten 
yhteydessä, mukaan lukien normaaleissa 
liiketoimintaolosuhteissa kyseisistä 
sijoituksista saatu voitto.
2. Kansalliset sääntelyviranomaiset, 
noudatettuaan 22 h artiklassa säädettyjä 
menetelmiä, kieltävät verkonkäyttäjiä, 
jotka ovat 22 h artiklan 1 kohdan 
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mukaisessa määräävässä markkina-
asemassa:
(a) veloittamasta liian korkeita maksuja 
asiaankuuluvien yritysten kilpailijoilta tai 
yrityksiltä, jotka muodostavat 2 artiklassa 
annetun määritelmän mukaisesti osan 
vertikaalisesti integroitua yritystä;
(b) asettamasta liian alhaisia hintoja 
verrattaessa tehokkaiden kilpailijoiden 
pyytämiin hintoihin;
(c) suosimasta epäasianmukaisesti tiettyjä 
kuluttajia; tai
(d) niputtamasta palveluja kohtuuttomasti 
yhteen.
3. Lainsäädännössä mahdollistetaan 
muutoksenhakumekanismi rajoittamatta 
muutoksenhakuoikeutta yhteisön 
oikeuden ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Muutoksenhaulla ei ole 
lykkäävää vaikutusta.”

Or. en

Perustelu

Jos kaasumarkkinoita hallitsee kansallisen sääntelyviranomaisen mukaan yksi tai useampi 
verkonkäyttäjä, sen on voitava määrätä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että markkinat 
tuovat etuja loppukäyttäjille ja muuttuvat samalla kilpailukykyisemmiksi. Samalla 
muutoksenhakumekanismi on tehtävä mahdolliseksi.

Tarkistus 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

14 b) Lisätään seuraava artikla:

”24 f b artikla
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Kilpailun edistäminen kaasumarkkinoilla

1. Tehokkaan kilpailun edistämiseksi 
kaasumarkkinoilla, hallitsevan aseman 
väärinkäytön estämiseksi ja käyttäjien 
etujen suojelemiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 
markkina-analyysi markkinoilla 
tukkuasiakkaille, loppuasiakkaille ja 
lisäpalvelujen tarjoajille selvittääkseen 
tehokkaan kilpailun tason 
asiaankuuluvilla markkinoilla.
2. Jos kilpailu jollakin todetuista 
markkinoista ei toteudu 1 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden mukaisesti, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
analysoitava, onko verkonkäyttäjä 
määräävää asemaa vastaavassa asemassa, 
toisin sanoen taloudellisesti vahvassa 
asemassa, jossa sillä on valtaa toimia 
huomattavissa määrin itsenäisesti 
kilpailijoistaan, asiakkaistaan ja lopulta 
kuluttajistaan riippumattomana. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
julkaistava analyysinsä päätelmät 
virallisilla Internet-sivuillaan.
3. Määräävässä markkina-asemassa 
olevien verkonkäyttäjien 
todentamisprosessissa ja vaikuttamatta 
yhteisön lainsäädännön soveltamiseen, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon:
(a) verkonhaltijan läsnäolon tiettyjen 
markkinoiden ja niihin läheisesti 
sidoksissa olevien markkinoiden 
maantieteellisellä alueella, jossa näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän markkinavoiman 
hyödyntämisen toisilla markkinoilla siten, 
että kyseisen haltijan markkinavoima 
vahvistuu;
(b) verkonkäyttäjän koon ja 
markkinaosuuden;
(c) verkonkäyttäjän, sen valvomien 
yhtiöiden ja sitä valvovan yhtiön 
toiminnan laajuuden, vertikaalisen 
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integraation ja todennettujen 
markkinoiden ainutlaatuiset 
ominaispiirteet yhteyksien, tuotteiden 
monipuolistamisen ja paketeissa 
tarjottujen tavaroiden ja palvelujen 
laajuuden osalta;
(d) markkinoille pääsyyn ja markkinoiden 
kasvamiseen ja laajentumiseen liittyvät 
esteet;
(e) tasoittavan ostovoiman puutteen tai 
alhaisen tason;
(f) mahdollisen kilpailun puutteen;

(g) mittakaavaedut ja toiminnan.

4. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
tekevät markkina-analyysin 
asiaankuuluvilla markkinoilla 
viimeistään kaksi vuotta direktiivin 
../.../EY maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta
voimaantulosta ja joka kolmas vuosi 
edellisestä analyysistä. Mikä tahansa 
verkon toimija voi pyytää markkina-
analyysiä aiemmin, jos 
kilpailuedellytykset asiaankuuluvilla 
markkinoilla ovat muuttuneet 
huomattavasti edellisen markkina-
analyysin jälkeen, ja jos 2 kohdassa 
mainitut päätelmät on julkaistu yli vuotta 
aiemmin. Markkina-analyysin tekemisestä 
kieltäytyminen on perusteltava 
asianmukaisesti.”

