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Tarkistus 38
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Oikeutta myydä kaasua kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin ja ilman 
syrjintää tai epäsuotuisampaa asemaa ei 
voida kuitenkaan tällä hetkellä taata 
yhdellekään yritykselle yhteisössä. 
Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 
eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta, koska nykyinen 
oikeudellinen kehys on riittämätön.

(3) Oikeutta myydä kaasua kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin ja ilman 
syrjintää tai epäsuotuisampaa asemaa ei 
voida kuitenkaan tällä hetkellä taata 
kaikille yrityksille kaikissa jäsenvaltioissa. 
Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 
eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta, koska nykyinen 
oikeudellinen kehys on riittämätön.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto antaa sen kuvan, että komission tarkoittamia kilpailuun 
liittyviä ongelmia esiintyy EU:n kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 39
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurostatin äskettäin julkaisemat 
tilastot osoittavat, että vuonna 2005 
27 jäsenvaltion EU:ssa 57,7 prosenttia 
kaasunkulutuksesta riippui tuonnista. 
Vaikka kaasuntuotanto 27 jäsenvaltion 
EU:ssa pysyi melko vakaana 
vuosina 1995–2005, maakaasun sisäinen 
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kysyntä kasvoi 33 prosenttia, minkä takia 
maakaasun tuontia oli lisättävä 
77 prosenttia. Tanska ja Alankomaat ovat 
ainoita maakaasun viejiä, kun taas 
maakaasun tuonnin osuus Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, Romaniassa ja 
Puolassa on vastaavassa järjestyksessä 
10 prosenttia, 30 prosenttia ja 
70 prosenttia. Muissa jäsenvaltioissa 
energiariippuvuusaste maakaasun osalta 
on 80 prosenttia.

Or. ro

Perustelu

Nämä tilastotiedot ovat tarpeen, jotta havainnollistetaan maakaasun markkinoita Euroopassa 
ja kuvataan jäsenvaltioiden energiariippuvuutta maakaasun tuonnin osalta.

Tarkistus 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission 10 päivänä 
tammikuuta 2007 antamassa tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi maakaasun 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille yhteisöön 
sijoittautuneille kaasualan yrityksille. 
Energian sisämarkkinoita koskeva 
tiedonanto ja kilpailuasiain alakohtaisen 
selvityksen loppuraportti ovat osoittaneet, 
että nykyiset säännöt ja toimenpiteet eivät 
tarjoa riittäviä puitteita tavoitteena olevien 
moitteettomasti toimivien 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

(4) Komission 10 päivänä 
tammikuuta 2007 antamassa tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi maakaasun 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille yhteisöön 
sijoittautuneille kaasualan yrityksille. 
Energian sisämarkkinoita koskeva 
tiedonanto on osoittanut, että nykyiset 
säännöt ja toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä 
puitteita tavoitteena olevien 
moitteettomasti toimivien 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi. 
Toisaalta kilpailuasiain alakohtaisen 
selvityksen loppuraportissa ja 
vaikutuksenarvioinnissa, joka laadittiin 
energian sisämarkkinoita koskevan 
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kolmannen lainsäädäntöpaketin tueksi, ei 
esitetty vakuuttavia todisteita, joiden 
nojalla voitaisiin määritellä paras tai 
ainoa tapa, jolla markkinoiden toimintaa 
voitaisiin edistää.

Or. fr

Perustelu

Vaikutustenarviointia arvosteltiin ankarasti, kun se esiteltiin ITRE-valiokunnalle. Syynä olivat 
erityisesti kyseenalaiset tilastolliset vertailut ja epätäydelliset ja ilmoittamattomista lähteistä 
otetut tiedot. Arvioinnissa esitettiin vajavainen kuva siitä, miten maakaasumarkkinat 
todellisuudessa toimivat Euroopassa, joten sen perusteella ei voitu määritellä yksittäistä 
tapaa parantaa kyseisten markkinoiden toimintaa.

Tarkistus 41
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Suuret toimijat hallitsevat 
markkinoita useissa jäsenvaltioissa. 
Kansallisille sääntelyviranomaisille on 
annettava valta määritellä kaasualan 
yrityksen valta-asema markkinoilla ja 
esittää keskipitkän aikavälin suunnitelma 
sen osuuden rajoittamiseksi 20 prosenttiin 
millä tahansa asiaan liittyvillä 
markkinoilla. Komission on määriteltävä 
asiaan liittyvät markkinat, ja niissä on 
otettava huomioon kaikki muutokset 
markkinoiden maantieteellisessä
soveltamisalassa.

Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinat jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii johtoasemassa olevia 
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toimijoita, ja tällä voidaan taata oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille 
markkinatoimijoille. Kun markkinat yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä 
säännöksellä yrityksille annetaan mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä.

Tarkistus 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Suuret toimijat hallitsevat 
markkinoita useissa jäsenvaltioissa. 
Kansallisille sääntelyviranomaisille on 
annettava valta määritellä kaasualan 
yrityksen valta-asema markkinoilla ja 
määrätä tarvittavista toimenpiteistä sen 
varmistamiseksi, että yhden yrityksen 
osuus yhden alan markkinoista ei ylitä 
30 prosenttia, kolmen suurimman 
yrityksen osuus ei ylitä 50 prosenttia ja 
viiden suurimman yrityksen osuus ei ylitä 
66,7 prosenttia kyseisistä markkinoista. 
Komission on määriteltävä asiaan liittyvät 
markkinat, ja niissä on otettava huomioon 
kaikki muutokset markkinoiden 
maantieteellisessä soveltamisalassa.

Or. en

Perustelu

Kun halutaan estää yhteishintojen vääristyminen asiaan liittyvillä markkinoilla, on tärkeää 
kiinnittää suurimman yrityksen osuuden lisäksi huomiota myös siihen, että toimintaa 
hajautetaan markkinoiden muillakin osilla. Kilpailuviranomaiset mittaavat markkinoiden 
keskittymistä keskittymisasteilla 1, 3 ja 5 (CR 1, CR3 ja CR5).
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Tarkistus 43
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Suuret toimijat hallitsevat 
markkinoita useissa jäsenvaltioissa. 
Sääntelyviranomaisille on annettava valta 
määritellä sähköalan yrityksen valta-
asema markkinoilla ja esittää keskipitkän 
aikavälin suunnitelma sen osuuden 
rajoittamiseksi 40 prosenttiin millä 
tahansa asiaan liittyvillä markkinoilla 
markkinoiden merkittävän valta-aseman 
arvioimista koskevien komission 
perusteiden mukaisesti. Komission on
määriteltävä asiaan liittyvät markkinat, ja 
niissä on otettava huomioon kaikki 
muutokset markkinoiden 
maantieteellisessä soveltamisalassa.

Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinat jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii johtoasemassa olevia 
toimijoita, ja tällä voidaan taata oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille 
markkinatoimijoille. Kun markkinat yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä 
säännöksellä yrityksille annetaan mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä.

Tarkistus 44
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Suuret toimijat hallitsevat 
markkinoita useissa jäsenvaltioissa. 
Sääntelyviranomaisille on annettava valta 
määritellä sähköalan yrityksen valta-
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asema markkinoilla ja esittää keskipitkän 
aikavälin suunnitelma sen osuuden 
rajoittamiseksi 50 prosenttiin millä 
tahansa asiaan liittyvillä markkinoilla, 
jolloin markkinaosuutta rajoitettaisiin 
enemmän kuin markkinoiden merkittävän 
valta-aseman arvioimista koskevilla 
komission perusteilla. Komission on 
määriteltävä asiaan liittyvät markkinat, ja 
niissä on otettava huomioon kaikki 
muutokset markkinoiden 
maantieteellisessä soveltamisalassa.

Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinat jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii johtoasemassa olevia 
toimijoita, ja tällä voidaan taata oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille 
markkinatoimijoille. Kun markkinat yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä 
säännöksellä yrityksille annetaan mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä.

Tarkistus 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jos verkkotoimintoja ei tosiasiallisesti 
eriytetä toimitus- ja tuotantotoiminnoista 
on olemassa vaara, että syrjintää esiintyy 
sekä verkon toiminnassa että myös sen 
suhteen, minkälaisia kannustimia 
vertikaalisesti integroituneilla yrityksillä 
on tehdä riittäviä investointeja 
verkkoihinsa.

(5) Jos verkkotoimintoja ei tosiasiallisesti 
eriytetä toimitus- ja tuotantotoiminnoista 
on olemassa vaara, että syrjintää esiintyy 
sekä verkon toiminnassa että myös sen 
suhteen, minkälaisia kannustimia 
yrityksillä on tehdä riittäviä investointeja 
verkkoihinsa. Tärkeimpänä syynä 
investointeihin ovat haltijan saamat 
korvaukset. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen säätäisi alhaisesta
korvaustasosta, investoinnit vähenisivät. 
Toisaalta, jos sääntelyviranomainen 
säätäisi oikeudenmukaisista ja 
oikeasuhteisista korvauksista varmistaen, 
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että tulot kattavat kustannukset ja että 
tällaiset investoinnit kannattavat, 
investoinnit lisääntyisivät automaattisesti 
riippumatta siitä, kuuluuko 
siirtoverkonhaltija integroituun ryhmään. 
Tämän takia investointien ensisijaisena 
vaikuttavana tekijänä ovat hintojen 
sääntely ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema ja 
valtuudet, joita olisi vahvistettava 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 
kuluttajien etujen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Yrityksen omistusrakenne ei ole vaikuttava tekijä investointien kannalta, sillä investointeja 
tehdään sen perusteella, miten todennäköisesti niistä saadaan taloudellista etua ja tuottoa. 
Omistajuuden eriyttäminen ei ratkaise kaikkien monopolien aiheuttamaa ongelmaa. Vaarana 
on, että tilannetta käytetään hyväksi monopolista saatavien tulojen maksimoimiseksi. Tämä 
riski ei riipu omistusrakenteesta eli siitä, onko kyseessä vertikaalisesti integroitu yritys vai ei.

Tarkistus 46
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jos verkkotoimintoja ei tosiasiallisesti 
eriytetä toimitus- ja tuotantotoiminnoista 
on olemassa vaara, että syrjintää esiintyy 
sekä verkon toiminnassa että myös sen 
suhteen, minkälaisia kannustimia 
vertikaalisesti integroituneilla yrityksillä on 
tehdä riittäviä investointeja verkkoihinsa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt eivät ole 
johtaneet siirtoverkonhaltijoiden 
tosiasialliseen eriyttämiseen. Eurooppa-
neuvosto pyysi Brysselissä 8 ja 9 päivänä 
maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden tavoitteena 
on toimitus- ja tuotantotoimien tehokas 
erottaminen verkkotoiminnoista.

(6) Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt eivät ole 
vielä johtaneet siirtoverkonhaltijoiden 
tosiasialliseen eriyttämiseen kaikissa 
jäsenvaltioissa, osittain siitä syystä, että 
EU:n nykyistä lainsäädäntöä ei ole pantu 
asianmukaisesti täytäntöön. Eurooppa-
neuvosto pyysi Brysselissä 8 ja 9 päivänä 
maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joiden tavoitteena 
on toimitus- ja tuotantotoimien tehokas 
erottaminen verkkotoiminnoista.

Or. en

Perustelu

On mainittava, että yhtenä syynä Euroopan energiamarkkinoiden riittämättömään toimintaan 
on se, että nykyisiä sääntöjä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. Tätä korostettiin myös 
10. tammikuuta 2007 julkaistun alakohtaisen selvityksen 151–153 ja 478 kohdassa.

Tarkistus 48
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Toimitetussa 
vaikutustenarvioinnissa ei voitu osoittaa 
tyhjentävästi, että energia-alalla olisi 
esiintynyt syy–seuraus-suhdetta pääsyä 
koskevan syrjinnän ja omistusrakenteen
välillä, investointien tason ja 
omistusrakenteen välillä tai hinnoittelun 
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ja omistusrakenteen välillä. Käytettävissä 
olevat empiiriset tiedot ennemminkin 
osoittavat, että syy–seuraus-suhde esiintyy 
kaikkien näiden tekijöiden ja tehokkaan 
sääntelyn välillä.

Or. de

Perustelu

Toimitetussa vaikutustenarvioinnissa esitetään tiedot, jotka ovat empiirisenä perustana 
käsiteltävänä oleville ehdotuksille. Jopa vaikutustenarvioinnin sisällön ja sen taustan tarkan 
tutkimisen jälkeen on epäselvää, voidaanko ehdotetulla toimenpiteiden yhdistelmällä 
saavuttaa asetetut tavoitteet.

Tarkistus 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on selvästi tehokkain ja 
vakain tapa ratkaista luontainen eturistiriita 
ja turvata toimitusvarmuus. Tästä syystä
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä 
heinäkuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa, että se pitää siirtotasolla 
tapahtuvaa omistuksen eriyttämistä 
tehokkaimpana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä, on komission näkemyksen 
mukaan tehokas ja vakaa tapa ratkaista 
luontainen eturistiriita ja turvata 
toimitusvarmuus. Euroopan parlamentti 
toteaa kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä 
heinäkuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa, että se pitää siirtotasolla 
tapahtuvaa omistuksen eriyttämistä 
tehokkaana tapana edistää 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
syrjimättömästi, uusien tulokkaiden 
oikeudenmukaista pääsyä verkkoon ja 
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markkinoiden avoimuutta. Jäsenvaltioita 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, ettei 
henkilöllä tai henkilöillä ei ole oikeutta 
käyttää määräysvaltaa, mukaan luettuna 
strategisesti tärkeitä päätöksiä kuten 
investointeja koskevaa 
määrävähemmistöoikeutta, kaasun 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä, jos sillä tai niillä on samaan 
aikaan minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden. Samalla tavoin määräysvallan 
siirtoverkonhaltijassa olisi suljettava pois 
mahdollisuus, että samalla henkilöllä 
voisi olla minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia toimitusyritykseen nähden.

markkinoiden avoimuutta. Koska 
yhteisöllä ei ole toimivaltaa määrätä 
yritysten pakkolunastuksesta ja 
tuotantokeinoista ja koska sen on 
kunnioitettava omistajuutta koskevaa 
perusoikeutta, jäsenvaltioiden olisi myös 
annettava soveltaa lievempiä ja 
helpommin käytettäviä mekanismeja 
eturistiriitojen ratkaisemiseksi ja 
investointien takaamiseksi. Vain tällaisilla 
vaihtoehdoilla voidaan taata julkisten ja 
yksityisten yritysten yhdenvertainen 
kohtelu, mikä on yksi yhteisön 
lainsäädännön perusperiaatteista.

Or. en

Perustelu

Vaikka voidaan katsoa, että omistajuuden eriyttäminen on tehokas keino eturistiriidan 
ratkaisemiseen integroiduissa yrityksissä, omistajuuden eriyttämisen tukijat eivät ole vielä
osoittaneet luotettavasti, että kilpailuun liittyvät nykyiset ongelmat Euroopan 
energiamarkkinoilla voidaan ratkaista ainoastaan siirtoverkonhaltijoiden omistajuuden 
eriyttämisen avulla.

Tarkistus 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa ainoastaan poistamalla 
vertikaalisesti integroitujen yritysten 
luontainen kannustin syrjiä kilpailijoitaan 
verkkoon pääsyssä ja investoinneissa. 
Omistuksen eriyttäminen, mikä merkitsee 
sitä, että verkon omistaja nimetään 
verkonhaltijaksi ja on riippumaton 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 

(7) Tosiasiallinen eriyttäminen voidaan 
varmistaa poistamalla vertikaalisesti 
integroitujen yritysten luontainen kannustin 
syrjiä kilpailijoitaan verkkoon pääsyssä ja 
investoinneissa. Omistuksen eriyttäminen, 
mikä merkitsee sitä, että verkon omistaja 
nimetään verkonhaltijaksi ja on 
riippumaton toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä, on yksi tapa ratkaista 
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intresseistä, on selvästi tehokkain ja 
vakain tapa ratkaista luontainen eturistiriita 
ja turvata toimitusvarmuus. Tästä syystä 
Euroopan parlamentti toteaa kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksista 10 päivänä 
heinäkuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa, että se pitää 
siirtotasolla tapahtuvaa omistuksen 
eriyttämistä tehokkaimpana tapana 
edistää infrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja syrjimättömästi, uusien 
tulokkaiden oikeudenmukaista pääsyä 
verkkoon ja markkinoiden avoimuutta. 
Jäsenvaltioita olisi siksi vaadittava 
varmistamaan, ettei henkilöllä tai 
henkilöillä ei ole oikeutta käyttää 
määräysvaltaa, mukaan luettuna 
strategisesti tärkeitä päätöksiä kuten 
investointeja koskevaa 
määrävähemmistöoikeutta, kaasun 
tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa 
yrityksessä, jos sillä tai niillä on samaan 
aikaan minkäänlaisia etuja tai oikeuksia 
siirtoverkonhaltijaan tai siirtoverkkoon 
nähden. Samalla tavoin määräysvallan 
siirtoverkonhaltijassa olisi suljettava pois 
mahdollisuus, että samalla henkilöllä 
voisi olla minkäänlaisia etuja tai 
oikeuksia toimitusyritykseen nähden.

luontainen eturistiriita. Euroopan 
parlamentti toteaa kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden mahdollisuuksista 
10 päivänä heinäkuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa, että uusien 
eriyttämistoimien soveltaminen ei ole 
mutkatonta kaasualalla, ja kehottaa siksi 
kehittämään tätä alaa varten 
erityisratkaisuja, jotta kaasun 
sisämarkkinat voidaan saattaa päätökseen 
samalla kun otetaan huomioon 
tuotantoketjun alku- ja loppupään 
markkinoiden erot.

