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Tarkistus 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Oikeutta myydä kaasua kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin tai 
ilman syrjintää tai epäsuotuisampaa 
asemaa ei kuitenkaan voida tällä hetkellä 
taata yhdellekään yritykselle yhteisössä. 
Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 
eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta. Lisäksi eräiltä 
alueilta puuttuu valtioiden rajat ylittävä 
yhteenliittämiskapasiteetti, mikä rajoittaa 
markkinoiden yhdentymistä. 

Or. en

Perustelu

On pantava merkille, että eräissä jäsenvaltioissa puuttuu rajat ylittävä 
yhteenliittämiskapasiteetti. Tällainen tilanne jarruttaa markkinoiden yhdentymistä ja siten 
eurooppalaisten energiamarkkinoiden kehittämistä.

Tarkistus 39
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Oikeutta myydä kaasua kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin tai 
ilman syrjintää tai epäsuotuisampaa 
asemaa ei kuitenkaan voida tällä hetkellä 
taata yhdellekään yritykselle yhteisössä. 
Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 

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

eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta, ja yhä on olemassa 
eristyneitä markkinoita.

Or. lt

Tarkistus 40
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Oikeutta myydä kaasua kaikissa 
jäsenvaltioissa ilman syrjintää tai 
epäsuotuisampaa asemaa ei kuitenkaan 
voida tällä hetkellä taata yhdellekään 
yritykselle yhteisössä. Jäsenvaltioiden 
välillä ei ole toteutunut varsinkaan 
syrjimätön pääsy verkkoihin eikä 
myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta.

Or. de

Perustelu

Asetuksella olisi pyrittävää turvaamaan syrjimätön pääsy verkkoihin, mutta sen tavoitteena ei 
voi olla maakaasun myyminen kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin.

Tarkistus 41
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Oikeutta myydä kaasua kaikissa 
jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin tai 
ilman syrjintää tai epäsuotuisampaa 
asemaa ei kuitenkaan voida tällä hetkellä 
taata yhdellekään yritykselle yhteisössä. 

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

Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut 
varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin 
eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen 
viranomaisvalvonta. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamasta sanamuodosta syntyy käsitys, että sen mainitsemia kilpailuongelmia 
on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Tarkistus 42
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Oikeutta myydä sähköä 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.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamasta sanamuodosta syntyy käsitys, että sen mainitsemia kilpailuongelmia 
on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 43
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) valtioiden rajat ylittävän 
kaasuverkkojen 
yhteenliittämiskapasiteetin riittävä taso 
olisi saavutettava ensimmäisenä 
askeleena kohti markkinoiden 
yhdentymistä ja yhteisten eurooppalaisten 
energiamarkkinoiden kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale on yhdenmukainen 8.–9. maaliskuuta 2007 pidetyn Brysselin 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmien kanssa. Siinä tunnustettiin, että 
yhteenliittämiskapasiteetin riittävä taso vaihtelee eri EU:n alueilla.

Tarkistus 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) valtioiden rajat ylittävän 
kaasuverkkojen 
yhteenliittämiskapasiteetin riittävä taso 
olisi saavutettava ensimmäisenä 
askeleena kohti markkinoiden 
yhdentymistä ja yhteisten eurooppalaisten 
energiamarkkinoiden kehittämistä.

Or. en
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Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale on yhdenmukainen 8.–9. maaliskuuta 2007 pidetyn Brysselin 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmien kanssa. Siinä tunnustettiin, että 
yhteenliittämiskapasiteetin riittävä taso vaihtelee eri EU:n alueilla.

Tarkistus 45
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi maakaasun 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
kaasuyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymistä annettu komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 
17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat 
osoittaneet, että nykyiset säännöt ja 
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita
tavoitteena olevien moitteettomasti 
toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi.

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi maakaasun 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
kaasuyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymistä annettu komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 
17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat 
osoittaneet, että nykyisiä sääntöjä ja 
toimenpiteitä ei ole kaikissa 
jäsenvaltioissa pantu täytäntöön 
riittävällä tavalla ja siksi tavoitteena olevia
moitteettomasti toimivia sisämarkkinoita 
ei ole voitu toistaiseksi toteuttaa riittävän 
hyvin.