Or. en

(Lisätään uusi 24 f b artikla direktiivin 2003/55/EY 24 f a artiklan jälkeen)

Perustelu

Kaasusektori EU:ssa on altis kilpailuongelmille sen korkean keskittymisasteen, vertikaalisen 
integraation ja tarjousten monimutkaisuuden vuoksi. Lisäksi sektorin rakenteelliset piirteet,
luonnollinen monopoliasema ja se, että sijoitukset muuttavat näitä piirteitä vasta 10 vuoden 
kuluessa, edellyttävät, että sääntelyviranomaiset puuttuvat asiaan lyhyellä aikavälillä. 
Sääntelyviranomaisten olisi voitava analysoida markkinoita ja määritellä, onko 
verkonkäyttäjä hallitsevassa asemassa.
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Tarkistus 525
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Lisätään seuraava artikla:
”24 f b artikla

1. Tehokkaan kilpailun edistämiseksi 
kaasumarkkinoilla, hallitsevan aseman 
väärinkäytön estämiseksi ja käyttäjien 
etujen suojelemiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 
markkina-analyysi markkinoilla 
tukkuasiakkaille, loppuasiakkaille ja 
lisäpalvelujen tarjoajille selvittääkseen 
tehokkaan kilpailun tason 
asiaankuuluvilla markkinoilla.
2. Jos kilpailu jollakin todetuista 
markkinoista ei toteudu 1 artiklassa 
määritettyjen tavoitteiden mukaisesti, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
analysoitava, onko verkonkäyttäjä 
määräävää asemaa vastaavassa asemassa, 
toisin sanoen taloudellisesti vahvassa 
asemassa, jossa sillä on valtaa toimia 
huomattavissa määrin itsenäisesti 
kilpailijoistaan, asiakkaistaan ja lopulta 
kuluttajistaan riippumattomana. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
julkaistava analyysinsä päätelmät 
virallisilla Internet-sivuillaan.
3. Määräävässä markkina-asemassa 
olevien verkonkäyttäjien 
todentamisprosessissa ja vaikuttamatta 
yhteisön lainsäädännön soveltamiseen, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon:
(a) verkonhaltijan läsnäolon tiettyjen 
markkinoiden ja niihin läheisesti 
sidoksissa olevien markkinoiden 
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maantieteellisellä alueella, jossa näiden 
markkinoiden väliset yhteydet 
mahdollistavat tietyillä markkinoilla 
saavutetun merkittävän markkinavoiman 
hyödyntämisen toisilla markkinoilla siten, 
että kyseisen haltijan markkinavoima 
vahvistuu;
(b) verkonkäyttäjän koon ja 
markkinaosuuden;
(c) verkonkäyttäjän, sen valvomien 
yhtiöiden ja sitä valvovan yhtiön 
toiminnan laajuuden, vertikaalisen 
integraation ja todennettujen 
markkinoiden ainutlaatuiset 
ominaispiirteet yhteyksien, tuotteiden 
monipuolistamisen ja paketeissa 
tarjottujen tavaroiden ja palvelujen 
laajuuden osalta;
(d) markkinoille pääsyyn ja markkinoiden 
kasvamiseen ja laajentumiseen liittyvät 
esteet;
(e) tasoittavan ostovoiman puutteen tai 
alhaisen tason;
(f) mahdollisen kilpailun puutteen;
(g) mittakaavaedut ja toiminnan.
4. Kansalliset sääntelyviranomaiset 
tekevät markkina-analyysin 
asiaankuuluvilla markkinoilla 
viimeistään kaksi vuotta direktiivin 
../.../EY maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta
voimaantulosta ja joka kolmas vuosi
edellisestä analyysistä. Mikä tahansa 
verkon toimija voi pyytää markkina-
analyysiä aiemmin, jos 
kilpailuedellytykset asiaankuuluvilla 
markkinoilla ovat muuttuneet 
huomattavasti edellisen markkina-
analyysin jälkeen, ja jos 2 kohdassa 
mainitut päätelmät on julkaistu yli vuotta 
aiemmin. Markkina-analyysin tekemisestä 
kieltäytyminen on perusteltava 
asianmukaisesti.”
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Or. en

Perustelu

Kaasusektori EU:ssa on altis kilpailuongelmille sen korkean keskittymisasteen, vertikaalisen 
integraation ja tarjousten monimutkaisuuden vuoksi. Lisäksi sektorin rakenteelliset piirteet, 
luonnollinen monopoliasema ja se, että sijoitukset muuttavat näitä piirteitä vasta 10 vuoden 
kuluessa, edellyttävät, että sääntelyviranomaiset puuttuvat asiaan lyhyellä aikavälillä. 
Sääntelyviranomaisten olisi voitava analysoida markkinoita ja määritellä, onko 
verkonkäyttäjä hallitsevassa asemassa.

Tarkistus 526
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
28 artikla 28 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Korvataan 28 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole 
suoraan liittyneet minkään muun 
jäsenvaltion yhteenliitettyyn verkkoon ja 
joilla on vain yksi pääasiallinen 
ulkopuolinen maakaasun toimittaja, 
voivat poiketa tämän direktiivin
4 artiklan, 7 artiklan, 9 artiklan, 
23 artiklan ja/tai 24 artiklan 
säännöksistä. Toimittajan, jonka 
markkinaosuus on yli 75 prosenttia, 
katsotaan olevan pääasiallinen 
toimittaja. Tämän poikkeuksen 
voimassaolo lakkaa ilman eri 
toimenpiteitä sillä hetkellä, kun 
vähintään yksi näistä edellytyksistä ei 
enää täyty. Tällaisesta poikkeuksesta on 
ilmoitettava komissiolle.”