Or. fr

Perustelu

Omistajuuden eriyttäminen on yksi komission ehdottamista keinoista vertikaalisesti 
integroiduille yrityksille ominaisen eturistiriidan ratkaisemiseksi. Se ei ole ainoa keino tämän 
saavuttamisen, ja se olisi katsottavaksi vain yhdeksi vaihtoehdoksi muiden direktiivissä 
esitettyjen vaihtoehtojen joukossa. Ei ole saatu vakuuttavia todisteita siitä, että omistajuuden 
eriyttäminen takaa toimitusvarmuuden. Vakavasti otettava vaikutustenarviointi ei ole 
osoittanut tätä todeksi.
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Tarkistus 51
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Täytäntöönpantavalla järjestelmällä 
on poistettava tehokkaasti eturistiriitoja 
tuottajien ja siirtoverkonhaltijoiden 
välillä, ja sillä ei saa luoda kansallisille 
sääntelyviranomaisille ankaraa ja 
vaikeaselkoista sääntelyjärjestelmää, 
jonka täytäntöönpano on hankalaa ja 
kallista.

Or. en

Perustelu

Käyttöön otettavan järjestelmän pitää olla tehokas ja yksinkertainen.

Tarkistus 52
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Täytäntöönpantavalla järjestelmällä 
on poistettava tehokkaasti eturistiriitoja 
tuottajien ja siirtoverkonhaltijoiden 
välillä, ja sillä ei saa luoda kansallisille 
sääntelyviranomaisille ankaraa ja 
vaikeaselkoista sääntelyjärjestelmää, 
jonka täytäntöönpano on hankalaa ja 
kallista.

Or. en
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Perustelu

Tarvittavat investoinnit tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että tuottajien ja 
siirtoverkonhaltijan välillä ei ole eturistiriitaa.

Tarkistus 53
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Täytäntöönpantavalla järjestelmällä 
on poistettava tehokkaasti eturistiriitoja 
tuottajien ja siirtoverkonhaltijoiden 
välillä, ja sillä ei saa luoda kansallisille 
sääntelyviranomaisille ankaraa ja 
vaikeaselkoista sääntelyjärjestelmää, 
jonka täytäntöönpano on hankalaa ja 
kallista.

Or. en

Perustelu

Käyttöön otettavan järjestelmän pitää olla tehokas ja yksinkertainen.

Tarkistus 54
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Täytäntöönpantavalla järjestelmällä 
on poistettava tehokkaasti eturistiriitoja 
tuottajien ja siirtoverkonhaltijoiden 
välillä, ja sillä ei saa luoda kansallisille 
sääntelyviranomaisille ankaraa ja 
vaikeaselkoista sääntelyjärjestelmää, 
jonka täytäntöönpano on hankalaa ja 
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kallista.

Or. en

Perustelu

Käyttöön otettavan järjestelmän pitää olla tehokas ja yksinkertainen.

Tarkistus 55
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  (7 a) Kaasua tuodaan Euroopan unioniin 
pääasiassa ja yhä enemmän kolmansista 
maista; EU:n sääntelyssä on otettava 
huomioon kaasualan erityinen 
yhdentyminen maailmanmarkkinoihin, 
mukaan luettuna erot tuotantoketjun 
alku- ja loppupään markkinoilla. 

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto ovat molemmat pyytäneet kiinnittämään 
asianmukaista huomiota sähkö- ja kaasualan välisiin eroihin.

Tarkistus 56
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Kaasun ja energian 
sisämarkkinoiden mahdollisuuksia 
koskevassa 10. heinäkuuta 2007 
annetussa päätöslauselmassa Euroopan 
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parlamentti tunnusti, että uusien 
eriyttämistoimien soveltaminen ei ole 
mutkatonta kaasualalla, ja kehotti siksi 
kehittämään erityisratkaisuja samalla kun 
otetaan huomioon tuotantoketjun alku- ja 
loppupään markkinoiden erot. Myös 
Brysselissä 8.–9. maaliskuuta 2007 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti
komissiota ottamaan huomioon sähkö- ja 
kaasualan erityispiirteet. Erot johtuvat 
erityisesti siitä, että kaasu on pääasiassa 
ja yhä useammin tuotava kolmansista 
maista, kun taas sähköä tuotetaan itse 
Euroopassa.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto ovat molemmat pyytäneet kiinnittämään 
asianmukaista huomiota sähkö- ja kaasualan välisiin eroihin.

Tarkistus 57
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten jäsenvaltioille olisi annettava 
lisäaikaa asiaa koskevien säännösten 
soveltamiseen. Sähkö- ja kaasualojen 
väliset vertikaaliset yhteydet huomioon 
ottaen näitä eriyttämissäännöksiä olisi 
sovellettava molemmilla aloilla.

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten jäsenvaltioille olisi annettava 
lisäaikaa asiaa koskevien säännösten 
soveltamiseen.

Or. en
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Tarkistus 58
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten jäsenvaltioille olisi annettava 
lisäaikaa asiaa koskevien säännösten 
soveltamiseen. Sähkö- ja kaasualojen 
väliset vertikaaliset yhteydet huomioon 
ottaen näitä eriyttämissäännöksiä olisi 
sovellettava molemmilla aloilla.

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten jäsenvaltioille olisi annettava 
lisäaikaa asiaa koskevien säännösten 
soveltamiseen.

Or. de

Perustelu

Eriyttämistä koskevat säännöt vaikuttavat kauaskantoisesti toimitusvarmuuteen Euroopassa. 
Alakohtaisia ratkaisuja ei siksi pitäisi sulkea pois etukäteen.

Tarkistus 59
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten jäsenvaltioille olisi annettava 
lisäaikaa asiaa koskevien säännösten 
soveltamiseen. Sähkö- ja kaasualojen 
väliset vertikaaliset yhteydet huomioon 
ottaen näitä eriyttämissäännöksiä olisi 
sovellettava molemmilla aloilla.

(8) Omistuksen eriyttäminen vaatii joissain 
tapauksissa yritysten rakenneuudistuksia, 
joten niille jäsenvaltioille, jotka päättävät 
toteuttaa omistajuuden eriyttämisen, olisi 
annettava lisäaikaa asiaa koskevien 
säännösten soveltamiseen. Sähkö- ja 
kaasualojen väliset vertikaaliset yhteydet 
huomioon ottaen näitä 
eriyttämissäännöksiä olisi sovellettava 
molemmilla aloilla.

Or. en
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Perustelu

Uudella sanamuodolla otetaan huomioon, että omistajuuden eriyttäminen on ainoastaan yksi 
vaihtoehto.

Tarkistus 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltiot voivat halutessaan 
soveltaa tämän direktiivin säännöksiä 
siirtoverkkojen ja siirtoverkonhaltijoiden 
tehokkaasta ja tuloksellisesta 
eriyttämisestä. Tämä on tehokasta, koska 
sen avulla voidaan varmistaa 
siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus. 
Se on tehokasta, koska se luo 
asianmukaisemmat sääntelypuitteet 
oikeudenmukaisen kilpailun, riittävien 
investointien, uusien toimijoiden pääsyn 
ja maakaasumarkkinoiden yhdentymisen 
takaamiseksi. Se perustuu 
organisatoristen toimenpiteiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden hallintoa 
koskevien toimenpiteiden muodostamaan 
pilariin sekä investointeja, uuden 
tuotantokapasiteetin liittämistä verkkoon 
ja markkinoiden yhdentymistä alueellisen 
yhteistyön avulla koskevien 
toimenpiteiden muodostamaan pilariin.
Tämä vastaa Brysselissä 8. ja 
9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston asettamia 
vaatimuksia.

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkkojen ja siirtoverkonhaltijoiden tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen auttaa 
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takaamaan siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuuden toimenpiteillä, joilla noudatetaan 
kansallisten perustuslakien säännöksiä, suhteellisuusperiaatetta ja pääoman vapaata 
liikkuvuutta koskevaa periaatetta. Kun eriyttäminen yhdistetään toimenpiteisiin, joilla 
edistetään investointeja ja markkinoiden yhdentymistä, sitä voidaan pitää kokonaisvaltaisena 
vastauksena ongelmaan. Tämän takia jäsenvaltiot olisi tällä direktiivillä velvoitettava 
toteuttamaan eriyttäminen.

Tarkistus 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, 
minkä lisäksi on varmistettava 
yksityiskohtainen sääntely ja otettava 
käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
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verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, minkä 
lisäksi on varmistettava yksityiskohtainen 
sääntely ja otettava käyttöön kattavat 
mekanismit viranomaisvalvontaa varten.

verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista tai että 
toteutetaan tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen, minkä lisäksi on 
varmistettava yksityiskohtainen sääntely ja 
otettava käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön vaihtoehtoinen tapa siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden 
varmistamiseen integroiduissa yrityksissä.

Tarkistus 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, minkä 
lisäksi on varmistettava yksityiskohtainen 
sääntely ja otettava käyttöön kattavat 
mekanismit viranomaisvalvontaa varten.

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista tai että 
toteutetaan tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen, minkä lisäksi on 
varmistettava yksityiskohtainen sääntely ja 
otettava käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan tässä kappaleessa olisi korostettava, että siirtoverkonhaltijoiden, joiden 
omistajuutta ei ole eriytetty, olisi voitava valita riippumattomiin verkonhaltijoihin tai 
tehokkaaseen ja tulokselliseen eriyttämiseen perustuvan mallin välillä.

Tarkistus 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista, minkä 
lisäksi on varmistettava yksityiskohtainen 
sääntely ja otettava käyttöön kattavat 
mekanismit viranomaisvalvontaa varten.

(10) Toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamisen tulisi 
mahdollistaa se, että vertikaalisesti 
integroituneet yritykset voivat säilyttää 
verkon omistuksen samalla kun 
varmistetaan intressien tosiasiallinen 
eriyttäminen. Tämä edellyttää, että 
riippumaton verkonhaltija huolehtii 
kaikista verkonhaltijan toiminnoista tai että 
toteutetaan tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen, minkä lisäksi on 
varmistettava yksityiskohtainen sääntely ja 
otettava käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan 8 a kappaleessa (uusi) tarkoitetun tehokkaan ja tuloksellisen eriyttämisen 
täytäntöönpanolla voidaan taata siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus. Tämä vaihtoehto 
on yhtä tärkeä kuin omistajuuden eriyttäminen toiminnan ja riippumattoman verkonhaltijan 
osalta.

Tarkistus 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
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Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Noudattaessaan säännöksiä 
tehokkaasta ja tuloksellisesta 
oikeudellisesta eriyttämisestä 
vertikaalisesti integroituneet yritykset 
voivat säilyttää verkon omistuksen 
samalla kun varmistetaan intressien 
tosiasiallinen eriyttäminen. Tämä 
edellyttää, että verkkoon kuuluva yritys 
huolehtii kaikista verkonhaltijan 
toiminnoista, minkä lisäksi on 
varmistettava yksityiskohtainen sääntely 
ja otettava käyttöön kattavat mekanismit 
viranomaisvalvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Tällä viitataan tarkistettuun 8 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 

Poistetaan.
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varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita kolmesta 
vaihtoehdosta, joita ovat omistajuuden 
eriyttäminen, riippumattoman 
verkonhaltijan perustaminen tai tehokas ja 
tuloksellinen eriyttäminen.
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tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 
eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava valita siirtoverkon eriyttämisen kolmesta vaihtoehdosta, joita 
ovat omistajuuden eriyttäminen, riippumattomaan verkonhaltijaan perustuva malli sekä 
tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen. Kaikki kolme vaihtoehtoa ovat yhtä asianmukaisia 
keinoja syrjimättömän verkkoon pääsyn varmistamiseen, eturistiriitojen ratkaisemiseen 
integroiduissa yrityksissä ja verkkoon tehtävien investointien edistämiseen.

Tarkistus 68
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen 
toteuttamistavaksi joko suora divestointi 
tai integroidun yrityksen osakkeiden 
jakaminen verkkoyhtiön osakkeisiin ja 
jäljelle jäävän toimitus- ja 
tuotantoliiketoiminnan osakkeisiin sillä 
edellytyksellä, että omistuksen 

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista.
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eriyttämisestä johtuvia vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 69
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen, toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen tai tehokas 
ja tuloksellinen eriyttäminen, jolla 
varmistetaan siirtoverkonhaltijan tehokas 
eriyttäminen ilman, että puututtaisiin 
verkon omistajuuteen tai aiheutettaisiin 
joko siirtoverkon tai energiantuotannon 
myyminen. Tällöin riippumattomiin 
verkonhaltijoihin perustuvan ratkaisun 
toimivuus on varmistettava asiaa 
koskevilla lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön omistajuuden eriyttämisen ja riippumattomiin 
verkonhaltijoihin perustuvan mallin lisäksi kolmantena vaihtoehtona myös tehokas ja 
tuloksellinen eriyttäminen.

Tarkistus 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen, siirtoverkkojen ja 
siirtoverkonhaltijoiden tehokas ja 
tuloksellinen eriyttäminen tai toimituksiin 
ja tuotantoon liittyvistä intresseistä 
riippumattomien verkonhaltijoiden 
perustaminen. Tällöin riippumattomiin 
verkonhaltijoihin perustuvan ratkaisun 
toimivuus on varmistettava asiaa 
koskevilla lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuuden takaamiseksi jäsenvaltiot varmistavat, että 
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vertikaalisesti integroitujen yritysten on noudatettava omistajuuden eriyttämistä, tehokasta ja 
tuloksellista eriyttämistä tai riippumattomia verkonhaltijoita koskevia säännöksiä. Nämä 
kolme vaihtoehtoa ovat tasa-arvoisia, ja niitä käsitellään tasa-arvoisina tässä ehdotuksessa 
direktiiviksi.

Tarkistus 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen, toimituksiin ja tuotantoon 
liittyvistä intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen tai 
siirtoverkonhaltijoiden tehokas ja 
tuloksellinen oikeudellinen eriyttäminen. 
Tällöin riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Riippumattomien verkonhaltijoiden perustamisen pitäisi olla yhtä pätevä vaihtoehto. Tällä 
tarkistuksella viitataan myös tarkistettuun 8 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 72
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

(11) Kun siirtoverkon omistava yritys 
kuuluu vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus valita joko omistuksen 
eriyttäminen, tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen tai poikkeuksena tästä 
toimituksiin ja tuotantoon liittyvistä 
intresseistä riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustaminen. Tällöin 
riippumattomiin verkonhaltijoihin 
perustuvan ratkaisun toimivuus on 
varmistettava asiaa koskevilla 
lisäsäännöillä. Vertikaalisesti 
integroituneiden yritysten 
osakkeenomistajien etujen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
omistuksen eriyttämisen toteuttamistavaksi 
joko suora divestointi tai integroidun 
yrityksen osakkeiden jakaminen 
verkkoyhtiön osakkeisiin ja jäljelle jäävän 
toimitus- ja tuotantoliiketoiminnan 
osakkeisiin sillä edellytyksellä, että 
omistuksen eriyttämisestä johtuvia 
vaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava valita siirtoverkon eriyttämisen kolmesta vaihtoehdosta, joita 
ovat omistajuuden eriyttäminen, riippumattomaan verkonhaltijaan perustuva malli sekä 
tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen.
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Tarkistus 73
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kilpailun kehittämiseksi kaasun 
sisämarkkinoilla asiakkaiden, jotka eivät 
ole kotitalouksia, on saatava valita 
toimittajansa, ja niille on annettava 
mahdollisuus tehdä sopimus sähköä 
koskevista vaatimuksistaan useiden 
toimittajien kanssa. Kuluttajia on 
suojeltava sopimuksiin sisällytettäviltä 
poissulkemislausekkeilta, joiden 
tarkoituksena on estää kilpailevat ja/tai 
täydentävät tarjoukset.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä olisi pyrittävä antamaan kuluttajille mahdollisuus hyötyä alhaisemmista 
energian hinnoista, ja näin ollen sillä olisi estettävä se, että toimituksesta vastaavat valta-
asemassa olevat toimittajat sisällyttävät asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin 
poissulkemislausekkeita. Poissulkemislausekkeet estävät muita kuin kotitalousasiakkaita 
pyytämästä palveluja eri toimittajilta, mikä antaisi heille mahdollisuuden säästää 
huomattavasti energialaskuissa.

Tarkistus 74
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
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sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Kaikki julkisen sektorin yritykset ovat kansallisen/alueellisen/paikallisen hallituksen alaisia 
päätöksentekoa koskevan tiukan hierarkian nojalla. Julkisen energiayritysten strategiset 
päätökset vaikuttavat usein koko valtion talouteen, joten ne tehdään poliittisella tasolla. 
Omistajuuden ja toiminnan osoittaminen julkishallinnon eri elimille on turhanpäiväistä: 
omistajuus pysyy edelleen saman hallinnon vastuulla, ja toimintaan sovelletaan samoja 
päätöksiä.