Or. de

Perustelu

Alaa koskeva tutkimus toteutettiin heinäkuussa 2005 aikaan, jolloin useimmat jäsenvaltiot 
eivät olleet saattaneet kaasudirektiiviä riittävällä tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Vielä joulukuussa 2006 komissio totesi (ks. asiakirja MEMO/06/481), että 16 yhteensä 
25 jäsenvaltiosta ei ole saattanut nykyistä lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään 
tai on tehnyt sen puutteellisesti. Voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö on saatettava 
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.
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Tarkistus 46
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi maakaasun 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
kaasuyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymistä annettu komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 
17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat 
osoittaneet, että nykyiset säännöt ja 
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita 
tavoitteena olevien moitteettomasti 
toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi.

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annetussa komission tiedonannossa 
Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan 
tarvetta saattaa valmiiksi maakaasun 
sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
kaasuyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja 
sähkömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymistä annettu komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 
17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja 
sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat 
osoittaneet, että nykyiset säännöt ja 
toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita 
tai anna mahdollisuutta fyysisten 
yhteyksien luomiseen tavoitteena olevien 
moitteettomasti toimivien 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 47
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Erityisesti pitäisi lisätä 
siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen 
parantaa rajat ylittävän siirtoverkkoihin 
pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten 
ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, 

(6) Erityisesti pitäisi lisätä kaasuverkkojen 
välisten fyysisten yhteyksien luomista sekä 
siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä 
ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen 
parantaa rajat ylittävän siirtoverkkoihin 
pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten 
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varmistaa yhteisön 
siirtoverkkojärjestelmän riittävän 
ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen 
kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti 
huomioon, sekä edistää 
energiatehokkuutta, tutkimusta ja 
innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä 
verkkojaan näiden toisiaan täydentävien 
teknisiä ja markkinoita koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, 
varmistaa yhteisön 
siirtoverkkojärjestelmän riittävän 
ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen 
kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti 
huomioon, sekä edistää 
energiatehokkuutta, tutkimusta ja 
innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä 
verkkojaan näiden toisiaan täydentävien 
teknisiä ja markkinoita koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

Or. lt

Tarkistus 48
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Eräitä kansallisia markkinoita ei ole 
liitetty ollenkaan tai huonosti yhteen 
naapurimarkkinoiden kanssa, joten ne 
jäävät eristyneiksi. Sisämarkkinoita ei 
voida saavuttaa ilman välttämättömiä 
valtioiden rajat ylittäviä yhteenliittämisiä. 
Verkkojen suunnittelemisessa 
kansallisesti ja EU:ssa olisi korostettava 
saatavilla olevan ja kolmansille 
osapuolille avoimen valtioiden rajat 
ylittävän yhteenliittämiskapasiteetin 
kehittämistä, jotta saadaan aikaan 
kaasukauppaa koko kaasun 
sisämarkkinoilla.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa ei mainita tätä merkittävää näkökohtaa, joka asettaa ehtoja 
tämän asetuksen eräisiin kohtiin.

Tarkistus 49
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 
keskeinen asema olisi annettava jo 
olemassa oleville rakenteille kuten 
EASEE–Gasille (European Association 
for the Streamlining of Energy 
Exchange).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten 
toteuttamisesta Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä. Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi olisi 
korostettava, että liian monien kuulemiselinten perustaminen voi johtaa päällekkäiseen 
kuulemiseen.
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Tarkistus 50
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 
keskeinen asema olisi annettava jo 
olemassa oleville rakenteille kuten 
EASEE–Gasille (European Association 
for the Streamlining of Energy 
Exchange).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja kokemusta julkisten kuulemisten toteuttamisesta. 
Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä. Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi olisi 
korostettava, että liian monien kuulemiselinten perustaminen voi johtaa päällekkäiseen 
kuulemiseen.

Tarkistus 51
Umberto Guidoni

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 

Poistetaan.



PE404.707v01-00 12/106 AM\717803FI.doc

FI

keskeinen asema olisi annettava jo 
olemassa oleville rakenteille kuten 
EASEE–Gasille (European Association 
for the Streamlining of Energy 
Exchange).

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja kokemusta julkisten kuulemisten toteuttamisesta. 
Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä. Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi olisi 
korostettava, että liian monien kuulemiselinten perustaminen voi johtaa päällekkäiseen 
kuulemiseen.

Tarkistus 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut 
tehtävät koskevat kaikkien 
markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi 
kuulemismenettely on välttämätön, ja sen 
helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi 
keskeinen asema olisi annettava jo 
olemassa oleville rakenteille kuten 
EASEE–Gasille (European Association 
for the Streamlining of Energy 
Exchange).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä 
on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja kokemusta julkisten kuulemisten toteuttamisesta. 
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Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas 
siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä.