Or. en
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Perustelu

Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole suoraan liittyneet minkään muun jäsenvaltion 
yhteenliitettyyn verkkoon ja joilla on vain yksi pääasiallinen ulkopuolinen maakaasun 
toimittaja, on voitava poiketa eriyttämissäännöksistä.

Tarkistus 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Lisätään kohta 28 artiklaan
seuraavasti:
”1 a. Viro, Latvia ja Liettua muodostavat 
syrjäisen alueen, joka ei ole suoraan 
liittynyt minkään muun jäsenvaltion 
yhteenliitettyyn järjestelmään ja jolla on 
vain yksi pääasiallinen ulkopuolinen 
ennen 1. toukokuuta tehdyillä 
sopimuksilla ja sitoumuksilla 
monopoliasemaan oikeutettu maakaasun 
toimittaja. Koska niille ei ole tällä hetkellä 
teknisesti mahdollista saada toimituksia 
miltään muulta maakaasun toimittajalta,
ne voivat poiketa tämän direktiivin 
7 artiklan, 7 a artiklan, 7 b artiklan, 
7 c artiklan, 7 d artiklan ja 9 artiklan 
säännöksistä. Toimittajan, jonka 
markkinaosuus on yli 75 prosenttia tällä 
alueella, katsotaan olevan pääasiallinen 
toimittaja. Tämän poikkeuksen 
voimassaolo lakkaa ilman eri 
toimenpiteitä sinä päivänä, jolloin 
edellämainitut 1. toukokuuta 2004 
pääasiallisen toimittajan kanssa tehdyt 
sopimukset tai sitoumukset umpeutuvat, 
ja viimeistään 10 vuoden kuluttua 
direktiivin ../.../EY maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun direktiivin 
2003/55/EY muuttamisesta
hyväksymisestä. Tällaisesta poikkeuksesta 
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on ilmoitettava komissiolle.”

Or. en

Perustelu

Baltian alueen kaasumarkkinat ovat eristyneet. Niillä on vain yksi ulkoinen toimittaja eikä 
mitään yhteyksiä muihin jäsenvaltioihin. Pitkäaikaiset sopimukset, jotka mahdollistavat 
ulkoiselle palveluntarjoajalle yksinoikeuden kaasunjakeluun, ovat tällä hetkellä voimassa.
Eriyttämisvelvoitteiden välitön täytäntöönpano tarkoittaisi voimassa olevien sitovien 
sopimusten rikkomista ja johtaisi oikeudellisten ja taloudellisten seuraamusten määräämiseen 
kyseisille maille. Tämän välttämiseksi Baltian maiden valtioille myönnetään poikkeusaika.

Tarkistus 528
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Korvataan 31 artiklan 3 kohdan 
1 alakohdan johdantokappale 
seuraavasti:
”3. Komissio toimittaa viimeistään viisi 
vuotta direktiivin ../.../EY maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun direktiivin 
2003/55/EY muuttamisesta
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle yksityiskohtaisen 
kertomuksen edistymisestä kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamisessa. 
Kertomuksessa käsitellään erityisesti:”

Or. en

Perustelu

Rakenteilla olevien maakaasun käsittelylaitosten määrä on merkittävä, ja kilpailukykyiset 
toimintaedellytykset ovat selkeästi muodostumassa. Neuvotteluihin perustuvan käyttöoikeuden 
pitää erityisesti olla niiden yhtiöiden saatavilla, joissa omistajuutta ei ole eriytetty, sillä 
sellaisissa tapauksissa ei esiinny eturistiriitaa. Asetus voi näin ollen olla periaatteessa 
kevyempi.
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Tarkistus 529
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Korvataan liitteen A a kohta
seuraavasti:
”(a) asiakkailla on oikeus tehdä kaasun 
palveluntarjoajansa ja tarvittaessa myös
jakeluverkonhaltijansa kanssa sopimus, 
jossa eritellään silloin, kun se on kyseessä 
olevan sopimuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista seuraavat tiedot:
– yrityksen nimi ja osoite;

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen kaupallisen ja teknisen laadun 
taso sekä palvelun alkamisajankohta.
[…]“

Or. de

(Direktiivin 2003/55/EY liitteen A a kohdan nykyistä tekstiä muutetaan.)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään määrittämään tarkemmin ehtoja, jotka ovat käytännössä 
osoittautuneet liian epäselviksi. Toisen luetelmakohdan ilmaisulla pyritään osoittamaan, että 
laadukas tarjonta on perusoikeus kilpailun alaisilla markkinoilla. Sanan ”laatu” pitäisi 
kuitenkin riittää sen osoittamiseen, että tässä asiassa viitataan kaupallisiin ja teknisiin 
standardeihin. ”Toimitusaika” ei itse asiassa ole kovinkaan tärkeä ilmaisu, koska sillä 
viitataan ajankohtaan, jolloin vasta perustettu tila yhdistetään ensimmäisen kerran verkkoon.