Tarkistus 75
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. en
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Tarkistus 76
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. de

Perustelu

Julkisten ja yksityisten yritysten erilainen kohtelu on syrjivää ja perusteetonta.

Tarkistus 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
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sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, 
toimitus- ja tuotantotoimintojen hallinta 
voidaan antaa yhdelle ja siirtotoimintojen 
hallinta toiselle julkiselle elimelle.

sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Julkisten ja yksityisten siirtoverkonhaltijoiden epätasa-arvoinen kohtelu olisi syrjivää. 
Komission ehdotuksen johdanto-osan kappaleissa tehdään ero valtion omistuksessa olevien ja 
yksityisessä omistuksessa olevien verkkojen välillä.

Tarkistus 78
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, toimitus-
ja tuotantotoimintojen hallinta voidaan 
antaa yhdelle ja siirtotoimintojen hallinta 
toiselle julkiselle elimelle.

(12) Tosiasiallisen eriyttämisen 
toteutuksessa olisi noudatettava julkisen ja 
yksityisen sektorin välisen 
syrjimättömyyden periaatetta. Tästä syystä 
samalla henkilöllä ei saisi olla 
yksinomaista tai jaettua vaikutusvaltaa 
sekä siirtoverkonhaltijoiden että 
kaasuntoimittajien toimielinten 
kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin. 
Jos kyseessä oleva jäsenvaltio voi osoittaa, 
että tätä vaatimusta noudatetaan, toimitus-
ja tuotantotoimintojen hallinta voidaan 
antaa yhdelle ja siirtotoimintojen hallinta 
toiselle julkiselle elimelle. Jos 
vertikaalinen integrointi on toteutettu 
niin, että jäsenvaltio hallitsee sekä 
siirtoverkonhaltijaa että tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavia yrityksiä, 
tällaisten elinten olisi noudatettava 
tehokasta oikeudellista eriyttämistä 
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koskevia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla 
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, 
sertifiointia koskevia päätöksiä.

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen
eriyttämistä olisi sovellettava kaikkialla 
yhteisössä siten, ettei yhteisössä toimivalla 
verkonhaltijalla tai sen sidosyrityksillä 
saisi olla toimitus- tai tuotantotoimintaa 
missään jäsenvaltiossa. Tätä periaatetta 
olisi sovellettava samalla tavoin sekä 
EU:sta että EU:n ulkopuolelta tuleviin 
yrityksiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sertifiointimenettelystä omistajuuden eriyttämisen toteuttaneita 
siirtoverkonhaltijoita ja riippumattomia verkonhaltijoita varten on liian työläs ja 
byrokraattinen. Eriyttämistä koskevien sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano voidaan 
myös varmistaa siten, että sääntelyviranomaiset valvovat jatkuvasti siirtoverkonhaltijoita.
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Tarkistus 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla 
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen
eriyttämistä olisi sovellettava kaikkialla 
yhteisössä siten, ettei yhteisössä toimivalla 
verkonhaltijalla tai sen sidosyrityksillä 
saisi olla toimitus- tai tuotantotoimintaa 
missään jäsenvaltiossa. Tätä periaatetta 
olisi sovellettava samalla tavoin sekä 
EU:sta että EU:n ulkopuolelta tuleviin 
yrityksiin. Jotta voitaisiin varmistaa 
vaatimusten yhdenmukainen soveltaminen 
kaikkialla yhteisössä ja yhteisön 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattaminen, komissiolla olisi oltava 
oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus sertifiointimenettelystä omistajuuden eriyttämisen toteuttaneita 
siirtoverkonhaltijoita ja riippumattomia verkonhaltijoita varten on liian työläs ja 
byrokraattinen. Eriyttämistä koskevien sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano voidaan 
myös varmistaa siten, että sääntelyviranomaiset valvovat jatkuvasti siirtoverkonhaltijoita.
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Tarkistus 81
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
eriyttämistä olisi sovellettava kaikkialla 
yhteisössä. Tätä periaatetta olisi 
sovellettava samalla tavoin sekä EU:sta 
että EU:n ulkopuolelta tuleviin yrityksiin. 
Sen varmistamiseksi, että verkko- ja 
toimitustoiminnot pidetään erillään 
kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, virastolla 
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

Or. lt

Tarkistus 82
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
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sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolla 
(”virasto”) olisi oltava oikeus tarkastella 
uudelleen sääntelyviranomaisten tekemiä, 
sertifiointia koskevia päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Virastoa voidaan käyttää rehellisenä välittäjänä sen varmistamisessa, että kaikki jäsenvaltiot 
toimivat yhtäläisin perustein. Virastolla olisi enemmän teknisiä valmiuksia kuin komissiolla. 

Tarkistus 83
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 

(13) Verkko- ja toimitustoimintojen 
täydellistä eriyttämistä olisi sovellettava 
kaikkialla yhteisössä siten, ettei yhteisössä 
toimivalla verkonhaltijalla tai sen 
sidosyrityksillä saisi olla toimitus- tai 
tuotantotoimintaa missään jäsenvaltiossa. 
Tätä periaatetta olisi sovellettava samalla 
tavoin sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta 
tuleviin yrityksiin. Sen varmistamiseksi, 
että verkko- ja toimitustoiminnot pidetään 
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erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, komissiolla
olisi oltava oikeus tarkastella uudelleen 
sääntelyviranomaisten tekemiä, sertifiointia 
koskevia päätöksiä.

erillään kaikkialla yhteisössä, 
sääntelyviranomaisille olisi annettava 
valtuudet evätä sellaisten 
siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi, jotka 
eivät noudata eriyttämissääntöjä. Jotta 
voitaisiin varmistaa vaatimusten 
yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla 
yhteisössä ja yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattaminen, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolla 
(”virasto”) olisi oltava oikeus tarkastella 
uudelleen sääntelyviranomaisten tekemiä, 
sertifiointia koskevia päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Virastoa voidaan käyttää rehellisenä välittäjänä sen varmistamisessa, että kaikki jäsenvaltiot 
toimivat yhtäläisin perustein. Virastolla olisi enemmän teknisiä valmiuksia kuin komissiolla.

Tarkistus 84
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
kaasumarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. Kaasua voidaan toimittaa EU:n 
kansalaisille vain verkon kautta. Toimivat 
kaasumarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
kaasuntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Yhteisö katsoo, että kaasunsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 
tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää yhteisön yleiseen 

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
kaasumarkkinoiden tehokkaaseen
toimintaan. Kaasua voidaan toimittaa EU:n 
kansalaisille vain verkon kautta. Toimivat 
kaasumarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
kaasuntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Vääränlaiset toimitusreitit tulevat ilmi 
vasta jälkikäteen. Yhteisö katsoo, että 
kaasunsiirtoverkkojen ala on sille erityisen 
tärkeä, minkä vuoksi tarvitaan uusia 
kolmansien maiden vaikutusvaltaa 



AM\717626FI.doc 39/110 PE404.542v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

järjestykseen ja turvallisuuteen ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvat 
mahdolliset uhat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista. Tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeellisia myös 
tosiasiallista eriyttämistä koskevien 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

koskevia varotoimenpiteitä, jotta voidaan 
välttää yhteisön yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen ja sen kansalaisten 
hyvinvointiin kohdistuvat mahdolliset uhat, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista. Tällaiset toimenpiteet ovat 
tarpeellisia myös tosiasiallista eriyttämistä 
koskevien sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. de

Perustelu

Pääomavirta suorien investointien muodossa on taloudellisesti toivottavaa, ja se vahvistaa
EU:n talouksia. Niin sanottu kolmansia maita koskeva lauseke, jonka tarkoituksena on 
suojella eurooppalaisia siirtoverkonhaltijoita kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten 
toteuttamilta yritysvaltauksilta, on protektionistinen, oikeudellisesti kyseenalainen ja vaikea 
panna täytäntöön.

Tarkistus 85
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
kaasumarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. Kaasua voidaan toimittaa EU:n 
kansalaisille vain verkon kautta. Toimivat 
kaasumarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
kaasuntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Yhteisö katsoo, että kaasunsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 
tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää yhteisön yleiseen 

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
kaasumarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. Kaasua voidaan toimittaa EU:n 
kansalaisille vain verkon kautta. Toimivat 
kaasumarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
kaasuntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Kaasuinfrastruktuuri on osa niiden 
jäsenvaltioiden kriittistä infrastruktuuria, 
joiden alueella se sijaitsee, sekä EU:n 
kriittistä infrastruktuuria. Yhteisö katsoo, 
että kaasunsiirtoverkkojen ala on sille 
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järjestykseen ja turvallisuuteen ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvat 
mahdolliset uhat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista. Tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeellisia myös 
tosiasiallista eriyttämistä koskevien 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

erityisen tärkeä, minkä vuoksi tarvitaan 
uusia kolmansien maiden vaikutusvaltaa 
koskevia varotoimenpiteitä, jotta voidaan 
välttää yhteisön yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen ja sen kansalaisten 
hyvinvointiin kohdistuvat mahdolliset uhat, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista. Tällaiset toimenpiteet ovat 
tarpeellisia myös tosiasiallista eriyttämistä 
koskevien sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 86
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten 
luontaisesti sidoksissa EU:n 
kaasumarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan. Kaasua voidaan toimittaa EU:n 
kansalaisille vain verkon kautta. Toimivat 
kaasumarkkinat ja erityisesti verkot ja muu 
kaasuntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Yhteisö katsoo, että kaasunsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 
tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää yhteisön yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvat 
mahdolliset uhat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista. Tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeellisia myös 

(14) Energiansaannin turvaaminen on 
olennainen osa yleistä turvallisuutta ja siten
luontaisesti sidoksissa EU:n 
kaasumarkkinoiden tehokkaaseen 
toimintaan ja jäsenvaltioiden erillisten 
markkinoiden yhdentymiseen. Kaasua 
voidaan toimittaa EU:n kansalaisille vain 
verkon kautta. Toimivat kaasumarkkinat ja 
erityisesti verkot ja muu 
kaasuntoimituksiin liittyvä omaisuus ovat 
olennaisen tärkeitä yhteisön yleisen 
turvallisuuden, sen talouden kilpailukyvyn 
ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Yhteisö katsoo, että kaasunsiirtoverkkojen 
ala on sille erityisen tärkeä, minkä vuoksi 
tarvitaan uusia kolmansien maiden 
vaikutusvaltaa koskevia varotoimenpiteitä, 
jotta voidaan välttää yhteisön yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen ja sen 
kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvat 
mahdolliset uhat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
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tosiasiallista eriyttämistä koskevien 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

velvoitteiden noudattamista. Tällaiset 
toimenpiteet ovat tarpeellisia myös 
tosiasiallista eriyttämistä koskevien 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Moitteettomasti toimivilla 
markkinoilla varastointipalvelujen 
tarjoaminen voisi olla kilpailukykyistä 
toimintaa lähes koko Euroopan alueella. 
Jäsenvaltioiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että varastointilaitteistojen haltijoihin 
sovellettavilla ehdoilla pyritään luomaan 
kilpailukykyisen varastointimarkkinat.

Or. en

Perustelu

Vaikka siirtoputket ja -verkot ovat luonnollisia monopoleja ja niitä on säänneltävä, kaasun 
varastoinnista voi ja pitää tulla kilpailukykyistä toimintaa edistämällä uusien 
markkinatoimijoiden uusia investointeja.

Tarkistus 88
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Syrjimätön pääsy jakeluverkkoon on 
edellytys toimitusyhteyksien luomiselle 

(16) Syrjimätön pääsy jakeluverkkoon on 
edellytys toimitusyhteyksien luomiselle 
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asiakkaisiin vähittäismarkkinatasolla. 
Mahdollisuudet kolmannen osapuolen 
verkkoonpääsyyn ja investointeihin 
liittyvään syrjintään ovat kuitenkin 
jakelutasolla rajallisemmat kuin 
siirtotasolla, koska ylikuormitus ja 
tuotantoon liittyvät intressit eivät ole 
jakelutasolla yhtä merkittäviä tekijöitä kuin 
siirtotasolla. Lisäksi 
jakeluverkonhaltijoiden toimintojen 
eriyttämisestä tuli direktiivin 2003/55/EY 
mukaisesti pakollista vasta 1 päivästä 
heinäkuuta 2007, ja sen vaikutukset 
sisämarkkinoihin on vielä analysoitava. 
Nykyiset oikeudellista ja toiminnallista 
eriyttämistä koskevat säännöt voivat johtaa 
tosiasialliseen eriyttämiseen sillä 
edellytyksellä, että ne määritellään 
selkeämmin, pannan asianmukaisesti 
täytäntöön ja täytäntöönpanoa valvotaan 
tarkasti. Yhtäläisten toimintaedellytysten 
luomiseksi vähittäismarkkinatasolla 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaa olisi siis 
valvottava, jotta niitä estettäisiin 
hyödyntämästä vertikaalista 
integroitumistaan parantaakseen 
kilpailuasemaansa markkinoilla erityisesti 
suhteessa kotitalousasiakkaisiin ja muihin 
pieniin asiakkaisiin.

asiakkaisiin vähittäismarkkinatasolla. 
Mahdollisuudet kolmannen osapuolen 
verkkoonpääsyyn ja investointeihin 
liittyvään syrjintään ovat kuitenkin 
jakelutasolla rajallisemmat kuin 
siirtotasolla, koska ylikuormitus ja 
tuotantoon liittyvät intressit eivät ole 
jakelutasolla yhtä merkittäviä tekijöitä kuin 
siirtotasolla. Jakeluverkot olisi tämän 
takia jätettävä yksiselitteisesti tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Lisäksi jakeluverkonhaltijoiden 
toimintojen eriyttämisestä tuli direktiivin 
2003/55/EY mukaisesti pakollista vasta 1 
päivästä heinäkuuta 2007, ja sen 
vaikutukset sisämarkkinoihin on vielä 
analysoitava. Nykyiset oikeudellista ja 
toiminnallista eriyttämistä koskevat 
säännöt voivat johtaa tosiasialliseen 
eriyttämiseen sillä edellytyksellä, että ne 
määritellään selkeämmin, pannan 
asianmukaisesti täytäntöön ja 
täytäntöönpanoa valvotaan tarkasti. 
Yhtäläisten toimintaedellytysten 
luomiseksi vähittäismarkkinatasolla 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaa olisi siis 
valvottava, jotta niitä estettäisiin 
hyödyntämästä vertikaalista 
integroitumistaan parantaakseen 
kilpailuasemaansa markkinoilla erityisesti 
suhteessa kotitalousasiakkaisiin ja muihin 
pieniin asiakkaisiin.

Or. de

Perustelu

Olisi todettava selvästi, että kolmatta energian sisämarkkinoita koskevaa pakettia ei sovelleta 
jakeluverkkojen tasolla.
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Tarkistus 89
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltuuksien yhdenmukaistamisessa 
on myös luotava kannusteita, joita 
voidaan tarjota energia-alan yrityksille, 
sekä seuraamuksia, joita voidaan 
kohdistaa kyseisiin yrityksiin. Energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle (”virasto”) on 
annettava asianmukaiset toimivaltuudet 
ohjata sen varmistamista, että kannusteet 
ja seuraamukset ovat yhdenmukaisia 
kaikissa jäsenvaltioissa, ja sille on 
annettava valtuudet antaa suuntaviivoja 
tällaisista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 90
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltuuksien yhdenmukaistamisessa 
on myös luotava kannusteita, joita 
voidaan tarjota energia-alan yrityksille, 
sekä seuraamuksia, joita voidaan 
kohdistaa kyseisiin yrityksiin. Energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle (”virasto”) on 
annettava asianmukaiset toimivaltuudet 
ohjata sen varmistamista, että kannusteet 
ja seuraamukset ovat yhdenmukaisia 
kaikissa jäsenvaltioissa, ja sille on 
annettava valtuudet antaa suuntaviivoja 
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tällaisista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Viraston on varmistettava yhteinen toimintatapa näiden toimenpiteiden osalta.

Tarkistus 91
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltuuksien yhdenmukaistamisessa 
on myös luotava kannusteita, joita 
voidaan tarjota energia-alan yrityksille, 
sekä seuraamuksia, joita voidaan 
kohdistaa kyseisiin yrityksiin. Energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle (”virasto”) on 
annettava asianmukaiset toimivaltuudet 
ohjata sen varmistamista, että kannusteet 
ja seuraamukset ovat yhdenmukaisia 
kaikissa jäsenvaltioissa, ja sille on 
annettava valtuudet antaa suuntaviivoja 
tällaisista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Viraston on varmistettava yhteinen toimintatapa näiden toimenpiteiden osalta.
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Tarkistus 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
konkreettisia toimenpiteitä biokaasun ja 
biomassasta tuotetun kaasun laajemman 
käytön edistämiseksi, ja tällaisille 
kaasuille olisi annettava syrjimätön pääsy 
kaasuverkkoon, edellyttäen että pääsy 
vastaa pysyvästi teknisiä sääntöjä ja 
turvallisuusnormeja.