Tarkistus 53
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kilpailun lisäämiseksi likvidien kaasun 
tukkumarkkinoiden avulla on 
välttämätöntä, että kaasulla voidaan käydä 
kauppaa riippumatta sen sijainnista 
verkossa. Tämä voi toteutua ainoastaan, 
jos verkon käyttäjät voivat varata otto- ja 
syöttökapasiteettia toisistaan riippumatta, 
jolloin kaasun siirtoa tapahtuu 
alueellisesti sopimusperusteisten virtojen 
sijasta. Jo kuudennessa Madridin 
foorumissa suurin osa sidosryhmistä 
katsoi otto- ja syöttöjärjestelmän olevan 
paras keino edistää kilpailun kehittämistä.

(9) Kilpailun lisäämiseksi likvidien kaasun 
tukkumarkkinoiden avulla on 
välttämätöntä, että kaasulla voidaan käydä 
kauppaa riippumatta sen sijainnista 
verkossa. Otto- ja syöttöjärjestelmiä ei 
pitäisi kuitenkaan säätää pakollisiksi, 
koska ne eivät aina ilmennä kunnolla 
siirtokustannuksia ja siksi eivät ole ehkä 
tarkoituksenmukaisia kaikissa 
tapauksissa, sillä kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden välillä on eroja. 
Jäsenvaltioiden pitäisikin voida vapaasti 
päättää, ottavatko ne käyttöön otto- ja 
syöttöjärjestelmän.

Or. en

Perustelu

Otto- ja syöttöjärjestelmien pitäisi olla yksi vaihtoehdoista. Niitä ei kuitenkaan pitäisi tehdä 
pakollisiksi, koska ne eivät ilmennä kunnolla siirtokustannuksia.

Tarkistus 54
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Verkon fyysistä tilaa koskevien 
tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien 
markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä 

(12) Verkon fyysistä tilaa koskevien 
tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien 
markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä 
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olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja 
tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt 
tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää 
täsmällisempiä tietoja tarjonnasta ja 
kysynnästä, verkon kapasiteetista, 
kaasuvirroista ja ylläpidosta, 
tasehallinnasta sekä varastojen 
saatavuudesta ja käyttöasteesta. Koska 
nämä tiedot ovat tärkeitä markkinoiden 
toiminnalle, olisi poistettava 
luottamuksellisuussyistä asetetut 
julkistamisrajoitukset.

olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja 
tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt 
tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää 
täsmällisempiä tietoja tarjonnasta ja 
kysynnästä, verkon kapasiteetista, 
kaasuvirroista ja ylläpidosta, 
tasehallinnasta sekä varastojen 
saatavuudesta ja käyttöasteesta, mikäli 
näin ei puututa oikeutettuihin 
liikesalaisuuksiin.

Or. de

Perustelu

Jokaisen liikenne- ja varastointiasiakkaan oikeutta tietojensa (esim. kuljetetut määrät) 
luottamukselliseen käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että hänen käyttäytymisestään 
markkinoilla voidaan tehdä johtopäätöksiä. Jos verkon käyttäjistä annetaan arkaluonteisia 
taloudellisia tietoja muille kauppiaille tai kilpailijoille, näillä markkinoiden toimijoilla olisi 
mahdollisuus jäljittää toimituksia ja myyntiä koskevia tietoja. Sen vuoksi nykyinen vähintään 
kolmea verkonkäyttäjää koskeva sääntö (asetus 1775/2005 6 artiklan 5 kohta) olisi pidettävä 
voimassa. 

Tarkistus 55
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Verkon fyysistä tilaa koskevien 
tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien 
markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä 
olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja 
tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt 
tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää 
täsmällisempiä tietoja tarjonnasta ja 
kysynnästä, verkon kapasiteetista, 
kaasuvirroista ja ylläpidosta, 
tasehallinnasta sekä varastojen 
saatavuudesta ja käyttöasteesta. Koska 
nämä tiedot ovat tärkeitä markkinoiden 

(12) Verkon fyysistä tilaa koskevien 
tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien 
markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä 
olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja 
tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt 
tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää 
täsmällisempiä tietoja kokonaistarjonnasta 
ja kysynnästä, verkon kapasiteetista, 
kaasuvirroista ja ylläpidosta, 
tasehallinnasta sekä varastojen 
saatavuudesta ja käyttöasteesta. Koska 
nämä kokonaistiedot ovat tärkeitä 
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toiminnalle, olisi poistettava 
luottamuksellisuussyistä asetetut 
julkistamisrajoitukset. 

markkinoiden toiminnalle, olisi poistettava 
jossain määrin luottamuksellisuussyistä 
asetetut julkistamisrajoitukset tarvittavilta 
osin vaikuttamatta yksittäisten 
käyttäjätilien luottamuksellisuuteen.