PE404.589v01-00 80/100 AM\715991FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 530
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Korvataan liitteen A a kohta 
seuraavasti:
”(a) asiakkailla on oikeus tehdä kaasun 
palveluntarjoajansa kanssa sopimus, 
jossa eritellään seuraavat tiedot:
– palveluntarjoajan nimi ja osoite;

– tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen laatu sekä perusliittymän 
toimitusaika;
– tarjotut ylläpitopalvelutyypit, jos niitä 
on tarjolla;
– menetelmät, joiden avulla voi saada 
ajantasaisia tietoja kaikista 
sovellettavista tariffeista ja 
ylläpitomaksuista;
– sopimuksen kesto sekä palvelujen ja 
sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen 
sovellettavat ehdot, mahdollinen 
irtisanomisoikeus maksutta;
– mahdolliset korvaukset ja 
hyvitysmenettelyt, joita sovelletaan, jos 
sovittua palvelun laatua ei saavuteta 
mukaan lukien virheellinen tai viivästynyt 
laskutus; …
– menetelmä, jonka avulla aloitetaan 
f kohdan mukainen 
riitojenratkaisumenettely; ja
– selkeästi ilmaistut tiedot kuluttajan 
oikeuksista laskutus- ja sähköyhtiöiden 
Internet-sivuilla.”

Or. en

Perustelu

Palvelun laatu ja avoimuus ovat perusoikeuksia kilpailumarkkinoilla.
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Tarkistus 531
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – a kohdan toinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Korvataan liitteen A a kohdan 
toinen luetelmakohta seuraavasti:
”- tarjotut palvelut, tarjottujen 
palvelujen kaupallisen ja teknisen laadun
taso sekä palvelun aktivointiaika”

Or. en

Perustelu

”Tarjottavien palvelujen laatu” -ilmaisua on tarkennettava niin, että se koskee kaupallisia ja 
teknisiä standardeja. ”Perusliittymän toimitusaika” on liian kapea-alainen ilmaisu, ja se on
laajennettava vastaamaan kaikkia liittymää koskevia tapauksia.

Tarkistus 532
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Korvataan liitteen A b kohta
seuraavasti:
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”(b) asiakkaille annetaan ajoissa tieto 
kaikista sopimusehtojen muuttamista 
koskevista aikomuksista ja kerrotaan 
heidän oikeudestaan sanoutua irti 
sopimuksesta saadessaan tietää ehtojen 
muuttuvan. Palveluntarjoajien on 
ilmoitettava maksujen korotukset
avoimella ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla tilaajilleen suoraan 
asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin 
viimeistään yhden tavanomaisen 
laskutuskauden kuluessa siitä, kun 
korotukset tulevat voimaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti
sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia 
sopimusehtoja, joista kaasun 
palveluntarjoaja on niille ilmoittanut;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/55/EY liitteen A b kohdassa sisältäen lisäyksen 
”avoimella ja helposti ymmärrettävissä olevalla tavalla”.)

Perustelu

Avoimuus on erittäin tärkeää kilpailumarkkinoilla.

Tarkistus 533
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(16 d) Korvataan liitteen A c kohta 
seuraavasti:
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”(c) asiakkaat saavat selkeät ja 
riippumattomat tiedot liittymiin sekä 
kaasupalvelujen käyttöön sovellettavista 
hinnoista ja tariffeista sekä niitä 
koskevien sopimusten vakioehdoista
kansallisella ja yhteisön tasolla;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/55/EY liitteen A c kohdassa lukuun ottamatta lisäystä 
”kansallisella ja yhteisön tasolla”.)

Perustelu

Tämä tieto edistää kilpailua.

Tarkistus 534
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(16 e) Korvataan liitteen A d kohta
seuraavasti:
”(d) asiakkaat voivat valita useista eri 
maksumenetelmistä, joilla ei syrjitä 
heikommassa asemassa olevia kuluttajia. 
[...] Yleisten ehtojen ja edellytysten on 
oltava oikeudenmukaisia ja avoimia. Ne 
on esitettävä selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla. Asiakkaita on suojeltava 
epäoikeudenmukaisilta tai 
harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä 
mukaan lukien myyjän asettamat 
sopimuksen ulkopuoliset esteet;”

Or. en

(Sama sanamuoto kuin direktiivin 2003/54/EY liitteen A d kohdassa lukuun ottamatta lisäystä
”joilla ei syrjitä heikommassa asemassa olevia kuluttajia” ja ”mukaan lukien myyjän 

asettamat sopimuksen ulkopuoliset esteet”.)
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Perustelu

Heikommassa asemassa olevia asiakkaita pitää erityisesti suojella.