Or. en

Perustelu

Jotta EU:n asettama energiaa koskeva tavoite saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä, on 
tarpeen tukea aktiivisesti biokaasua ja biomassasta tuotettua kaasua. Tämä tuki ylittää 
toimenpiteet, joilla varmistetaan yhteensopivuus määräysten ja turvallisuusstandardien 
kanssa taattaettaessa syrjimättömyys.

Tarkistus 93
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Energia-alan sääntelyviranomaisten 
olisi voitava tehdä päätöksiä kaikista 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta merkityksellisistä 
sääntelykysymyksistä, ja niiden tulisi olla 
täysin riippumattomia kaikista muista 
julkisista tai yksityisistä eduista.

(18) Energia-alan sääntelyviranomaisten 
olisi voitava tehdä päätöksiä kaikista 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta merkityksellisistä 
sääntelykysymyksistä, ja niiden tulisi olla 
täysin riippumattomia kaikista muista 
julkisten tai yksityisten yritysten eduista.

Or. en
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Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten pitäisi edistää yleistä etua.

Tarkistus 94
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Energia-alan sääntelyviranomaisilla 
olisi oltava valtuudet tehdä kaasualan 
yrityksiä koskevia sitovia päätöksiä ja 
määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia kaasualan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan. Niille olisi myös 
annettava valtuudet päättää, 
kilpailusääntöjen soveltamisesta 
riippumatta, kaikista asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla edistetään
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
edellyttämää tosiasiallista kilpailua. Niiden 
olisi myös voitava varmistaa julkisten 
palvelujen korkea taso markkinoiden 
avaamisen yhteydessä, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu sekä se, että 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita. Nämä säännökset eivät saisi 
rajoittaa komission toimivaltaa, joka 
koskee kilpailusääntöjen soveltamista, 
mukaan luettuna sellaisten 
yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on 
vaikutuksia yhteisön tasolla, eivätkä 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista, kuten 
pääoman vapaa liikkuvuus.

(19) Energia-alan sääntelyviranomaisilla 
olisi oltava valtuudet tehdä 
verkonhaltijoita koskevia sitovia päätöksiä 
ja määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia verkonhaltijoille, 
jotka eivät täytä velvollisuuksiaan. Niille 
olisi myös annettava valtuudet päättää, 
kilpailusääntöjen soveltamisesta 
riippumatta, kaikista verkkoon pääsyä 
koskevista asianmukaisista toimenpiteistä, 
jotta edistettäisiin markkinoiden 
moitteettoman toiminnan edellyttämää 
tosiasiallista kilpailua. Niiden olisi myös 
voitava varmistaa julkisten palvelujen 
korkea taso markkinoiden avaamisen 
yhteydessä, heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden suojelu sekä se, että 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita. Nämä säännökset eivät saisi 
rajoittaa komission toimivaltaa, joka 
koskee kilpailusääntöjen soveltamista, 
mukaan luettuna sellaisten 
yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on 
vaikutuksia yhteisön tasolla, eivätkä 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista, kuten 
pääoman vapaa liikkuvuus.

Or. en
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Tarkistus 95
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Energia-alan sääntelyviranomaisilla 
olisi oltava valtuudet tehdä kaasualan 
yrityksiä koskevia sitovia päätöksiä ja 
määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia kaasualan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan. Niille olisi myös 
annettava valtuudet päättää, 
kilpailusääntöjen soveltamisesta 
riippumatta, kaikista asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla edistetään
markkinoiden moitteettoman toiminnan 
edellyttämää tosiasiallista kilpailua. Niiden 
olisi myös voitava varmistaa julkisten 
palvelujen korkea taso markkinoiden 
avaamisen yhteydessä, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu sekä se, että 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita. Nämä säännökset eivät saisi 
rajoittaa komission toimivaltaa, joka 
koskee kilpailusääntöjen soveltamista, 
mukaan luettuna sellaisten 
yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on 
vaikutuksia yhteisön tasolla, eivätkä 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista, kuten 
pääoman vapaa liikkuvuus.

(19) Energia-alan sääntelyviranomaisilla 
olisi oltava valtuudet tehdä kaasualan 
yrityksiä koskevia sitovia päätöksiä ja 
määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia kaasualan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan. Niille olisi myös 
annettava valtuudet päättää, 
kilpailusääntöjen soveltamisesta 
riippumatta, kaikista asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla taataan kuluttajien 
hyötyminen edistämällä markkinoiden 
moitteettoman toiminnan edellyttämää 
tosiasiallista kilpailua. Niiden olisi myös 
voitava varmistaa julkisten palvelujen 
korkea taso markkinoiden avaamisen 
yhteydessä, heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden suojelu sekä se, että 
kuluttajansuojatoimenpiteet ovat 
tehokkaita. Nämä säännökset eivät saisi 
rajoittaa komission toimivaltaa, joka 
koskee kilpailusääntöjen soveltamista, 
mukaan luettuna sellaisten 
yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on 
vaikutuksia yhteisön tasolla, eivätkä 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista, kuten 
pääoman vapaa liikkuvuus.

Or. en

Perustelu

Tehokkaan kilpailun edistämisen ei pitäisi olla tavoite sinällään, vaan sillä pitäisi pyrkiä 
edistämään kuluttajien etua paremman valikoiman, alhaisempien hintojen ja palvelujen 
paremman laadun osalta.
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Tarkistus 96
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Energia-alan 
sääntelyviranomaisten ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntelijöiden on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kumpikin voisi 
saada yleiskuvan kyseisistä markkinoista. 
Niille on myös annettava mahdollisuus 
hankkia asiaa koskevia tietoja energia-
alan yrityksiltä antamalla niille 
asianmukaiset ja riittävät valtuudet 
tutkimiseen ja riidanratkaisuun sekä 
tehokkaiden rangaistusten määräämiseen.

Or. en

Perustelu

Nykyisten direktiivien täytäntöönpanon puutteet ovat huolestuttavia. Jotta varmistettaisiin 
sähkön sisämarkkinoiden tehokas avaaminen, kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava 
tehdä yhteistyötä muiden asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa, jotta ne voisivat 
valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita. Niiden on myös voitava tarpeen vaatiessa asettaa 
sähköalan yrityksille tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, mikäli tässä 
direktiivissä asetettuja velvoitteita ei noudateta.

Tarkistus 97
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Energia-alan 
sääntelyviranomaisten ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntelijöiden on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kumpikin voisi 
saada yleiskuvan kyseisistä markkinoista. 
Niille on myös annettava mahdollisuus 
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hankkia asiaa koskevia tietoja energia-
alan yrityksiltä antamalla niille 
asianmukaiset ja riittävät valtuudet 
tutkimiseen ja riidanratkaisuun sekä 
tehokkaiden rangaistusten määräämiseen.

Or. en

Perustelu

Nykyisten direktiivien täytäntöönpanon puutteet ovat huolestuttavia. Jotta varmistettaisiin 
sähkön sisämarkkinoiden tehokas avaaminen, kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava 
tehdä yhteistyötä muiden asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa, jotta ne voisivat 
valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita. Niiden on myös voitava tarpeen vaatiessa asettaa 
sähköalan yrityksille tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, mikäli tässä 
direktiivissä asetettuja velvoitteita ei noudateta.

Tarkistus 98
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
maakaasun sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta. Jotta infrastruktuurihankkeiden 
vapauttamisella säännösten soveltamisesta
olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus 
kilpailuun ja toimitusvarmuuteen, 
markkinoiden mielenkiinto olisi 
selvitettävä hankkeen suunnitteluvaiheessa 
ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt olisi pantava täytäntöön. Jos 
infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueella, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
olisi käsiteltävä vapautuspyyntö, jotta 
voidaan ottaa paremmin huomioon 
vapautuksen rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset sekä helpottaa pyynnön 
hallinnollista käsittelyä. Lisäksi kun 

(20) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
maakaasun sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta. Jotta infrastruktuurihankkeiden 
vapauttamisella säännösten soveltamisesta 
olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus 
kilpailuun ja toimitusvarmuuteen, 
markkinoiden mielenkiinto olisi 
selvitettävä hankkeen suunnitteluvaiheessa 
ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt olisi pantava täytäntöön. Jos 
infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueella, kyseisten 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tai 
muiden asiasta vastaavien viranomaisten 
olisi tehtävä vapautuspäätös, kun kaikkia 
kyseisiä osapuolia on kuultu ja kun 
komissio on hyväksynyt päätöksen. 
Lisäksi kun otetaan huomioon näiden 
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otetaan huomioon näiden vapautettujen 
merkittävien infrastruktuurihankkeiden 
rakentamisen poikkeuksellinen riskiprofiili, 
toimitus- ja tuotantoyrityksille olisi voitava 
myöntää tilapäisesti osittaisia vapautuksia 
eriyttämissääntöjen soveltamisesta 
kyseisten hankkeiden osalta. 
Toimitusvarmuuden turvaamiseksi tämän 
tulisi erityisesti koskea yhteisön alueelle 
rakennettavia uusia putkistoja, joilla 
maakaasua kuljetetaan kolmansista maista 
yhteisöön.

vapautettujen merkittävien 
infrastruktuurihankkeiden rakentamisen 
poikkeuksellinen riskiprofiili, toimitus- ja 
tuotantoyrityksille olisi voitava myöntää 
tilapäisesti osittaisia vapautuksia 
eriyttämissääntöjen soveltamisesta 
kyseisten hankkeiden osalta. 
Toimitusvarmuuden turvaamiseksi tämän 
tulisi erityisesti koskea yhteisön alueelle 
rakennettavia uusia putkistoja, joilla 
maakaasua kuljetetaan kolmansista maista 
yhteisöön.

Or. en

Perustelu

Kyseisen valtion sääntelyviranomaisten tai muiden asiasta vastaavien elinten olisi käsiteltävä 
vapautuspyyntöjä ensimmäisenä, jotta edistettäisiin ja valtavirtaistettaisiin uuden tärkeän 
kaasuinfrastruktuurin ja yhteenliittymien rakentamista. Tämän jälkeen päätös olisi annettava 
komission hyväksyttäväksi, koska komissio voi taata parhaiten Euroopan etujen huomioon 
ottamisen, sillä sen sääntömääräisenä tehtävänä on toimia perustamissopimusten valvojana.

Tarkistus 99
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
maakaasun sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta. Jotta infrastruktuurihankkeiden 
vapauttamisella säännösten soveltamisesta 
olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus 
kilpailuun ja toimitusvarmuuteen, 
markkinoiden mielenkiinto olisi 
selvitettävä hankkeen suunnitteluvaiheessa 
ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt olisi pantava täytäntöön. Jos 
infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueella, energia-alan 

(20) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
maakaasun sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta. Nabucco-kaasuputken kaltaiset 
Eurooppa-neuvoston ensisijaisiksi 
hankkeiksi tunnustamat hankkeet 
monipuolistavat Euroopan unionin 
maakaasutoimitusten lähteitä ja 
vähentävät unionin energiariippuvuutta 
kolmansista maista. Jotta 
infrastruktuurihankkeiden vapauttamisella 
säännösten soveltamisesta olisi 
mahdollisimman myönteinen vaikutus 
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sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
olisi käsiteltävä vapautuspyyntö, jotta 
voidaan ottaa paremmin huomioon 
vapautuksen rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset sekä helpottaa pyynnön 
hallinnollista käsittelyä. Lisäksi kun 
otetaan huomioon näiden vapautettujen 
merkittävien infrastruktuurihankkeiden 
rakentamisen poikkeuksellinen riskiprofiili, 
toimitus- ja tuotantoyrityksille olisi voitava 
myöntää tilapäisesti osittaisia vapautuksia 
eriyttämissääntöjen soveltamisesta 
kyseisten hankkeiden osalta. 
Toimitusvarmuuden turvaamiseksi tämän 
tulisi erityisesti koskea yhteisön alueelle 
rakennettavia uusia putkistoja, joilla 
maakaasua kuljetetaan kolmansista maista 
yhteisöön.

kilpailuun ja toimitusvarmuuteen, 
markkinoiden mielenkiinto olisi 
selvitettävä hankkeen suunnitteluvaiheessa 
ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt olisi pantava täytäntöön. Jos 
infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueella, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
olisi käsiteltävä vapautuspyyntö, jotta 
voidaan ottaa paremmin huomioon 
vapautuksen rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset sekä helpottaa pyynnön 
hallinnollista käsittelyä. Lisäksi kun 
otetaan huomioon näiden vapautettujen 
merkittävien infrastruktuurihankkeiden 
rakentamisen poikkeuksellinen riskiprofiili, 
toimitus- ja tuotantoyrityksille olisi voitava 
myöntää tilapäisesti osittaisia vapautuksia 
eriyttämissääntöjen soveltamisesta 
kyseisten hankkeiden osalta. 
Toimitusvarmuuden turvaamiseksi tämän 
tulisi erityisesti koskea yhteisön alueelle 
rakennettavia uusia putkistoja, joilla 
maakaasua kuljetetaan kolmansista maista 
yhteisöön.

Or. ro

Tarkistus 100
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
maakaasun sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta. Jotta infrastruktuurihankkeiden 
vapauttamisella säännösten soveltamisesta 
olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus 
kilpailuun ja toimitusvarmuuteen, 
markkinoiden mielenkiinto olisi 
selvitettävä hankkeen suunnitteluvaiheessa 

(20) Investointeja uusiin merkittäviin 
infrastruktuureihin olisi edistettävä 
voimakkaasti samalla kun varmistetaan 
maakaasun sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta. Jotta infrastruktuurihankkeiden 
vapauttamisella säännösten soveltamisesta 
olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus 
kilpailuun ja toimitusvarmuuteen, 
markkinoiden mielenkiinto olisi
selvitettävä hankkeen suunnitteluvaiheessa 
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ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt olisi pantava täytäntöön. Jos 
infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueella, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston
olisi käsiteltävä vapautuspyyntö, jotta 
voidaan ottaa paremmin huomioon 
vapautuksen rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset sekä helpottaa pyynnön 
hallinnollista käsittelyä. Lisäksi kun 
otetaan huomioon näiden vapautettujen 
merkittävien infrastruktuurihankkeiden 
rakentamisen poikkeuksellinen riskiprofiili, 
toimitus- ja tuotantoyrityksille olisi voitava 
myöntää tilapäisesti osittaisia vapautuksia 
eriyttämissääntöjen soveltamisesta 
kyseisten hankkeiden osalta. 
Toimitusvarmuuden turvaamiseksi tämän 
tulisi erityisesti koskea yhteisön alueelle 
rakennettavia uusia putkistoja, joilla 
maakaasua kuljetetaan kolmansista maista 
yhteisöön.

ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
säännöt olisi pantava täytäntöön. Jos 
infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueella, komission 
olisi energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa kuultuaan käsiteltävä 
vapautuspyyntö, jotta voidaan ottaa 
paremmin huomioon vapautuksen rajojen 
yli ulottuvat vaikutukset sekä helpottaa 
pyynnön hallinnollista käsittelyä. Lisäksi 
kun otetaan huomioon näiden 
vapautettujen merkittävien 
infrastruktuurihankkeiden rakentamisen 
poikkeuksellinen riskiprofiili, toimitus- ja 
tuotantoyrityksille olisi voitava myöntää 
tilapäisesti osittaisia vapautuksia 
eriyttämissääntöjen soveltamisesta 
kyseisten hankkeiden osalta. 
Toimitusvarmuuden turvaamiseksi tämän 
tulisi erityisesti koskea yhteisön alueelle 
rakennettavia uusia putkistoja, joilla 
maakaasua kuljetetaan kolmansista maista 
yhteisöön.

Or. en

Perustelu

Virastolle ei pitäisi siirtää oikeuksia tehdä päätöksiä rajatylittävän infrastruktuurin 
vapauttamisesta, sillä muiden kuin asianosaisten valtioiden sääntelyviranomaiset voisivat 
vaikuttaa viraston kautta vapautuspäätöksiin. Esimerkkitapaukset menneisyydessä osoittavat, 
että kansalliset sääntelyviranomaiset edistävät erittäin usein kansallista etua. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 9/56 (Meroni) antaman tuomion (Kok. 1958, s. I–133) 
nojalla harkintavallan käyttöä koskevaa päätöksentekovaltaa ei voida antaa muille elimille 
kuin niille, jotka vahvistetaan perustamissopimuksissa.
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Tarkistus 101
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jos kyseessä on hanke, joka koskee 
Euroopan unionin läheisyydessä 
sijaitsevan merialueen halki kulkevaa 
maakaasuputkea, joka rakennetaan 
kaasun kuljettamiseksi kolmannesta 
maasta yhteisöön, Euroopan komissio ja 
asianosaiset jäsenvaltiot tekevät 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
ympäristöä koskevien onnettomuuksien 
välttämiseksi, ja ne ehdottavat 
toimenpiteitä, joiden avulla maakaasua 
voidaan toimittaa turvallisesti ympäristön 
kannalta kestävissä olosuhteissa.