Or. en

Perustelu

On saavutettava selkeä tasapaino avoimuuden ja kaupallisten luottamuksellisuusvaatimusten 
välillä. 

Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta luottamus markkinoihin 
lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava 
varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa 
rangaistus. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi voitava tutkia väitteet markkinoiden 
väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi
toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen 
saada käyttöönsä tiedot kaasuntoimittajien 
operatiivisista päätöksistä. 
Kaasumarkkinoilla kaikki tällaiset 
päätökset ilmoitetaan verkonhaltijalle 
kapasiteettivarauksina, ilmoituksina ja 
toteutuneina virtoina. Verkonhaltijoiden 
olisi pidettävä nämä tiedot toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla tietyn ajan. 

(13) Jotta luottamus markkinoihin 
lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava 
varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa 
rangaistus. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi voitava tutkia väitteet markkinoiden 
väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen 
saada käyttöönsä tiedot kaasuntoimittajien 
operatiivisista päätöksistä. 
Kaasumarkkinoilla kaikki tällaiset 
päätökset ilmoitetaan verkonhaltijalle 
kapasiteettivarauksina, ilmoituksina ja 
toteutuneina virtoina. Verkonhaltijoiden 
olisi pidettävä nämä tiedot toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla viiden vuoden
ajan. 

Or. ro

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 6 b artiklan 1 alakohdan kanssa.
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Tarkistus 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kilpailu kotitalousasiakkaista 
edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille 
vähittäismarkkinoille ei estetä. Sen vuoksi 
toimitusketjua koskevien sääntöjen ja 
vastuunjaon on oltava kaikkien 
markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi 
yhdenmukaistettava siten, että ne 
edistävät yhteisön markkinoiden 
yhdentymistä.

(14) Kilpailu kotitalousasiakkaista 
edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille 
vähittäismarkkinoille ei estetä.

Or. de

Perustelu

Tällä säännöksellä puututaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten se olisi poistettava.

Tarkistus 58
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kilpailu kotitalousasiakkaista 
edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille 
vähittäismarkkinoille ei estetä. Sen vuoksi 
toimitusketjua koskevien sääntöjen ja 
vastuunjaon on oltava kaikkien 
markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi 
yhdenmukaistettava siten, että ne 
edistävät yhteisön markkinoiden 
yhdentymistä.

(14) Kilpailu kotitalousasiakkaista 
edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille 
vähittäismarkkinoille ei estetä.

Or. de
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Perustelu

Vrt. kaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 3 artiklan 7 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 59
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten ja varastojen 
käyttömahdollisuudet eivät ole riittäviä, 
joten sääntöjä on parannettava. Euroopan 
sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän (ERGEG) toteuttaman seurannan 
perusteella on todettu, että 
varastointilaitteistojen haltijoille 
tarkoitettuja kolmannen osapuolen 
käyttöoikeuden hyviä toimintatapoja 
koskevia vapaaehtoisia suuntaviivoja, jotka 
kaikki sidosryhmät hyväksyivät Madridin 
foorumissa, ei sovelleta riittävästi. Sen 
vuoksi niistä olisi tehtävä sitovia.

(15) Joissakin jäsenvaltioissa nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
käyttömahdollisuudet eivät ole riittäviä, 
joten nykyisten sääntöjen 
täytäntöönpanoa on parannettava. 
Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGEG) 
toteuttaman seurannan perusteella on 
todettu, että varastointilaitteistojen 
haltijoille tarkoitettuja kolmannen 
osapuolen käyttöoikeuden hyviä 
toimintatapoja koskevia vapaaehtoisia 
suuntaviivoja, jotka kaikki sidosryhmät 
hyväksyivät Madridin foorumissa, ei aina 
sovelleta riittävästi. Sen vuoksi niistä olisi 
tehtävä sitovia. Vaikka vapaaehtoiset 
suuntaviivat on sittemmin pantu 
täytäntöön koko Euroopassa lähes 
täydellisesti, niiden ottaminen osaksi 
lainsäädäntöä lisää markkinaosapuolten 
luottamusta syrjimättömään 
mahdollisuuteen käyttää varastoja.