Tarkistus 535
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 16 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – f kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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

Perustelu

Asiakkaita edustavan tahon on oltava kansallisesta sääntelyviranomaisesta, hallituksesta ja 
sähköntuottajista riippumaton.
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Tarkistus 536
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – h kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(h) asiakkaiden on voitava vaihtaa 
helposti uuteen toimittajaan. Kun 
vaihtamisprosessi edellyttää 
toimituspaikkaa koskevia tietoja, 
mittaritietoja tai tietoja vakiokulutuksesta, 
jäsenvaltioiden on taattava, että ne ovat 
saatavilla maksutta kaikille niiden 
käyttöön oikeutetuille yrityksille.
Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli on 
velvollinen antamaan nämä tiedot 
kyseiselle yritykselle. Jäsenvaltioiden on 
taattava sovittu tietojen muoto sekä 
menettely, jonka mukaisesti toimittajat ja 
tarvittaessa kuluttajat voivat saada tietoja. 
Kuluttajalta ei saa periä erityistä
lisämaksua tästä nimenomaisesta 
palvelusta;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen painopistealana on taata, että kaikki vaihtamisprosessissa tarvittava tieto on 
suoraan uuden toimittajan saatavilla. Toimittajilla ei välttämättä tarvitse olla lupaa, ja 
vaikka erityisesti uusi toimittaja tarvitsee yleensä mittaritietoja, vaihtamisjärjestelmät 
saattavat edellyttää, että tiedot toimitetaan asianmukaisesti valtuutetuille kolmannen 
osapuolen mittausyrityksille toimittajan sijaan. Kilpailumarkkinoilla kaikki lisäkustannukset 
päätyvät lopulta asiakkaiden maksettaviksi.

Tarkistus 537
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – h kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(h) asiakkaiden on voitava vaihtaa 
helposti uuteen toimittajaan. Kun 
vaihtamisprosessi edellyttää 
toimituspaikkaa koskevia tietoja, 
mittaritietoja tai tietoja vakiokulutuksesta, 
jäsenvaltiot on taattava, että ne ovat 
saatavilla maksutta kaikille niiden 
käyttöön oikeutetuille yrityksille. 
Tiedonhallinnasta vastaava osapuoli on 
velvollinen antamaan nämä tiedot 
kyseiselle yritykselle. Jäsenvaltioiden on 
taattava sovittu tietojen muoto sekä 
menettely, jonka mukaisesti toimittajat ja
tarvittaessa kuluttajat voivat saada tietoja. 
Kuluttajalta ei saa periä erityistä 
lisämaksua tästä tietystä palvelusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen painopistealana on taata, että kaikki vaihtamisprosessissa tarvittava tieto on 
suoraan uuden toimittajan saatavilla sen sijaan, että tarvittaisiin järjestelmiä, joissa kyseiset 
tiedot annetaan asiakkaalle. Kilpailumarkkinoilla kaikki lisäkustannukset päätyvät lopulta 
asiakkaiden maksettaviksi. Tekstimuutoksella pyritään selventämään näitä tarkoitusperiä.

Tarkistus 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – h kohta

Komission teksti Tarkistus

(h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta vastaava
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 

(h) asiakkailla on käytettävissään omat 
tosiasialliset kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan, jotka voivat sisältää tiedot 
energian toimituksen saatavuudesta 



AM\715991FI.doc 87/100 PE404.589v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja; 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta.

tietyllä alueella ja kaikista kansallisen ja 
yhteisön energiatehokkuutta edistävistä 
mekanismeista. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 
tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja 
ilman kohtuuttomia viivytyksiä. 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus edistää ympäristötietoista toimintaa ja parantaa kuluttajan mahdollisuutta 
vaikuttaa markkinoihin positiivisella tavalla.

Tarkistus 539
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – h kohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) asiakkailla on käytettävissään omat 
tosiasialliset kulutustietonsa ja he voivat, 
nimenomaisesta sopimuksesta ja kuluitta, 
antaa mille tahansa yritykselle, jolla on 
toimituslupa, oikeuden käyttää 
mittaritietojaan, jotka voivat sisältää tiedot 
energian toimituksen saatavuudesta 
tietyllä alueella ja kaikista kansallisen ja 
yhteisön energiatehokkuutta edistävistä 
mekanismeista. Tiedonhallinnasta vastaava 
osapuoli on velvollinen antamaan nämä 
tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja. 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta.
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Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus edistää ympäristötietoista toimintaa ja parantaa kuluttajan mahdollisuutta 
vaikuttaa markkinoihin positiivisella tavalla.

Tarkistus 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – h kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Joissain valtioissa, kuten Itävallassa, kaasuntoimittajat eivät tarvitse lupaa toimintansa 
harjoittamiseen.

Tarkistus 541
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – i kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta kaasunkulutuksesta ja 
kustannuksista, jotka voivat sisältää tiedot 
energian toimituksen saatavuudesta 
tietyllä alueella ja kaikista kansallisen ja 
yhteisön energiatehokkuutta edistävistä 
mekanismeista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta. Näiden 
tietojen antamisen takaamiseksi kaikkiin 
kotitalouksiin asennetaan älymittarit 
vuoteen 2015 mennessä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus edistää ympäristötietoista toimintaa ja parantaa kuluttajan mahdollisuutta 
vaikuttaa markkinoihin positiivisella tavalla. Älymittarit siirtävät tietoa toimittajalle ja 
antavat kuluttajalle tietoa kulutuksen tosiasiallisesta hinnasta. Ne voisivat mahdollistaa 
kuluttajille kysynnän vähentämisen ajankohtana, jolloin kulutus on korkeimmillaan, ja 
matalammat energiakustannukset. Kuluttajat ymmärtävät täysin seuraavat 
ympäristötoimenpiteet, ja niiden avulla voitaisiin toivotusti lisätä energiatehokkuutta, johon 
niillä pyritään.