Or. ro

Tarkistus 102
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maakaasun sisämarkkinoita vaivaa 
likviditeetin ja avoimuuden puute, joka 
haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, 
riskeiltä suojautumista ja uusien 
toimijoiden markkinoille tuloa. 
Luottamusta markkinoihin, niiden 
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden 
lukumäärää on kasvatettava, mistä syystä 
kaasuntoimituksia harjoittavien yritysten 
viranomaisvalvontaa on lisättävä. 
Tällaiset vaatimukset eivät saisi rajoittaa 
voimassa olevan rahoitusmarkkinoita 
koskevan yhteisön lainsäädännön 

(21) Maakaasun sisämarkkinoita vaivaa 
likviditeetin ja avoimuuden puute, joka 
haittaa voimavarojen tehokasta jakamista, 
riskeiltä suojautumista ja uusien 
toimijoiden markkinoille tuloa. 
Luottamusta markkinoihin, niiden 
likviditeettiä ja markkinatoimijoiden 
lukumäärää on kasvatettava.
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soveltamista ja niiden tulisi olla 
yhteensopivia tämän lainsäädännön 
kanssa. Energia-alan ja 
rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyviranomaisten olisi toimittava 
yhteistyössä, jotta molemmilla olisi 
yleiskuva kyseessä olevista markkinoista.

Or. de

Tarkistus 103
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kanssa direktiiviin 2003/55/EY tehtävien 
tarkistusten vaikutuksia työllisyyden, 
työehtojen ja työntekijöiden tiedotus-, 
kuulemis- ja osallistumisoikeuksien 
osalta, jotta lievitettäisiin kielteisiä 
vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Kokemukset ovat osoittaneet, että uudet säännöt vaikuttavat alan työntekijöihin, kuten 
todetaan esimerkiksi Euroopan komissiolle vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden avaamisen vaikutuksista työllisyyteen.
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Tarkistus 104
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kaasumarkkinoiden rakenteellinen 
jäykkyys, joka johtuu toimittajien 
keskittymisestä, toimitusten perustana 
olevista pitkän aikavälin sopimuksista ja 
tuotantoketjun loppupään likviditeetin 
puutteesta, synnyttää monimutkaisia 
hinnoittelumalleja. Jotta 
hinnoittelumalleista saataisiin 
selkeämpiä, hintojen muodostumisen 
avoimuutta on lisättävä. Tämän takia 
kaupankäyntivelvollisuuden pitäisi olla 
pakollinen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään edistämään uusien ja pienten kaasuyritysten pääsyä markkinoille 
ja lisäämään avoimuutta kaasumarkkinoilla ja kaasun hinnoissa.

Tarkistus 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Energia-alan 
sääntelyviranomaisten ja 
rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä, jotta molemmat voivat saada 
yleiskuvan kyseisistä markkinoista, ja 
niillä pitäisi olla valtuudet saada asiaa 
koskevia tietoja energia-alan yrityksiltä 
asianmukaisen ja riittävän tutkintavallan 
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ja riidanratkaisuvallan avulla ja niillä 
pitäisi myös olla valtuudet määrätä 
tehokkaista rangaistuksista.

Or. en

Perustelu

Nykyisten direktiivien täytäntöönpanon puutteet ovat huolestuttavia. Jotta varmistettaisiin 
sähkön sisämarkkinoiden tehokas avaaminen, kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava 
tehdä yhteistyötä muiden asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa, jotta ne voisivat 
valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita. Niiden on myös voitava tarpeen vaatiessa asettaa 
sähköalan yrityksille tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia rangaistuksia, mikäli tässä 
direktiivissä asetettuja velvoitteita ei noudateta.

Tarkistus 106
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Energia-alan 
sääntelyviranomaisten ja 
rahoitusmarkkinoiden sääntelijöiden on 
tehtävä yhteistyötä, jotta molemmat voivat 
saada yleiskuvan kyseisistä markkinoista, 
ja niillä pitäisi olla valtuudet saada asiaa 
koskevia tietoja energia-alan yrityksiltä 
asianmukaisen ja riittävän tutkintavallan 
ja riidanratkaisuvallan avulla.

Or. en

Perustelu

Nykyisten direktiivien täytäntöönpanon puutteet ovat huolestuttavia. Jotta varmistettaisiin 
sähkön sisämarkkinoiden tehokas avaaminen, kansallisten sääntelyviranomaisten on voitava 
tehdä yhteistyötä muiden asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa, jotta ne voisivat 
valvoa tehokkaasti sähkömarkkinoita.
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Tarkistus 107
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennen kuin komissio antaa 
suuntaviivat, joissa määritellään 
tarkemmin tietojen säilyttämistä koskevat 
vaatimukset, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
ja Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
(CESR) olisi yhteistyössä tutkittava 
suuntaviivojen sisältöä ja annettava niistä 
neuvoja komissiolle. Viraston ja komitean 
olisi lisäksi yhteistyössä tutkittava ja 
annettava neuvoja siitä, olisiko 
kaasuntoimitussopimuksilla ja 
kaasujohdannaisilla toteutettuihin 
liiketoimiin sovellettava kauppaa edeltäviä 
ja/tai kaupan jälkeisiä 
avoimuusvaatimuksia, ja jos olisi, mikä 
olisi tällaisten vaatimusten sisältö.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso perustelu 24 f artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 108
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) On tärkeää varmistaa kuluttajille 
suunnatun turvallisen, luotettavan ja 
tehokkaan sähköverkon kehittäminen 
siten, että edistetään verkon riittävyyttä ja 
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samalla varmistetaan energiatehokkuus ja 
pieni- ja suurimuotoisten uusiutuvien 
energialähteiden ja hajautetun tuotannon 
integrointi siirto- ja jakeluverkkoon.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien pitäisi olla keskeisessä osassa tässä direktiivissä. Kaikissa äskettäin kehitetyissä 
verkoissa on edistettävä energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden integrointia jne.

Tarkistus 109
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Julkisen palvelun vaatimuksia ja niistä 
seuraavia yhteisiä vähimmäisnormeja olisi 
edelleen vahvistettava sen varmistamiseksi, 
että kaikki kuluttajat voivat hyötyä 
kilpailusta. Keskeinen tekijä kuluttajille 
tehtävissä toimituksissa on mahdollisuus 
saada kulutustietoja. Kuluttajilla olisi 
oltava mahdollisuus saada käyttöönsä 
itseään koskevat tiedot, jotta he voivat 
pyytää kilpailijoita tekemään tarjouksia 
näiden tietojen pohjalta. Kuluttajilla olisi 
myös oltava oikeus saada asianmukaisesti 
tietoja energiankulutuksestaan. 
Säännöllisesti annettavat tiedot 
energiakustannuksista kannustavat 
energian säästämiseen, koska kuluttajat 
saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen 
tehtyjen investointien ja 
kulutustottumusten muutosten 
vaikutuksista.

(23) Julkisen palvelun vaatimuksia ja niistä 
seuraavia yhteisiä vähimmäisnormeja olisi 
edelleen vahvistettava sen varmistamiseksi, 
että kaikki kuluttajat voivat hyötyä 
kilpailusta ja oikeudenmukaisemmista 
hinnoista. Keskeinen tekijä kuluttajille 
tehtävissä toimituksissa on mahdollisuus 
saada puolueettomia ja avoimia 
kulutustietoja. Kuluttajilla olisi oltava 
mahdollisuus saada käyttöönsä itseään 
koskevat kulutustiedot, kulutukseen 
liittyvät hinnat ja palvelukustannukset, 
jotta he voivat pyytää kilpailijoita 
tekemään tarjouksia näiden tietojen 
pohjalta. Kuluttajilla olisi myös oltava 
oikeus saada asianmukaisesti tietoja 
energiankulutuksestaan, ja 
ennakkomaksun pitäisi olla 
asianmukainen ja sen olisi heijastettava 
heidän todellista kaasunkulutustaan.
Kuluttajille vähintään neljännesvuosittain 
annettavat tiedot energiakustannuksista 
kannustavat energian säästämiseen, koska 
kuluttajat saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen 
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tehtyjen investointien muutosten 
vaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Vapaan ja avoimen kilpailun saavuttamiseksi asiakkaille olisi annettava erilaisia tietoja, 
joiden avulla he voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen kaasun toimittajasta. Kuluttajilta 
olisi perittävä maksu vain siitä energiasta, jonka he tosiasiassa käyttävä kunkin kuukauden 
aikana.

Tarkistus 110
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
käyttäjäkohtaisten mittarien (älykkäät 
mittarit) asianmukainen tarjonta 
5. huhtikuuta 2006 energian loppukäytön 
tehokkuudesta ja energiapalveluista 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/32/EY1

mukaisesti, jotta kuluttajille voidaan 
tarjota täsmällistä tietoa 
energiankulutuksesta ja varmistaa 
loppukäyttäjätehokkuus.
1EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.

Or. en

Perustelu

Älykkäiden mittarien ansiosta kuluttajat saavat paremman kuvan todellisesta 
kaasunkulutuksestaan, ja siten mittarit edistävät kaasun harkitumpaa kulutusta.
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Tarkistus 111
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kuluttajien pitäisi olla keskeisessä 
osassa tässä direktiivissä. Kuluttajien 
nykyisiä oikeuksia on vahvistettava ja ne 
on taattava, ja niihin olisi kuuluttava 
suurempi avoimuus ja edustus. 
Kuluttajansuojalla on varmistettava, että 
kaikki kuluttajat hyötyvät 
kilpailukykyisistä markkinoista. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen olisi 
pantava kuluttajaoikeudet täytäntöön 
luomalla kannusteita ja määräämällä 
rangaistuksia sellaisille yrityksille, jotka 
eivät noudata kuluttajansuojaa ja 
kilpailua koskevia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan pitäisi olla keskeisessä osassa tässä direktiivissä. 

Tarkistus 112
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kuluttajien nykyisiä oikeuksia on 
vahvistettava ja ne on taattava, ja niihin 
olisi kuuluttava suurempi avoimuus ja 
edustus. Kuluttajansuojalla on 
varmistettava, että kaikki kuluttajat 
hyötyvät kilpailukykyisistä markkinoista. 
Kansallisen sääntelyviranomaisen olisi 
pantava kuluttajaoikeudet täytäntöön 
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luomalla kannusteita ja määräämällä 
rangaistuksia sellaisille yrityksille, jotka 
eivät noudata kuluttajansuojaa ja 
kilpailua koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 113
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Julkisen palvelun velvoitteita ja 
niistä aiheutuvia yhteisiä 
vähimmäisnormeja on vahvistettava 
entisestään, jotta varmistetaan, että 
kansalaiset ja pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat saada kaasupalveluja.

Or. ro

Perustelu

On erittäin tärkeää, että kaasuinfrastruktuuriin pääsystä perittävä maksu ei estä kotitalouksia 
tai energiasta riippuvaisia pk-yrityksiä saamasta kyseisiä palveluja.

Tarkistus 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Energiaköyhyys on kasvava 
ongelma yhteisössä. Jäsenvaltioiden on 
kehitettävä kansallisia 
toimintasuunnitelmia energiaköyhyyteen 
puuttumiseksi ja tarvittavan 
energiansaannin takaamiseksi heikossa 
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asemassa oleville asiakkaille. Tarvitaan 
yhdennettyä toimintatapaa, ja 
toimenpiteisiin on kuuluttava politiikkaa, 
tariffipolitiikkaa ja asuntojen 
energiatehokkuuden parantaminen. Tällä 
direktiivillä on ainakin annettava 
mahdollisuus heikossa asemassa olevien 
asiakkaiden positiiviseen syrjintään 
hinnoittelumallien osalta.

Or. en

Tarkistus 115
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta toimitusvarmuutta voitaisiin 
edistää ja samalla säilyttää jäsenvaltioiden
välisen solidaarisuuden henki, erityisesti 
mahdollisen energian toimituskriisin
sattuessa, on tärkeää vahvistaa puitteet 
alueelliseen solidaarisuuteen perustuvalle 
yhteistyölle.

(24) Jotta toimitusvarmuutta voitaisiin 
edistää ja samalla säilyttää solidaarisuuden 
henki, erityisesti mahdollisen energian 
toimituskriisin sattuessa, jäsenvaltioiden 
olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä. Tämän 
takia perustaksi pitäisi ottaa maakaasun 
toimitusvarmuuden takaavista 
toimenpiteistä 26. huhtikuuta 2004 
annettu neuvoston direktiivi 2004/67/EY1.
1 EUVL L 127, 29.4.2004, s. 92.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2004/67/EY käsitellään kattavasti toimitusvarmuuteen liittyviä kysymyksiä.
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Tarkistus 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Maakaasun sisämarkkinoiden 
luomiseksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
Euroopan ja alueellisella tasolla.

(25) Maakaasun sisämarkkinoiden 
luomiseksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
Euroopan ja alueellisella tasolla. 
Alueelliset yhdentymisaloitteet ovat 
olennainen välitavoite pyrittäessä 
Euroopan energiamarkkinoiden 
yhdentymiseen, mikä on lopullisena 
tavoitteena. Alueellinen taso edistää 
yhdentymisprosessia antamalla 
asianosaisille osapuolille, erityisesti 
jäsenvaltioille, kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja 
siirtoverkonhaltijoille mahdollisuuden 
tehdä yhteistyötä tiettyjen kysymysten 
osalta.

Or. fr

Perustelu

Alueelliset aloitteet ovat rakentava keino parantaa maakaasun sisämarkkinoiden 
toimintatapaa. Koska nämä aloitteet antavat siirtoverkonhaltijoiden ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhdenmukaistaa pääsyn ja säännöt kyseisellä alueella tai antavat 
niiden jopa luoda alueellisen siirtorakenteen, ne auttavat verkkoa toimimaan tehokkaammin 
ja edistävät rajatylittävää kauppaa ja investointitoimintaa.
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Tarkistus 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Maakaasun sisämarkkinoiden 
luomiseksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansallisten markkinoidensa yhdentymistä 
ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
Euroopan ja alueellisella tasolla.

(25) Maakaasun sisämarkkinoiden 
luomiseksi ensimmäisenä toimena 
voidaan toteuttaa alueelliset 
energiamarkkinat. Tämän takia 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä Euroopan 
tasolla, mutta mahdollisuuksien mukaan 
myös alueellisella tasolla kansallisten 
markkinoidensa yhdentymistä ja 
verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän direktiivin tavoitteena 
pitäisi olla aidon eurooppalaisen 
putkiverkoston kehittäminen. Tämän 
takia rajatylittäviä yhteenliittymiä ja 
alueellisia markkinoita koskevien 
sääntelykysymysten pitäisi olla viraston 
vastuulla.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että rajatylittävät yhteenliittymiä ja alueellisia markkinoita kehitetään ja 
hallinnoidaan selvällä, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, niiden sääntelyn pitäisi olla 
viraston vastuulla.
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Tarkistus 119
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän direktiivin tavoitteena 
pitäisi olla aidon eurooppalaisen 
putkiverkoston kehittäminen. Tämän 
takia rajatylittäviä siirtoyhteyksiä ja 
alueellisia markkinoita koskevien 
sääntelykysymysten pitäisi olla viraston 
vastuulla.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että rajatylittäviä siirtoyhteyksiä ja alueellisia markkinoita kehitetään ja 
hallinnoidaan selvällä, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, niiden sääntelyn pitäisi olla 
viraston vastuulla.

Tarkistus 120
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän direktiivin tavoitteena 
pitäisi olla eurooppalaisen verkon 
kehittäminen. Tämän takia rajatylittäviä 
siirtoyhteyksiä ja alueellisia markkinoita 
koskevien sääntelykysymysten pitäisi olla 
viraston vastuulla.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että rajatylittäviä siirtoyhteyksiä ja alueellisia markkinoita kehitetään ja 
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hallinnoidaan selvällä, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, niiden sääntelyn pitäisi olla 
viraston vastuulla.

Tarkistus 121
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän direktiivin tavoitteena 
pitäisi olla aidon eurooppalaisen verkon 
kehittäminen. Tämän takia rajatylittäviä 
siirtoyhteyksiä ja alueellisia markkinoita 
koskevien sääntelykysymysten pitäisi olla 
viraston vastuulla.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että rajatylittäviä siirtoyhteyksiä ja alueellisia markkinoita kehitetään ja 
hallinnoidaan selvällä, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, niiden sääntelyn pitäisi olla 
viraston vastuulla.

Tarkistus 122
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Sääntelyviranomaisten olisi annettava 
tietoja markkinoille myös siksi, että 
komissio voisi seurata ja valvoa Euroopan 
kaasumarkkinoita ja niiden lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystä, 
mukaan luettuina tekijät kuten kysyntä ja 
tarjonta, siirto- ja jakeluinfrastruktuurit, 
rajat ylittävä kauppa, investoinnit, tukku- ja 
kuluttajahinnat, markkinoiden likviditeetti 

(26) Sääntelyviranomaisten olisi annettava 
tietoja markkinoille myös siksi, että 
komissio voisi seurata ja valvoa Euroopan 
kaasumarkkinoita ja niiden lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystä, 
mukaan luettuina tekijät kuten kysyntä ja 
tarjonta, siirto- ja jakeluinfrastruktuurit, 
palvelujen ja toimitusten laatu, rajat 
ylittävä kauppa, ylikuormituksen hallinta,
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sekä ympäristönäkökohtia ja tehokkuutta 
koskevat parannukset.

investoinnit, tukku- ja kuluttajahinnat, 
markkinoiden likviditeetti sekä 
ympäristönäkökohtia ja tehokkuutta 
koskevat parannukset.