Or. de

Perustelu

Varastointilaitteistojen haltijoille tarkoitettuja kolmannen osapuolen käyttöoikeuden hyviä 
toimintatapoja koskevia vapaaehtoisia suuntaviivoja pannaan parhaillaan täytäntöön useissa 
jäsenvaltioissa. Toistaiseksi markkinaosapuolilla ei kuitenkaan ole suurta luottamusta tähän 
käytännössä toimivaan mahdollisuuteen käyttää varastoja. Sääntöjen ottaminen osaksi 
lainsäädäntöä toimii siten luottamusta lisäävänä toimena.
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Tarkistus 60
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten ja varastojen 
käyttömahdollisuudet eivät ole riittäviä, 
joten sääntöjä on parannettava. Euroopan 
sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän (ERGEG) toteuttaman seurannan 
perusteella on todettu, että 
varastointilaitteistojen haltijoille 
tarkoitettuja kolmannen osapuolen 
käyttöoikeuden hyviä toimintatapoja 
koskevia vapaaehtoisia suuntaviivoja, jotka 
kaikki sidosryhmät hyväksyivät Madridin 
foorumissa, ei sovelleta riittävästi. Sen 
vuoksi niistä olisi tehtävä sitovia.

(15) Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten ja varastojen 
käyttömahdollisuudet eivät ole riittäviä, 
joten sääntöjä on parannettava. Euroopan 
sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän (ERGEG) toteuttaman seurannan 
perusteella on todettu, että 
varastointilaitteistojen haltijoille 
tarkoitettuja kolmannen osapuolen 
käyttöoikeuden hyviä toimintatapoja 
koskevia vapaaehtoisia suuntaviivoja, jotka 
kaikki sidosryhmät hyväksyivät Madridin 
foorumissa, ei sovelleta riittävästi. Sen 
vuoksi niistä olisi tehtävä sitovia. 
Tarvitaan myös tiukat ja yhdenmukaiset 
pääsyä koskevat edellytykset kaikille 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksille.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksen saaneille nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksille tämän johdanto-osan 
kappaleen soveltamista rajoitetaan poikkeuksen laajuuden mukaan. 

Tarkistus 61
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Asetuksen (EY) N:o 1775/2005 osalta 
komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta vahvistaa tai hyväksyä 
suuntaviivat, jotka ovat tarpeen tämän 
asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi 

Poistetaan.
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vaadittavan yhdenmukaistamisen 
vähimmäistason määrittelemiseksi. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 muita kuin 
keskeisiä osia tai täydentää mainittua 
asetusta lisäämällä siihen uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 2005/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Tarkistus 62
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

(–1) Kaikkialla tekstissä sana 
"siirtoverkko" korvataan ilmauksella 
"perusinfrastruktuuri".

Or. en
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Perustelu

Kaasudirektiivin 2003/55/EY ja uuden komission ehdotuksen hengen mukaisesti ei ole vaikea 
todeta, että nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja maanalaiset varastot eivät kuulu 
tuotantoketjun alkupäähän vaan sen keskivaiheeseen. Samoin on siirtoverkon kohdalla ja siksi 
niillä pitäisikin olla sama kohtelu. Näin ollen käsitteen "kaasun perusinfrastruktuuri" käyttö 
voidaan ulottaa kolmeen infrastruktuurityyppiin ja parantaa ymmärrettävyyttä kaikille 
sidosryhmille. 

Tarkistus 63
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

(c) helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien rajat ylittävien 
vähittäismarkkinoiden sekä
moitteettomasti toimivien ja avoimien 
tukkumarkkinoiden syntymistä; siinä 
säädetään mekanismeista, joilla näitä 
sääntöjä yhdenmukaistetaan, jotta kaasua 
voisi myydä ja toimittaa 
vähittäisasiakkaille yli rajojen.