Tarkistus 542
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – i kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(i) asiakkaille tiedotetaan säännöllisesti 
todellisesta kaasunkulutuksesta, joka 
perustuu tosiasiallisiin mittauksiin tai 
arvioihin silloin, kun mittaritietoja ei ole 
saatavilla. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta.

Or. en
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Perustelu

Asiakkaita on tiedotettava tarpeeksi usein, jotta he voivat säädellä kulutustaan. Tällä ei 
välttämättä tarkoiteta, että tiedotus olisi kuukausittaista. Toisaalta mittareita sijoitetaan usein 
asuntojen sisäpuolelle, mikä tekee tietojen luvusta erityisen hankalaa ja kallista. On 
suositeltavaa lisätä joustavuutta ja sallia tietojen arviointi näissä tapauksissa.

Tarkistus 543
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – i kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(i) asiakkaille tiedotetaan heidän 
todellisesta kaasunkulutuksestaan ja 
kustannuksistaan tarpeeksi usein, jotta he 
voivat säännellä kulutustaan. Kuluttajalta 
ei saa periä erityistä lisämaksua tästä 
nimenomaisesta palvelusta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaatimus asiakkaiden kuukausittaisesta tiedottamisesta on liian ohjaileva ja 
todennäköisesti suhteeton mittausratkaisujen korkeista kustannuksista johtuen. Lisäksi tätä 
alaa käsitellään jo energiapalveluista annetun direktiivin 13 artiklassa. Sanamuodon olisi 
näin ollen oltava tiiviisti energiapalveluista annetun direktiivin mukainen vaatimuksien
päällekkäisyyksien tai ristiriitojen välttämiseksi tällä alalla.

Tarkistus 544
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – i kohta

Komission teksti Tarkistus

(i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi (i) asiakkaille tiedotetaan heidän 
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todellisesta kaasunkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta.

todellisesta kaasunkulutuksestaan ja
kustannuksistaan tarpeeksi usein, jotta he 
voivat säännellä kulutustaan. Kuluttajalta 
ei saa periä erityistä lisämaksua tästä 
nimenomaisesta palvelusta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu vaatimus asiakkaiden kuukausittaisesta tiedottamisesta on liian ohjaileva ja 
todennäköisesti suhteeton mittausratkaisujen korkeista kustannuksista johtuen. Lisäksi tätä 
alaa käsitellään jo energiapalveluista annetun direktiivin 13 artiklassa. Kilpailumarkkinoilla 
kaikki lisäkustannukset päätyvät lopulta asiakkaiden maksettaviksi. Tekstimuutoksella 
pyritään selventämään näitä tarkoitusperiä.

Tarkistus 545
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j kohta

Komission teksti Tarkistus

(j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan 
kanssa on selvitettävä viimeistään 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
toimittajan viimeisestä toimituksesta.

(j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa. Prosessi 
voi kestää enintään kuukauden siitä 
hetkestä, kun kaikki vaadittavat tiedot on 
annettu ja sopimus asiakkaan ja uuden 
toimittajan välillä on tehty, vaihdon 
todelliseen päivämäärään asti.

Or. en

Perustelu

Vaihtamisprosessi ei saa olla asiakkaalle suhteettoman vaivalloinen ja aikaavievä. Näin ollen 
on tärkeää, että vaihtamisprosessi sisältää määräajan.

Tämän prosessin pitää olla yksinkertainen ja nopea, eikä se saa sisältää sitä mahdollisuutta, 
että joku osallisista yrittäisi pitkittää sitä. Vaihtamisprosessiin liittyvällä ajanjaksolla on 
otettava huomioon tekniset vaatimukset. Ne eivät kuitenkaan saa muodostua esteeksi, joka 
pidättäisi asiakkaita vaihtamasta toimittajia ja jäädyttämästä markkinaosuuksiaan 
vakiintuneiden toimittajien hyväksi.
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Tarkistus 546
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j kohta

Komission teksti Tarkistus

(j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja
asiakkaan tilit edellinen toimittajan kanssa 
on selvitettävä viimeistään kuukauden 
kuluessa tämän edellisen toimittajan 
viimeisestä toimituksesta.

(j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa. Prosessi 
voi kestää enintään kuukauden siitä 
hetkestä, kun kaikki vaadittavat tiedot on 
annettu ja sopimus asiakkaan ja uuden 
toimittajan välillä on tehty, vaihdon 
todelliseen päivämäärään asti. Asiakkaan 
tilit edellisen toimittajan kanssa on 
selvitettävä viimeistään kuukauden 
kuluessa tämän edellisen toimittajan 
viimeisestä toimituksesta.