Or. en

Perustelu

Kuluttajat hyötyvät siitä, että sääntelyviranomaiset osallistuvat aktiivisesti palvelujen ja 
kaasutoimitusten laadun valvontaan. On varmistettava tehokas koordinointi kansallisten 
sääntelyviranomaisten välillä kapasiteetin jakamismekanismin ja yleisemmin ylikuormituksen 
hallinnan osalta.

Tarkistus 123
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Sääntelyviranomaisten olisi annettava 
tietoja markkinoille myös siksi, että 
komissio voisi seurata ja valvoa Euroopan 
kaasumarkkinoita ja niiden lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystä, 
mukaan luettuina tekijät kuten kysyntä ja 
tarjonta, siirto- ja jakeluinfrastruktuurit, 
rajat ylittävä kauppa, investoinnit, tukku- ja 
kuluttajahinnat, markkinoiden likviditeetti 
sekä ympäristönäkökohtia ja tehokkuutta 
koskevat parannukset.

(26) Sääntelyviranomaisten olisi annettava 
tietoja markkinoille myös siksi, että 
komissio voisi seurata ja valvoa Euroopan 
kaasumarkkinoita ja niiden lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystä, 
mukaan luettuina tekijät kuten kysyntä ja 
tarjonta, siirto- ja jakeluinfrastruktuurit, 
rajat ylittävä kauppa, maakaasun kulutus, 
investoinnit, tukku- ja kuluttajahinnat, 
markkinoiden likviditeetti sekä 
ympäristönäkökohtia ja tehokkuutta 
koskevat parannukset.

Or. ro
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Tarkistus 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kanssa direktiiviin 2003/55/EY tehtävien 
tarkistusten, erityisesti riippumattomien 
siirtoverkonhaltijoiden takaamiseen 
käytettävien mallien vaikutuksia 
työllisyyden, työehtojen ja työntekijöiden 
tiedotus-, kuulemis- ja 
osallistumisoikeuksien osalta, jotta 
lievitettäisiin kielteisiä vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Kokemukset ovat osoittaneet, että uudet säännöt vaikuttavat alan työntekijöihin, kuten 
todetaan esimerkiksi Euroopan komissiolle vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden avaamisen vaikutuksista työllisyyteen.

Tarkistus 125
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 mukaan komissio voi antaa 
suuntaviivoja tarvittavan 
yhdenmukaistamistason saavuttamiseksi. 
Tällaiset suuntaviivat, jotka ovat siis 
sitovia täytäntöönpanotoimia, ovat 
hyödyllinen väline, jota voidaan 

(28) Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 mukaan komissio voi antaa 
suuntaviivoja tarvittavan 
yhdenmukaistamistason saavuttamiseksi. 
Tällaiset suuntaviivat, jotka ovat siis 
sitovia täytäntöönpanotoimia, ovat 
hyödyllinen väline, jota voidaan 
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tarvittaessa mukauttaa nopeasti. tarvittaessa mukauttaa nopeasti. 
Lainsäädäntöelimen olisi määriteltävä 
suuntaviivojen perusarvot 
komitologiamenettelyn avulla.

Or. de

Perustelu

Asetuksella (EY) N:o 1775/2005 annetaan komissiolle valtuuden muuttaa lainsäädännöllä 
annettuja suuntaviivoja ainoastaan komitologiamenettelyn avulla.

Tarkistus 126
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
Koko teksti

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan koko tekstissä sanat 
”siirtoverkko” sanoilla ”siirto- ja/tai 
jakeluverkko ja/tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitos ”

Or. en

Tarkistus 127
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Tässä direktiivissä annetaan yhteiset 
säännöt kaasun tuottamiselle, siirrolle, 
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jakelulle ja toimitukselle yhdennettyjen 
ja kilpailukykyisten energiamarkkinoiden 
luomiseksi Euroopan unioniin. Siinä 
annetaan säännöt, jotka liittyvät 
maakaasualan järjestämiseen ja 
toimintaan, markkinoille pääsyyn sekä 
tarjouspyyntöihin, lupiin ja verkkojen 
toimintaan. Sillä säädetään myös 
yleispalveluvelvoitteesta ja 
kaasunkuluttajien oikeuksista ja 
selvennetään kilpailua koskevia 
velvollisuuksia.”

Or. en

Perustelu

Soveltamisalaa olisi laajennettava sen varmistamiseksi, että kuluttajat ovat keskeisessä 
osassa tässä direktiivissä. Olisi myös korostettava yhteyttä kilpailua koskeviin velvoitteisiin.

Tarkistus 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 1 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Tässä direktiivissä annetaan yhteiset 
säännöt maakaasun tuottamiselle, 
siirrolle, jakelulle, [...] varastoinnille ja 
toimitukselle yhdennettyjen ja 
kilpailukykyisten energiamarkkinoiden 
luomiseksi Euroopan unioniin. Siinä 
annetaan säännöt, jotka liittyvät 
maakaasualan järjestämiseen ja 
toimintaan, markkinoille pääsyyn sekä 
tarjouspyyntöihin, lupiin ja verkkojen 
toimintaan. Sillä säädetään myös 
yleispalveluvelvoitteesta ja 
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kaasunkuluttajien oikeuksista ja 
selvennetään kilpailua koskevia 
velvollisuuksia."

Or. en

(Lisätään uusia osia direktiivin 2003/55/EY 1 artiklan 1 kohtaan)

Perustelu

Soveltamisalaa olisi laajennettava sen varmistamiseksi, että kuluttajat ovat keskeisessä 
osassa tässä direktiivissä. Olisi myös korostettava yhteyttä kilpailua koskeviin velvoitteisiin.

Tarkistus 129
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 1 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Tässä direktiivissä annettuja 
maakaasua, nesteytetty maakaasu 
mukaan lukien, koskevia sääntöjä 
sovelletaan syrjimättömästi myös 
biokaasuun ja biomassasta peräisin 
olevaan kaasuun tai muun tyyppisiin 
kaasuihin edellyttäen, että näitä kaasuja 
voidaan teknisesti ja turvallisesti syöttää 
maakaasuverkkoon ja siirtää kyseisessä 
verkossa.”

Or. en

(Lisätään selvennys direktiivin 2003/55/EY 1 artiklan 2 kohtaan)

Perustelu

Mikäli noudatetaan eri kaasujen teknisiä ja kemiallisia turvallisuusrajoja, on korostettava eri 
lähteistä tuotettujen kaasutyyppien syrjimätöntä pääsyä.
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Tarkistus 130
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. ”siirrolla” maakaasun siirtämistä 
putkistoissa, jotka sisältävät pääasiassa 
korkeapaineputkia, mutta ei 
tuotantovaiheen aikaisia putkistoja eikä 
pääasiassa maakaasun paikalliseen 
jakeluun käytettäviä 
korkeapaineputkistojen osia, asiakkaille 
toimitettavaksi, mutta ei maakaasun 
toimitusta,”

Or. en

Perustelu

Siirron nykyinen määritelmä direktiivissä 2003/55/EY eroaa siirron määritelmästä 
asetuksessa (EY) N:o 1775/2005. Ehdotetulla tarkistuksella muutetaan direktiivin 
määritelmää niin, että se vastaa asetuksen määritelmää.

Tarkistus 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
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”3. ”siirrolla” maakaasun siirtämistä 
putkistoissa, jotka sisältävät pääasiassa 
korkeapaineputkia, mutta ei 
tuotantovaiheen aikaisia putkistoja eikä 
pääasiassa maakaasun paikalliseen 
jakeluun käytettäviä 
korkeapaineputkistojen osia, asiakkaille 
toimitettavaksi, mutta ei maakaasun 
toimitusta,”

Or. en

(Selvennetään siirron määritelmää direktiivin 2003/55/EY 2 artiklan 3 kohdassa)

Perustelu

Siirron nykyinen määritelmä direktiivissä 2003/55/EY eroaa siirron määritelmästä 
asetuksessa (EY) N:o 1775/2005. Ehdotetulla tarkistuksella muutetaan direktiivin 
määritelmää niin, että se vastaa asetuksen määritelmää.

Tarkistus 132
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. ”siirrolla” maakaasun siirtämistä 
putkistoissa, jotka sisältävät pääasiassa 
korkeapaineputkia, mutta ei 
tuotantovaiheen aikaisia putkistoja eikä 
pääasiassa maakaasun paikalliseen 
jakeluun käytettäviä 
korkeapaineputkistojen osia, asiakkaille 
toimitettavaksi, mutta ei maakaasun 
toimitusta,”

Or. de
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Perustelu

Siirron nykyinen määritelmä direktiivissä 2003/55/EY eroaa siirron määritelmästä 
asetuksessa (EY) N:o 1775/2005. Ehdotetulla tarkistuksella sisällytetään asetuksen 
määritelmä direktiiviin.

Tarkistus 133
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
”9. ”varastolla” maakaasualan yrityksen 
omistamaa ja/tai hoitamaa laitosta, jota 
käytetään maakaasun varastointiin, 
mukaan lukien nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksissa varastointiin 
käytettävä osa mutta lukuun ottamatta 
yksinomaan tuotantotoimintaan 
käytettävää osaa ja laitteistoja, jotka 
ovat yksinomaan tehtäviään hoitavien 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä,”

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava sen varmistamiseksi, että varastolaitteistojen haltijat eivät voi 
väittää, että koska suurinta osaa niiden laitteistoista käytetään tuotantotoimintaan, niihin ei 
pitäisi soveltaa kolmannen osapuolen säänneltyä tai neuvoteltua verkkoonpääsyä koskevaan 
järjestelmää (RTPA/NTPA).
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Tarkistus 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
”9. ”varastolla” maakaasualan yrityksen 
omistamaa ja/tai hoitamaa laitosta, jota 
käytetään maakaasun varastointiin, 
mukaan lukien nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksissa varastointiin 
käytettävä osa mutta lukuun ottamatta 
yksinomaan tuotantotoimintaan 
käytettävää osaa ja laitteistoja, jotka 
ovat yksinomaan tehtäviään hoitavien 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä,”

Or. en

(Selvennetään varaston määritelmää direktiivin 2003/55/EY 2 artiklan 9 kohdassa)

Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi sana ”yksinomaan” on lisättävä 9 kohdassa 
esitettyyn varaston määritelmään lauseessa ”yksinomaan tuotantotoimintaan käytettävää 
osaa” samalla tavoin kuin lauseessa ”yksinomaan tehtäviään hoitavien 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä”.

Tarkistus 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – - a b alakohta (uusi)
Direktiiivi 2003/55/EY
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Korvataan 14 kohta seuraavasti:
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”14. ”lisäpalveluilla” kaikkia siirto-
ja/tai jakeluverkkojen ja/tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten käyttöön ja 
toimintaan tarvittavia palveluja ja/tai 
varastoja, kuormituksen tasapainotus 
[...] mukaan lukien [...],”

Or. en

(Poistetaan lisäpalvelujen määritelmän loppuosa direktiivin 2003/55/EY 2 artiklan 
14 kohdasta)

Perustelu

Jos kaasun käsittely- ja muuntolaitoksista (palveluista) ei säädetä asianmukaisesti tai pääsyä 
ei myönnetä oikeudenmukaisesti ja syrjimättömästi, on mahdollista, että kaupalle tai 
kilpailulle kehittyy esteitä, likviditeetti heikkenee ja markkinoiden yhdentyminen hidastuu. 
Tämä tarkoittaa, että kaasun käsittely- ja muuntolaitoksia (palveluja) varten on otettava 
käyttöön asianmukaiset sääntelypuitteet.

Tarkistus 136
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Korvataan 14 kohta seuraavasti:
”14. ”lisäpalveluilla” kaikkia siirto-
ja/tai jakeluverkkojen ja/tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten käyttöön ja 
toimintaan tarvittavia palveluja ja/tai 
varastoja, kuormituksen tasapainotus, 
sekoitus ja inerttikaasujen lisääminen
mukaan lukien, mutta pois lukien 
laitokset, jotka ovat yksinomaan 
tehtäviään hoitavien 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä,”

Or. en



AM\717626FI.doc 77/110 PE404.542v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

(Tarkistetaan direktiivin 2003/55/EY 2 artiklan 14 kohtaa)

Perustelu

Sanamuotoa on tiukennettava sen varmistamiseksi, että sekoittamista ei rajoiteta 
maakaasuvirtojen sekoittamiseen, vaan että sillä viitataan myös typen lisäämiseen, jolla 
suurilämpöarvoisesta kaasusta tehdään vähälämpöarvoista kaasua (H-ryhmän kaasusta L-
ryhmän kaasua). Kun otetaan huomioon, että L-ryhmän kaasujen markkinoilla toimii 
todellisuudessa monopoli, laadukkaan muuntopalvelun saatavuus on olennaisen tärkeää 
kilpailun kehittämiseksi.

Tarkistus 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(-a c) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”14 a. ”oikeudenmukaisella kilpailulla 
avoimilla markkinoilla” pyrkimistä 
sellaiseen tilanteeseen, jossa yritys voi 
hallita enintään 30 prosenttia kyseisistä 
markkinoista ja jossa kolme suurinta 
yritystä voivat hallita enintään 
50 prosenttia ja viisi suurinta yritystä 
enintään 66,7 prosenttia 
markkinaosuudesta kyseisillä
markkinoilla,”

Or. en

Tarkistus 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – -a d alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 17 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(-a d) Korvataan 17 kohta seuraavasti:
”17. ”jäsenvaltioiden välisellä 
yhdysputkella” siirtoputkea, joka ylittää 
jäsenvaltioiden välisen rajan tai kulkee 
sen poikki ja jonka pääasiallisena 
tarkoituksena on yhdistää näiden 
jäsenvaltioiden kansalliset siirtoverkot 
toisiinsa,”

Or. en

(Selvennetään jäsenvaltioiden välisen yhdysputken nykyistä määritelmää 
direktiivin 2003/55/EY 2 artiklan 17 kohdassa)

Perustelu

Nykyinen määritelmä voi olla realistinen sähkön rajayhdysjohtojen osalta, mutta ei ole 
olemassa kaasuputkia, joiden ainoana tehtävänä on yhdistää kahden jäsenvaltion verkot 
toisiinsa, lukuun ottamatta merenalaisia putkistoja.

Tarkistus 139
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – -a d alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a d) Korvataan 17 kohta seuraavasti:
”17) ”jäsenvaltioiden välisellä 
yhdysputkella” 
kaukokaasuputkea, joka ylittää 
jäsenvaltioiden välisen rajan tai 
kulkee sen poikki ja jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on 
yhdistää näiden jäsenvaltioiden 
kansalliset siirtoverkot toisiinsa,”

Or. de
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Perustelu

Nykyinen määritelmä voi olla asianmukainen sähköverkoston rajayhdysjohtojen osalta, mutta 
vedenalaisia kaasuputkia lukuun ottamatta ei ole olemassa maakaasuputkistoja, joiden 
ainoana tarkoituksena olisi yhdistää kaksi jäsenvaltiota toisiinsa.

Tarkistus 140
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 32 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”32 a. ”eristyneillä markkinoilla” 
jäsenvaltiota, josta ei ole rakennettu 
yhdysputkea joidenkin muiden 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
siirtoverkkoihin ja/tai jonka 
kaasutoimitusta valvoo kolmanteen 
maahan sijoittautunut oikeushenkilö tai 
kolmanteen maahan sijoittautuneet 
oikeushenkilöt.

Or. lt

Tarkistus 141
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”siirtoverkonhaltijalla” 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jonka tehtävänä on hoitaa 9 artiklan 
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6 kohdassa määritellyt tehtävät 
jäsenvaltiossa, kun kyseinen jäsenvaltio 
on nimennyt riippumattoman 
verkonhaltijan, jonka komissio on 
hyväksynyt 9 artiklan 1 kohdan nojalla.”

Or. en

Perustelu

Kolmannen lainsäädäntöpaketin perustavoitteena on siirtoverkkojen toiminnan eriyttäminen 
vertikaalisesti integroituneista kaasu- ja sähköalan yrityksistä. Näin ollen on erittäin tärkeää, 
että eriyttämisen soveltamisala määritellään selvästi. Lainsäädännössä esitetyt 
eriyttämisvaatimukset eivät ole riittävän selviä esimerkiksi niiden luottamuksellisuutta 
koskevien vaatimusten osalta, joita sovelletaan eri markkinatoimijoihin.

Tarkistus 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”Euroopan etua koskevalla 
ensisijaisella hankkeella” 
kaasuinfrastruktuuria koskevaa hanketta, 
jonka avulla unionille saadaan uusi 
kaasulähde ja jonka kaasuntoimituksen 
osuus useammassa kuin yhdessä unionin 
jäsenvaltiossa monipuolistaa nykyistä 
kaasuntoimitusta.”