Or. en

Perustelu

Vaihtamisprosessin helppous asiakkaille on yksi tärkeimmistä kilpailukykyisten ja 
tehokkaiden markkinoiden mittareista. Tämän vuoksi on tärkeää, että vaihtamisprosessissa on 
ehdoton määräaika.

Tarkistus 547
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j kohta

Komission teksti Tarkistus

(j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilit edellinen toimittajan kanssa 
on selvitettävä viimeistään kuukauden 
kuluessa tämän edellisen toimittajan 

(j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja 
asiakkaan tilitiedot edellisen toimittajan 
kanssa annetaan viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
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viimeisestä toimituksesta. toimittajan viimeisestä toimituksesta.

Or. en

Perustelu

Vaatimusta on joustettava, jotta otettaisiin huomioon se, että edellinen toimittaja on 
riippuvainen jakeluyhtiöstä tai uudesta kaasuntoimittajasta ja teollisuusprosesseista ja 
tarvitsee tiedot viimeisistä mittariluvuista.

Tarkistus 548
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(j a) asiakkaan tilit edellisen toimittajan 
kanssa on selvitettävä viimeistään 
kuukauden kuluessa tämän edellisen 
toimittajan viimeisestä toimituksesta.”

Or. en

Perustelu

Vaihtamisprosessi ei saa olla asiakkaalle suhteettoman vaivalloinen ja aikaavievä. Näin ollen 
on tärkeää, että vaihtamisprosessi sisältää määräajan.

Tämän prosessin pitää olla yksinkertainen ja nopea, eikä se saa sisältää sitä mahdollisuutta, 
että joku osallisista yrittäisi pitkittää sitä. Vaihtamisprosessiin liittyvällä ajanjaksolla on 
otettava huomioon tekniset vaatimukset. Ne eivät kuitenkaan saa muodostua esteeksi, joka 
pidättäisi asiakkaita vaihtamasta toimittajia ja jäädyttämästä markkinaosuuksiaan 
vakiintuneiden toimittajien hyväksi.

Tarkistus 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”(j a) energiakuluttajien oikeuksia 
koskeva eurooppalainen peruskirja, kuten 
komissio on ehdottanut, toimii perustana
viraston komissiolle ehdottamille 
kuluttajasuojaa koskeville 
suuntaviivoille.”

Or. en

(Lisätään uusi j a kohta direktiivin 2003/55/EY liitteeseen A.)

Perustelu

Energiakuluttajien oikeuksia koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa otetaan huomioon 
asianmukaisten sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten kuluttajan oikeuksia koskevat kannat. 
Se on tunnustettava tässä direktiivissä.

Tarkistus 550
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(j a) energiakuluttajien oikeuksia 
koskeva eurooppalainen peruskirja, kuten 
komissio on ehdottanut, toimii perustana 
viraston komissiolle ehdottamille 
kuluttajasuojaa koskeville 
suuntaviivoille.”

Or. en

Perustelu

Energiakuluttajien oikeuksia koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa otetaan huomioon 
asianmukaisten sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten kuluttajan oikeuksia koskevat kannat. 
Se on tunnustettava tässä direktiivissä.
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Tarkistus 551
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(j a) energiakuluttajien oikeuksia 
koskeva eurooppalainen peruskirja, kuten 
komissio on ehdottanut, toimii perustana 
viraston komissiolle ehdottamille 
kuluttajasuojaa koskeville 
suuntaviivoille.”

Or. en

(Lisätään uusi j a -kohta direktiivin 2003/55/EY liitteeseen A.)

Perustelu

Energiakuluttajien oikeuksia koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa otetaan huomioon 
asianmukaisten sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten kuluttajan oikeuksia koskevat kannat. 
Se on tunnustettava tässä direktiivissä.

Tarkistus 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(j b) Jokaiseen jäsenvaltioon on 
perustettava lakisääteinen ja itsenäinen
kuluttajia energia-alalla edustava elin. 
Tämä elin edustaa kuluttajia 
asianmukaisten energian 
sisämarkkinoihin liittyvien elinten kanssa 
käytävissä muodollisissa kuulemisissa. 
Kyseinen elin takaa, että loppukäyttäjiä 
suojellaan asianmukaisesti tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti, ja se on 
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myös vastuussa siitä, että kuluttajille
tarjotaan erityisesti riippumatonta 
ohjausta ja luotettavaa tietoa.”

Or. en

(Lisätään uusi j a kohta direktiivin 2003/55/EY liitteeseen A.)

Perustelu

Vaikka kansallisille sääntelijöille pitäisi antaa valtuudet asiakkaiden suojelemiseen, on 
tärkeää, että kuluttajille annetaan oma muodollinen ilmaisukanava. Kansallisen sääntelijän 
ja kuluttajaelimen pitäisi taata yhteistyö, tietojen vaihto ja johdonmukainen käsittely 
sellaisille asioille, jotka koskevat molempia organisaatioita.