Or. en

(Lisätään uusi 36 a kohta direktiivin 2003/55/EY 2 artiklaan)

Perustelu

Asianmukainen infrastruktuuri on edellytyksenä kaasuyritysten välisen likvidin kilpailun 
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kehittymiselle. Kokemukset osoittavat, että suurista investoinneista päätetään usein 
poliittisella tasolla ilman sääntelyviranomaisten suurempaa osallistumista asiaan. Tämän 
takia Euroopan etua koskevat ensisijaiset hankkeet olisi määriteltävä ja niihin olisi 
sovellettava strategista poliittista päätöksentekomenettelyä.

Tarkistus 143
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”Euroopan etua koskevalla 
hankkeella” kaasuinfrastruktuuria 
koskevaa hanketta, jonka avulla yhteisö 
saa käyttöönsä kaasuvaroja ja joka 
monipuolistaa kaasuntoimitusta 
useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa.”

Or. xm

Perustelu

Siirtokapasiteetin kysyntä kasvaa Euroopassa, joten investoinnit uuteen infrastruktuuriin ovat 
erittäin tärkeitä. Hyvin kehitetty infrastruktuuri on ratkaisevan tärkeä Euroopan 
kaasumarkkinoiden aidon kilpailun kannalta. Tämän takia olisi määriteltävä Euroopan etua 
koskevat hankkeet, ja olisi myös tehtävä niitä koskevia strategisia ja poliittisia päätöksiä.

Tarkistus 144
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”Euroopan etua koskevalla 
hankkeella” kaasuinfrastruktuuria 
koskevaa hanketta, jonka avulla yhteisö 
saa käyttöönsä kaasuvaroja ja joka 
monipuolistaa kaasuntoimitusta 
useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa.”

Or. de

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 2 artiklaan)

Perustelu

Siirtokapasiteetin kysyntä kasvaa Euroopassa. Investoinnit uuteen infrastruktuuriin ovat 
tämän takia erittäin tärkeitä, jotta käyttöön saadaan riittävästi siirto- ja varastokapasiteettia 
ja nestemäistä maakaasua. Hyvin kehitetty infrastruktuuri on ratkaisevan tärkeä 
kaasumarkkinoiden aidon kilpailun kannalta. Tähän mennessä useista tärkeistä 
investoinneista on päätetty poliittisella tasolla niin, että sääntelyviranomaiset ovat puuttuneet 
asiaan vain vähän. Olisi määriteltävä Euroopan etua koskevat hankkeet ja tehtävä tarvittavat 
poliittiset päätökset.

Tarkistus 145
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”edullisella hinnalla” hintaa, jonka 
jäsenvaltiot ovat määritelleet kansallisella 
tasolla kuultuaan kansallisia 
sääntelyviranomaisia, 
työmarkkinaosapuolia ja asianmukaisia 
sidosryhmiä, ottaen huomioon 
36 b kohdassa annetun energiaköyhyyden 
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määritelmän.”

Or. en

Perustelu

Edullinen hinta olisi määriteltävä jäsenvaltioiden tasolla, sillä asiaan selvästikin sovelletaan 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 146
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”oikeudenmukaisella kilpailulla 
avoimilla markkinoilla” pyrkimistä 
tilanteeseen, jossa yritys voi hallita 
enintään 50 prosenttia kyseisistä 
markkinoista.”

Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinoita jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii valta-asemassa olevia 
toimijoita, jotka ovat useissa tapauksissa syyllistyneet vallan väärinkäyttöön. Lisäksi tällä 
taataan oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille markkinatoimijoille. Kun markkinat 
yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä säädöksellä yrityksille annetaan 
mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä. Komission olisi määriteltävä 
kyseiset markkinat.
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Tarkistus 147
Šarūnas Birutis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”oikeudenmukaisella kilpailulla 
avoimilla markkinoilla” pyrkimistä 
tilanteeseen, jossa yritys voi hallita 
enintään 40 prosenttia kyseisistä 
markkinoista.”

Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinoita jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii valta-asemassa olevia 
toimijoita, jotka ovat useissa tapauksissa syyllistyneet vallan väärinkäyttöön. Lisäksi tällä 
taataan oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille markkinatoimijoille. Kun markkinat 
yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä säädöksellä yrityksille annetaan 
mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä. Komission olisi määriteltävä 
kyseiset markkinat.

Tarkistus 148
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”oikeudenmukaisella kilpailulla 
avoimilla markkinoilla” pyrkimistä 
tilanteeseen, jossa yritys voi hallita 
enintään 20 prosenttia kyseisistä 
markkinoista.”
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Or. en

Perustelu

Tämä avaa markkinoita jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa toimii valta-asemassa olevia 
toimijoita, jotka ovat useissa tapauksissa syyllistyneet vallan väärinkäyttöön. Lisäksi tällä 
taataan oikeudenmukainen markkinoillepääsy muille markkinatoimijoille. Kun markkinat 
yhdentyvät, niiden maantieteellinen koko kasvaa. Tällä säädöksellä yrityksille annetaan 
mahdollisuus kasvaa markkinoiden yhdentymisen myötä. Komission olisi määriteltävä 
kyseiset markkinat.

Tarkistus 149
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 a. ”teollisuusalueella” 
yksityisomistuksessa olevaa 
maantieteellistä aluetta, jolla sijaitsee 
maakaasuverkosto, jonka ensisijaisena 
tarkoituksena on toimittaa kaasua 
kyseisellä alueella toimiville teollisille 
kuluttajille.”

Or. en

Perustelu

Teollisuusalueiden energiaverkkojen haltijoiden ei nykyisin tarvitse noudattaa erinäisiä 
velvollisuuksia, jotka koskevat verkon toimintaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tällä 
käytännöllä ei ole selvää oikeusperustaa EU:ssa. Tämän takia jäsenvaltioille olisi annettava 
EU:n lainsäädännössä virallinen mahdollisuus tehdä poikkeuksia teollisuusalueiden osalta. 
Tämä takaisi oikeusvarmuuden. Teollisuusverkon erilainen kohtelu on tärkeää, koska sillä 
taataan oikeasuhteiset ponnistelut ilman, että vaarannetaan vapauttamisen tavoitteiden 
saavuttaminen. Tällä tarkistuksella ei heikennetä loppukäyttäjien oikeuksia teollisuusalueilla. 
Yleensä teollisuusalueella toimitetaan kaasua vain muutamille riippumattomille 
loppukäyttäjille (alle 50 kuluttajaa).
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Tarkistus 150
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 b. ”energiaköyhyydellä” kotitaloutta, 
jolla ei ole varaa lämmittää kotiaan 
kohtuulliseen lämpötilaan. Lämpötila 
perustuu Maailman terveysjärjestön 
suosittelemaan tasoon, joka on käytössä 
olevien elintilojen osalta 18–
22°celsiusastetta huoneen 
käyttötarkoituksesta riippuen. Se sisältää 
myös mahdollisuuden ostaa kotiin muita 
energiapalveluja kohtuullisin 
kustannuksin. Kotitalous kärsii 
energiaköyhyydestä, mikäli 
energiakustannusten osuus kaikista 
kotitalouden kustannuksista on yli kaksi 
kertaa suurempi kuin 
energiakustannusten kansallinen 
mediaani.”

Or. en

Perustelu

Määritelmän puuttumisen takia useat jäsenvaltiot eivät virallisesti kerää tietoa niistä useista 
kansalaisista, jotka elävät energiaköyhyydessä. Kun asiasta laaditaan yhteinen määritelmä, 
jäsenvaltiot saavat käsityksen ongelman laajuudesta. Niitä on myös kannustettava 
toteuttamaan toimenpiteitä ongelmaan puuttumiseksi. Tämä määritelmä perustuu 
tutkimukseen, jonka joukko eurooppalaisia tutkijoita on tehnyt, ja se takaa yhdenmukaisen 
laskumenetelmän, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopan unionissa. Se kohdistuu 
alhaisen tulotason kotitalouksiin, jotka maksavat energiasta suhteessa muita enemmän.
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Tarkistus 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 b. ”sekoittamispalveluilla” sellaisen 
kaasun, joka ei täytä asetettuja 
vaatimuksia, käsittely muiden kaasun 
lähteiden kanssa niin, että saatu sekoitus 
on kaasun laatua koskevien sallittujen
vaatimusten rajoissa. Kaasun käsittelystä 
vastaava toimija suorittaa tämän 
palvelun.”

Or. en

(Lisätään uusi 36 b kohta direktiivin 2003/55/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Kaasun laadun muuntaminen on tärkeä kysymys joissakin jäsenvaltioissa, ja sillä voi olla 
merkittäviä vaikutuksia myös rajatylittäviin virtoihin. Laadun muuntamista koskevan 
kapasiteetin saatavuus on ratkaisevan tärkeää likvidien tukkumarkkinoiden kehitykselle. 
Mikäli kaasun muuntolaitoksia ei ole riittävästi tarjolla tai mikäli niihin pääsy ei ole 
oikeudenmukaista eikä syrjimätöntä, kaupalle/kilpailulle voi ilmaantua esteitä, ja 
maksuvalmius ja markkinoiden maksuvalmius voi heiketä.

Tarkistus 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
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”36 c. ”erottamispalveluilla” kaasun 
käsittelyä typellä, jotta kaasua voidaan 
laimentaa ja saada se vastaamaan kaasun 
laatua koskevia sovellettavia vaatimuksia. 
Kaasun käsittelystä vastaava toimija 
suorittaa tämän palvelun.”

Or. en

(Lisätään uusi 36 c kohta direktiivin 2003/55/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Perustelu on sama kuin kaasun laatua koskevassa Claude Turmesin ja Rebecca Harmsin 
tarkistuksessa eli tarkistuksissa 13 ja 14.

Tarkistus 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b d) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 d. ”kaasunkäsittelylaitoksella” 
laitosta, jota käytetään sekoittamis- ja/tai 
erottamispalvelujen tarjoamiseen 
maakaasun käsittelyä varten ja jonka 
omistaa ja/tai jota johtaa 
maakaasuyritys.”

Or. en

(Lisätään uusi 36 d kohta direktiivin 2003/55/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Perustelu on sama kuin kaasun laatua koskevassa Claude Turmesin ja Rebecca Harmsin 
tarkistuksessa eli tarkistuksissa 13 ja 14.
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Tarkistus 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b e alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
2 artikla – 36 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b e) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”36 e. ”kaasun käsittelystä vastaavalla 
toimijalla” luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka käsittelee kaasua ja 
joka vastaa kaasunkäsittelylaitoksen 
toiminnasta.”

Or. en

(Lisätään uusi 36 e kohta direktiivin 2003/55/EY 2 artiklaan.)

Perustelu

Perustelu on sama kuin Claude Turmesin ja Rebecca Harmsin kaasunlaatua koskevassa 
tarkistuksessa eli tarkistuksissa 13 ja 14.

Tarkistus 155
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Ottaen täysin huomioon 
perustamissopimuksen asiaa koskevat 
määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan 
jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen 
edun nimissä asettaa kaasualalla 
toimiville yrityksille julkisen palvelun 
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velvoitteita, jotka voivat koskea 
turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan 
luettuna, toimitusten säännöllisyyttä ja
laatua […] sekä ympäristönsuojelua, 
ilmastonsuojelu ja energiatehokkuus 
mukaan luettuna. [...]”

Or. en

(Lisätään uusia kohtia direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 2 kohtaan.)

Perustelu

Siirtämällä toimitusten hintaa koskeva viittaus julkisen palvelun velvoitteita koskevasta 
kohdasta heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevaan kohtaan tarkistuksella pyritään 
varmistamaan, että toimitusten hintoja koskevat toimenpiteet kohdennetaan heikoimmassa 
asemassa oleviin kuluttajiin. Tarkemman kohdennuksen ansiosta lopputuloksen pitäisi 
hyödyttää niitä, jotka tarvitsevat eniten kuluttajansuojaa.

Tarkistus 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Ottaen täysin huomioon 
perustamissopimuksen asiaa koskevat 
määräykset ja erityisesti sen 86 artiklan 
jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen 
edun nimissä asettaa kaasualalla 
toimiville yrityksille julkisen palvelun 
velvoitteita, jotka voivat koskea 
turvallisuutta, toimitusvarmuus mukaan 
luettuna, toimitusten säännöllisyyttä, 
laatua ja hintaa sekä 
ympäristönsuojelua, ilmastonsuojelu, 
uusiutuva energia ja energiatehokkuus 
mukaan luettuna. Näiden velvoitteiden 
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on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, 
syrjimättömiä ja todennettavia, ja niillä 
on turvattava se, että EU:n kaasualan 
yritykset voivat tarjota jäsenvaltioiden 
kuluttajille palvelujaan tasapuolisesti. 
Tässä kohdassa tarkoitetun 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja 
energiatehokkuutta edistävän 
kysynnänhallinnan osalta sekä 
ympäristötavoitteiden ja uusiutuvaa 
energiaa koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua 
ottaen huomioon, että kolmannet 
osapuolet saattavat pyrkiä verkkoon.”

Or. en

(Lisätään uusia kohtia direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 2 kohtaan.)

Perustelu

Tässä direktiivissä on välttämätöntä viitata EU:n uusiutuvaan energiaan ja siitä sovittuihin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet
energiaköyhyyden käsittelemiseksi 
kansallisissa energiaa koskevissa 
toimintasuunnitelmissaan sen 
varmistamiseksi, että energiaköyhyydestä 
kärsivien ihmisten määrä todellisuudessa 
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vähenee, ja niiden on tiedotettava 
kyseisistä toimenpiteistä komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa yhdennettyä 
lähestymistapaa varmistaakseen, että 
yleisen palvelun velvoitteet ja julkisen 
palvelun velvoitteet täytetään. Kyseisiin 
toimenpiteisiin voi sisältyä erityistariffit 
heikossa asemassa oleville kuluttajille ja 
yksittäisille kotitalouksille, ja niihin on 
sisällyttävä energiatehokkuutta koskevia 
parannuksia. Komission on annettava 
indikaattoreita, joilla seurataan kyseisten 
toimenpiteiden vaikutusta 
energiaköyhyyteen. Kyseisillä 
toimenpiteillä ei saa haitata 23 artiklassa 
tarkoitettua markkinoiden avaamista. 
Jäsenvaltioiden on tässä yhteydessä 
varmistettava, että jakeluyritykset 
noudattavat tiukkoja menettelyjä, jotta 
vältetään kotitalousasiakkaiden verkosta 
kytkeminen ottaen huomioon heikossa 
asemassa olevat ja energiaköyhyydestä 
kärsivät kuluttajat. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että heikossa 
asemassa oleviin ja energiaköyhyydestä 
kärsiviin asiakkaisiin liittyviä oikeuksia ja 
velvoitteita sovelletaan.”

Or. en

(Korvataan direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 3 kohta lähes kokonaan uudella kohdalla.)

Perustelu

Energiaköyhyys on kasvava ongelma kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdennettyä lähestymistapaa 
tarvitaan, ja kansallisten sääntelyviranomaisten rooli on ratkaisevan tärkeä.  Komission 
pitäisi myös olla vastuussa jäsenvaltioiden edistymisen seuraamisesta tällä alalla ja tiedottaa 
jäsenvaltioiden energiaköyhyyden torjumista koskevista onnistuneista toimenpiteistä.
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Tarkistus 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet
energiaköyhyyden käsittelemiseksi 
kansallisissa energiaa koskevissa 
toimintasuunnitelmissaan sen 
varmistamiseksi, että energiaköyhyydestä 
kärsivien ihmisten määrä todellisuudessa 
vähenee, ja niiden on tiedotettava 
kyseisistä toimenpiteistä komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa yhdennettyä 
lähestymistapaa varmistaakseen, että 
yleisen palvelun velvoitteet ja julkisen 
palvelun velvoitteet täytetään. Kyseisiin 
toimenpiteisiin voi sisältyä erityistariffit 
heikossa asemassa oleville kuluttajille ja 
yksittäisille kotitalouksille ja niihin on 
sisällyttävä energiatehokkuutta koskevia 
parannuksia ja kohdennettuja sosiaalisia 
toimia alhaisen tulotason 
kuluttajaryhmille. Komission on 
annettava indikaattoreita, joilla seurataan 
kyseisten toimenpiteiden vaikutusta 
energiaköyhyyteen. Kyseisillä 
toimenpiteillä ei saa haitata 23 artiklassa 
tarkoitettua markkinoiden avaamista.”

Or. en

(Korvataan direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 3 kohta lähes kokonaan uudella kohdalla)

Perustelu

Energiaköyhyys on kasvava ongelma kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdennettyä lähestymistapaa 
tarvitaan, ja kansallisten sääntelyviranomaisten rooli on ratkaisevan tärkeä.  Komission 
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pitäisi myös olla vastuussa jäsenvaltioiden edistymisen seuraamisesta tällä alalla ja tiedottaa 
jäsenvaltioiden energiaköyhyyden torjumista koskevista onnistuneista toimenpiteistä.

Tarkistus 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
loppukäyttäjien suojelemiseksi ja 
kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi ja varmistettava 
erityisesti, että heikossa asemassa olevia 
asiakkaita suojellaan asianmukaisilla 
toimenpiteillä, myös maksuehtoihin 
liittyvillä toimenpiteillä, jotta he muun 
muassa välttyisivät verkosta 
kytkemiseltä. [...]”

Or. en

(Lisätään uusia kohtia direktiivin 2003/55/EY 3 kohtaan.)

Perustelu

Siirtämällä toimitusten hintaa koskeva viittaus julkisen palvelun velvoitteita koskevasta 
kohdasta heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevaan kohtaan tällä tarkistuksella pyritään 
varmistamaan, että toimitusten hintoja koskevat toimenpiteet kohdennetaan heikoimmassa 
asemassa oleviin kuluttajiin. Tarkemman kohdennuksen ansiosta lopputuloksen pitäisi 
hyödyttää niitä, jotka tarvitsevat eniten kuluttajansuojaa.
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Tarkistus 160
Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
loppukäyttäjien suojelemiseksi ja 
kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi ja varmistettava 
erityisesti, että heikossa asemassa olevia 
asiakkaita suojellaan asianmukaisilla 
toimenpiteillä, jotta he muun muassa 
välttyisivät verkosta kytkemiseltä. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä sellaisten 
syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden 
suojelemiseksi, jotka on liitetty 
kaasuverkkoon, sekä 
direktiivin 2003/96/EY 17 artiklan 
1 kohdan a alakohdan määritelmän 
mukaisten energiaintensiivisten yritysten 
hyväksi. Jäsenvaltiot voivat nimetä 
toimituksista viime kädessä vastaavan 
tahon kaasuverkkoon liitettyjä 
asiakkaita varten. Niiden on 
varmistettava kuluttajansuojan korkea 
taso erityisesti yleisten sopimusehtojen, 
yleisen tiedottamisen ja 
riitojenratkaisumenettelyjen 
avoimuuden osalta. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vaatimukset 
täyttävät asiakkaat voivat tosiasiallisesti 
vaihtaa toimittajaa. Ainakin 
kotitalousasiakkaiden osalta näihin 
toimenpiteisiin on kuuluttava liitteessä A 
esitetyt toimenpiteet.”

Or. en
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(Lisätään uusia osia direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 3 kohtaan.)

Perustelu

Myös energiaintensiivisiä yrityksiä on käsiteltävä tässä direktiivissä.

Tarkistus 161
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus saada 
toimituksia toimittajalta edellyttäen, että 
viimeksi mainittu antaa siihen 
suostumuksensa, riippumatta 
jäsenvaltiosta, jossa se on hyväksytty 
toimittajaksi. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että alkuperämaassaan 
toimittajiksi hyväksytyt yritykset voivat 
toimittaa kaasua jäsenvaltion 
kansalaisille ilman, että niiden tarvitsee 
täyttää muita ehtoja.”

Or. xm

Perustelu

Toimittajiin sovelletaan erilaisia kaasun toimittamista asiakkaille koskevia ehtoja eri 
jäsenvaltioissa. Nämä erilaiset markkinasäännöt ovat huomattava este markkinoille pääsylle. 
Rajoittamattoman markkinoille pääsyn edistämiseksi pitäisi soveltaa alkuperämaata koskevaa 
periaatetta.
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Tarkistus 162
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikilla asiakkailla on oikeus saada 
toimituksia toimittajalta edellyttäen, että 
viimeksi mainittu antaa siihen 
suostumuksensa, riippumatta 
jäsenvaltiosta, jossa se on hyväksytty 
toimittajana. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että alkuperämaassaan 
toimittajiksi hyväksytyt yritykset voivat 
toimittaa kaasua jäsenvaltion 
kansalaisille ilman, että niiden tarvitsee 
täyttää muita ehtoja.”

Or. xm

Perustelu

Toimittajiin sovelletaan erilaisia kaasun toimittamista asiakkaille koskevia ehtoja eri 
jäsenvaltioissa. Nämä erilaiset markkinasäännöt ja oikeudelliset velvoitteet ovat huomattava 
este markkinoille pääsylle. Rajoittamattoman markkinoille pääsyn edistämiseksi pitäisi 
soveltaa alkuperämaata koskevaa periaatetta, eli jos toimittaja on hyväksytty yhdessä 
jäsenvaltiossa, sille pitäisi antaa lupa toimittaa kaasua asiakkaille muissa jäsenvaltiossa 
ilman, että sen tarvitsee täyttää muita ehtoja.
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Tarkistus 163
Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka 
liittyvät sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, 
ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä 
energiatehokkuutta / kysyntäpuolen 
hallintaa koskevia toimenpiteitä ja 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, 
sekä toimitusvarmuuteen. 
Toimenpiteisiin voi sisältyä erityisesti 
riittävien taloudellisten kannustimien 
tarjoaminen, jossa käytetään 
tarvittaessa kaikkia olemassa olevia 
kansallisia ja yhteisön keinoja, 
tarvittavan verkko-infrastruktuurin, 
myös yhteenliittämiskapasiteetin, 
ylläpitoa ja rakentamista varten. Ottaen 
täysin huomioon perustamissopimuksen 
asiaankuuluvat määräykset jäsenvaltiot 
voivat edistää energiankuluttajien ja 
-toimittajien välisiä pitkän aikavälin 
sopimuksia, joilla edistetään energian 
tuotannon ja jakelun parantamista ja 
annetaan kuluttajille oikeudenmukainen 
osuus saaduista hyödyistä edellyttäen, että 
niillä voidaan edistää energia-alan 
investointitason parantamista.”

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla merkittävä osuus pyrittäessä antamaan asiakkaille tehokkaita 
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etuja.

Tarkistus 164
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”5 a. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei 
saa vaikuttaa kielteisesti kyseessä olevien 
työntekijöiden työllisyyteen, työehtoihin, 
kuulemiseen eikä tiedotukseen tai 
osallistumisoikeuksiin. Jäsenvaltioiden on 
kuultava työmarkkinaosapuolia kaikkien 
tähän direktiiviin tehtävien tarkistusten 
täytäntöönpanosta, jotta voidaan lieventää 
kielteisiä vaikutuksia kyseessä oleviin 
työntekijöihin. Komissio tiedottaa kaasun 
ja sähkön sosiaalisen vuoropuhelun 
alakohtaisille komiteoille kuulemisista ja 
toteutetuista toimenpiteistä.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 5 kohdan jälkeen.)

Perustelu

Varotoimenpiteitä tarvitaan suojelemaan kyseessä olevia alan työntekijöitä kaikilta sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden avaamisen kielteisiltä vaikutuksilta. Mahdollisten kielteisten seurausten 
lieventämiseksi on tärkeää, että niistä keskustellaan työmarkkinaosapuolten kanssa.
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Tarkistus 165
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

(1 f) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”6 a. Energiatehokkuuden edistämiseksi 
ja energiaköyhyyden vähentämisen 
tukemiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on valtuutettava 
kaasuyhtiöt ottamaan käyttöön tariffit, 
joilla laajennetaan kulutusastetta ja jonka 
selvänä tavoitteena on energiatehokkaan 
toiminnan edistäminen, kotitalouksien 
kaasun kysynnän vähentäminen ja siihen 
liittyvä kotitalouksien 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä 
energiaköyhyydestä kärsivien 
kotitalouksien energiakustannusten 
vähentäminen.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 6 kohdan jälkeen.)

Perustelu

Tällä tariffimallilla nykyinen hinnoittelumalli kääntyisi vastakkaiseksi. Vaikka 
energiankulutusta yritetään nykyisin vähentää, nykyisellä hinnoittelumallilla palkitaan 
suuremmasta energiankulutuksesta alemmilla hinnoilla. Tämän mallin ei pitäisi aiheuttaa 
yleisiä kustannuksia sähköyrityksille, vaan sillä tarjotaan kannusteita energiatehokkuuteen. 
Tämän mallin edut tulevat esille, kun älykkäät mittarit otetaan käyttöön.
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Tarkistus 166
Šarūnas Birutis

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

Komission teksti Tarkistus

(1 f) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”6 a. Energiatehokkuuden edistämiseksi 
ja energiaköyhyyden vähentämisen 
tukemiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on valtuutettava 
kaasuyhtiöt ottamaan käyttöön tariffit, 
joilla laajennetaan kulutusastetta ja jonka 
selvänä tavoitteena on energiatehokkaan 
toiminnan edistäminen, kotitalouksien 
kaasun kysynnän vähentäminen ja siihen 
liittyvä kotitalouksien 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä 
sen varmistaminen, että kaasun 
perustarjonta vastaa alhaisen tulotason 
kotitalouksien kulutusta.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 6 kohdan jälkeen)

Perustelu

Tällä tariffimallilla nykyinen hinnoittelumalli kääntyisi vastakkaiseksi. Vaikka 
energiankulutusta yritetään nykyisin vähentää, nykyisellä hinnoittelumallilla palkitaan 
suuremmasta energiankulutuksesta alemmilla hinnoilla. Tämän mallin ei pitäisi aiheuttaa 
yleisiä kustannuksia sähköyrityksille, vaan sillä tarjotaan kannusteita energiatehokkuuteen. 
Tämän mallin edut tulevat esille, kun älykkäät mittarit otetaan käyttöön.
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Tarkistus 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(1 f) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”6 a. Energiatehokkuuden edistämiseksi 
ja energiaköyhyyden vähentämisen 
tukemiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on valtuutettava 
kaasun toimittajat ottamaan käyttöön 
hinnoittelumallit, jotka sisältävät 
kokonaistariffit, joiden mukaan hinta 
nousee, kun kulutus kasvaa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että se osa kulutuksesta, johon sovelletaan 
alhaisempaa hintaa, vastaa pienituloisten 
kotitalouksien tyypillistä kulutusta.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 6 kohdan jälkeen.)

Perustelu

Tällä tariffimallilla nykyinen hinnoittelumalli kääntyisi vastakkaiseksi. Vaikka 
energiankulutusta yritetään nykyisin vähentää, nykyisellä hinnoittelumallilla palkitaan 
suuremmasta energiankulutuksesta alemmilla hinnoilla. Tämän mallin ei pitäisi aiheuttaa 
yleisiä kustannuksia sähköyrityksille, vaan sillä tarjotaan kannusteita energiatehokkuuteen. 
Tämän mallin edut tulevat esille, kun älykkäät mittarit otetaan käyttöön.

Tarkistus 168
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

( 1f) Lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”6 a. Energian taloudellisen käytön 
edistämiseksi ja energiaköyhyyden 
vähentämiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten on valtuutettava 
kaasun toimittajat ottamaan käyttöön 
hinnoittelumallit, jotka sisältävät 
kokonaistariffit, joiden mukaan hinta 
nousee, kun kulutus kasvaa. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että se osa kulutuksesta, johon sovelletaan 
alhaisempaa hintaa, vastaa tyypillistä 
kulutusta energiatehokkaan talon 
lämmittämiseksi.”

Or. en

(Lisätään uusi kohta direktiivin 2003/55/EY 3 artiklan 6 kohdan jälkeen)

Perustelu

Tällä tariffimallilla nykyinen hinnoittelumalli kääntyisi vastakkaiseksi. Vaikka 
energiankulutusta yritetään nykyisin vähentää, nykyisellä hinnoittelumallilla palkitaan 
suuremmasta energiankulutuksesta alemmilla hinnoilla. Tämän mallin ei pitäisi aiheuttaa 
yleisiä kustannuksia sähköyrityksille, vaan sillä tarjotaan kannusteita energiatehokkuuteen. 
Tämän mallin edut tulevat esille, kun älykkäät mittarit otetaan käyttöön.

Tarkistus 169
Romano Maria La Russa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.
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”7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Tarkistus 170
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin 
vaikutusvaltaa. Komission ehdotuksen mukaan parlamentti voisi vain hylätä komission 
luonnokset. Tästä seuraisi, että energian sisämarkkinoita koskeviin ratkaiseviin päätöksiin ei 
enää sovellettaisi demokraattista lainsäädäntöprosessia.
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Tarkistus 171
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Perustelu

Komission tässä ehdottamat toimivaltuudet suuntaviivojen antamiseen valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen vähentäisivät huomattavasti Euroopan parlamentin oikeuksia, 
ja ne pitäisi siksi hylätä.

Tarkistus 172
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 7 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
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on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Perustelu

Kuluttajansuojalle välttämättömät toimivaltuudet pitäisi sisällyttää suoraan direktiiviin. Siksi 
ei ole tarpeen jakaa valtuuksia suuntaviivojen antamiseen.

Tarkistus 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suuntaviivoja tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

7. Komission on annettava suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä ja 
selventämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Edelliseen direktiiviin sisältyi toimenpiteitä loppukäyttäjien, erityisesti heikommassa 
asemassa olevien kuluttajien suojelemiseksi. Verkosta kytkeminen mainittiin yksiselitteisesti. 
Samaan aikaan jäsenvaltioita rohkaistiin toteuttamaan toimenpiteitä avoimuuden, yleisen 
tiedotuksen ja riidanratkaisumekanismien parantamiseksi. Käytännössä kuluttajat eivät 
kuitenkaan ole hyötyneet markkinoiden avaamisesta. Siksi on välttämätöntä säätää 
täytäntöönpanomekanismeista, jotta jäsenvaltiot voivat selventää vaatimuksia.
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Tarkistus 174
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EC
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suuntaviivoja tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

7. Komissio voi tarkistaa suuntaviivoja 
tämän artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tätä toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
tarkistetaan 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
tavanomaista menettelyä noudattaen. Komissiolle annettavat valtuudet pitäisi rajoittaa 
tarpeellisiin tarkistuksiin.

Tarkistus 175
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi antaa suuntaviivoja tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

7. Asiaankuuluvien sidosryhmien 
asianmukaisen kuulemisen jälkeen 
komissio voi antaa suuntaviivoja tämän 
artiklan täytäntöönpanoa varten. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
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noudattaen. valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että hyvää sääntelykäytäntöä koskevia periaatteita 
noudatetaan kehitettäessä ja pantaessa täytäntöön kyseisiä suuntaviivoja.

Tarkistus 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”3 a artikla

Loppukäyttäjille annettavan tiedon 
avoimuus ja julkaiseminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjien saatavilla on avointa, 
vertailukelpoista, asianmukaista ja 
päivitettyä tietoa sovellettavista hinnoista 
ja tariffeista sekä vakioehdoista ja 
-edellytyksistä 3 artiklassa tarkoitettujen 
palvelujen saatavuuden ja käytön osalta 
liitteen A säännösten mukaisesti. Verkon 
käyttäjien ja tarvittaessa 
jakeluverkonhaltijoiden on julkaistava 
kyseiset tiedot helposti saatavilla olevassa 
muodossa.
2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava sellaisen tiedon 
tarjoaminen, jonka avulla loppukäyttäjät 
voivat arvioida itsenäisesti vaihtoehtoisten 
käyttömallien kustannukset 
vuorovaikutteisten oppaiden tai 
vastaavien tekniikoiden avulla. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset antavat 
kyseisiä oppaita tai tekniikoita saataville, 
mikäli niitä ei ole saatavilla markkinoilla.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
velvoittaa verkon käyttäjät, ja mikäli on 
aiheellista, jakeluverkonhaltijat antamaan 
sovellettavia tariffeja koskevat tiedot 
kuluttajille hankinnan aikana 
hankintapaikalla, jotta voidaan varmistaa, 
että kuluttajat ovat täysin tietoisia 
hinnoitteluehdoista.”

Or. en

(Lisätään uusi 3 a artikla direktiiviin 2003/55/EY)

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että kuluttaja voivat vaihtaa asianmukaiseen toimittajaan, heillä on 
oltava tarpeeksi tietoa tarjousten vertailemiseksi. Tarjoukset kaasumarkkinoilla ovat hyvin 
monimutkaisia, ja siksi tarvitaan uusi 3 a artikla, jossa selvennetään avoimuutta koskevia 
vaatimuksia.

Tarkistus 177
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Jos jäsenvaltiossa on käytössä 
lupajärjestelmä, jäsenvaltioiden on 
vahvistettava puolueettomat ja 
syrjimättömät perusteet, jotka yrityksen 
on täytettävä hakiessaan lupaa 
maakaasun käsittelylaitosten 
rakentamiseen ja/tai käyttöön tai 
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hakiessaan lupaa maakaasun 
toimittamiseen. Jäsenvaltiot eivät saa 
mitenkään sitoa lupaa perusteiseen, joilla 
toimivaltaisille viranomaisille annetaan 
harkintavaltaa. Syrjimättömät lupien 
myöntämisperusteet ja syrjimätön 
lupamenettely on julkistettava.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laitosten, putkien ja niihin liittyvien 
laitteiden lupamenettelyissä otetaan 
huomioon hankkeen merkitys energian 
sisämarkkinoille.”

Or. en

(Muutetaan direktiivin 2003/55/EY 4 artiklan 2 kohdan sanamuotoa)

Perustelu

Suuri este energian sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle on riittävän infrastruktuurin 
puute. Monissa jäsenvaltioissa uuden infrastruktuurin rakentamista tai nykyisen 
infrastruktuurin uudistamista koskevia hankkeita ei voida toteuttaa kohtuullisessa ajassa 
lupamenettelyyn liittyvien ongelmien takia.
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