Tarkistus 553
Mia De Vits

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
Liite A – j b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(j b) Jokaiseen jäsenvaltioon on 
perustettava lakisääteinen ja itsenäinen 
kuluttajia energia-alalla edustava elin. 
Tämä elin edustaa kuluttajia 
asianmukaisten energian 
sisämarkkinoihin liittyvien elinten kanssa 
käytävissä muodollisissa kuulemisissa. 
Kyseinen elin takaa, että loppukäyttäjiä 
suojellaan asianmukaisesti tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti, ja se on 
myös vastuussa siitä, että kuluttajille 
tarjotaan erityisesti riippumatonta 
ohjausta ja luotettavaa tietoa.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY liitteeseen A.)

Perustelu

Vaikka kansallisille sääntelijöille pitäisi antaa valtuudet asiakkaiden suojelemiseen, on 
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tärkeää, että kuluttajille annetaan oma muodollinen ilmaisukanava. Kansallisen sääntelijän 
ja kuluttajaelimen pitäisi taata yhteistyö, tietojen vaihto ja johdonmukainen käsittely 
sellaisille asioille, jotka koskevat molempia organisaatioita.

Tarkistus 554
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
A liite – j b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(j b) Jokaiseen jäsenvaltioon on 
perustettava lakisääteinen ja itsenäinen 
kuluttajia energia-alalla edustava elin. 
Tämä elin edustaa kuluttajia 
asianmukaisten energian 
sisämarkkinoihin liittyvien elinten kanssa 
käytävissä muodollisissa kuulemisissa. 
Kyseinen elin takaa, että loppukäyttäjiä 
suojellaan asianmukaisesti tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti, ja se on 
myös vastuussa siitä, että kuluttajille 
tarjotaan erityisesti riippumatonta 
ohjausta ja luotettavaa tietoa.”

Or. en

Perustelu

Vaikka kansallisille sääntelijöille pitäisi antaa valtuudet asiakkaiden suojelemiseen, on 
tärkeää, että kuluttajille annetaan oma muodollinen ilmaisukanava. Kansallisen sääntelijän 
ja kuluttajaelimen pitäisi taata yhteistyö, tietojen vaihto ja johdonmukainen käsittely 
sellaisille asioille, jotka koskettavat molempia organisaatioita.
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Tarkistus 555
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot kumoavat kaikki sellaiset 
lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset, joilla estetään 
maakaasuyritystä, sääntelyviranomaista 
tai muuta viranomaista noudattamasta 
velvollisuuksiaan, käyttämästä 
toimivaltuuksiaan tai noudattamasta 
velvoitteitaan tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaiset voivat olla kansallisen lainsäädännön vuoksi kykenemättömiä 
käyttämään lakisääteisiä valtuuksiaan tämän direktiivin säännösten mukaisesti. 
Keinotekoisen alhaisiksi säännellyt tariffit, jotka on yleensä vahvistettu kansallisessa 
lainsäädännössä, saattavat estää kansallista sääntelyviranomaista takaamasta, että 
ristikkäistukia ei käytetä, ja kansallisella lainsäädännöllä saatetaan estää tiettyjä toimia 
(esimerkiksi maakaasukapasiteetin huutokauppaaminen). Lain täytäntöönpanoon kuuluu 
myös, että tällaiset tehokkaan kilpailun esteet poistetaan.

Tarkistus 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa vuosittain tietoja 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän direktiivin muodollisesta ja 
käytäntöön liittyvästä täytäntöönpanosta 
jokaisessa jäsenvaltiossa.

Or. en
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Perustelu

Tämän tarkistuksen pitäisi taata, että direktiivin säännökset pannaan täytäntöön tehokkaasti.

Tarkistus 557
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos julkisessa valvonnassa oleva 
yritys osallistuu suoraan tai epäsuorasti 
vertikaalisesti integroidun yrityksen osien 
hankkimiseen, kyseisen tapahtuman 
järjestämiseen liittyvä hinta ilmoitetaan 
komissiolle. Tällaisen ilmoituksen on 
sisällettävä kansainvälisen 
tilintarkastusyrityksen todistus piilevästä 
käyttöomaisuudesta. Komissio käyttää 
tällaisia tietoja ainoastaan valtion tuen 
valvomiseen.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää taata todelliset ja yhtäläiset toimintaedellytykset valtion omistamien ja 
yksityisomistuksessa olevien yhtiöiden välillä.

Tarkistus 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komission on annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kuusi vuotta 
direktiivin voimaantulon jälkeen 
kertomus, joka perustuu julkisiin 
kuulemisiin, toimivaltaisten 
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viranomaisten kanssa käytyihin 
keskusteluihin ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta 
saatuun lausuntoon siitä, onko direktiivin 
säilyttäminen tai muuttaminen 
toivottavaa. Useat direktiivin 2003/55/EY 
7a-d ja 9a-b artiklassa säädetyt 
kaasuyritysten rakenneuudistusta 
käsittelevät versiot tarkistetaan erityisesti 
sen osalta, kuinka tehokas vaikutus niillä 
on verkkoon pääsyyn ja tarvittaviin
investointeihin.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pitäisi varmistaa direktiivin säännösten tehokas täytäntöönpano.
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