(c) helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien tukkumarkkinoiden syntymistä; 
siinä säädetään mekanismeista, joilla näitä 
sääntöjä yhdenmukaistetaan, jotta kaasua 
voisi myydä yli rajojen.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden tavoitteena ei ole välttämättä moitteettomasti toimivien 
alueellisten ja yhteisön laajuisten tukkumarkkinoiden kehittäminen, johon tämän asetuksen 
pitäisi keskittyä. Sellaisen sääntelytavoitteen seurauksia pitäisi arvioida perusteellisesti ja sen 
kustannuksia ja hyötyjä olisi analysoitava, koska todennäköisesti siihen liittyisi huomattavia 
hukkakustannuksia, jotka olisivat hyötyjä suurempia. 
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Tarkistus 64
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien rajat ylittävien 
vähittäismarkkinoiden sekä moitteettomasti 
toimivien ja avoimien tukkumarkkinoiden 
syntymistä; siinä säädetään mekanismeista, 
joilla näitä sääntöjä yhdenmukaistetaan, 
jotta kaasua voisi myydä ja toimittaa 
vähittäisasiakkaille yli rajojen.

c) helpottaa moitteettomasti toimivien ja 
avoimien rajat ylittävien 
vähittäismarkkinoiden sekä moitteettomasti 
toimivien ja avoimien tukkumarkkinoiden 
syntymistä; siinä säädetään mekanismeista, 
joilla verkkoon pääsyä koskevia sääntöjä 
yhdenmukaistetaan, jotta kaasua voisi 
myydä ja toimittaa vähittäisasiakkaille yli 
rajojen.

Or. de

Perustelu

Tariffien ja niiden laskentaperusteiden määrittämisen olisi säilyttävä kansallisten 
sääntelyviranomaisten yksinomaisena tehtävänä. Vain siten voidaan varmistaa, että 
1 a artiklassa tarkoitettu vaatimus kansallisten ja alueellisten markkinoiden erikoispiirteiden 
huomioon ottamisesta toteutuu.

Tarkistus 65
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin kuuluu yhdenmukaisten 
periaatteiden vahvistaminen 
verkkoonpääsytariffeille tai niiden 
laskennan perustana oleville 
menetelmille, kolmannen osapuolen 
verkkoonpääsyyn liittyvien palvelujen 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin kuuluu kapasiteetin jakamista 
ja ylikuormituksen hallintaa koskevat 
yhdenmukaiset periaatteet, 
avoimuusvaatimusten määrittely, 
tasehallintasäännöt ja 
tasepoikkeamamaksut sekä 
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luominen sekä kapasiteetin jakamista ja 
ylikuormituksen hallintaa koskevat 
yhdenmukaiset periaatteet, 
avoimuusvaatimusten määrittely, 
tasehallintasäännöt ja 
tasepoikkeamamaksut sekä 
kapasiteettikaupan helpottaminen.”

kapasiteettikaupan helpottaminen.

Or. de

Perustelu

Tariffien ja niiden laskentaperusteiden määrittämisen olisi säilyttävä kansallisten 
sääntelyviranomaisten yksinomaisena tehtävänä. Vain siten voidaan varmistaa, että 
1 a artiklassa tarkoitettu vaatimus kansallisten ja alueellisten markkinoiden erikoispiirteiden 
huomioon ottamisesta toteutuu.

Tarkistus 66
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

(–a) Korvataan 1 kohdan 1 alakohta 
seuraavasti:
1. siirrolla maakaasun siirtämistä 
siirtoputkistossa tai putkiverkostossa, 
jotka sisältävät pääasiassa 
korkeapaineputkia, lukuun ottamatta 
siirtämistä tuotantovaiheen aikaisissa 
putkistoissa tai putkiverkostossa taikka 
varastoinnin paikalliseen jakeluun 
loppuasiakkaille yhdistävissä putkistoissa 
tai putkiverkostossa ja yleisesti siirtämisen 
putkistoissa, joita käytetään pääasiassa 
maakaasun paikalliseen jakeluun; [...]”

Or. en
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Perustelu

Nykyinen siirron määritelmä on epäselvä ja harhaanjohtava, joten sitä olisi selkeytettävä.

Tarkistus 67
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 artikla – 1 kohta – 29 a ja 29 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a. Kaasun perusinfrastruktuurilla 
siirtoverkostoa tai varastoa tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosta; 
Kaasun perusinfrastruktuurin käyttäjällä 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka on vastuussa kaasun 
perusinfrastruktuurilaitoksen käytöstä.

Or. en

Tarkistus 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys.

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta, 
koordinoitu toiminta ja hyvä tekninen 
kehitys. Kukin siirtoverkonhaltija on 
edelleen vastuussa direktiivin 2003/55/EY 
8 artiklan velvoitteiden noudattamisesta. 
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Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston valtuudet ja 
tehtävät pitää rajoittaa 
siirtoverkonhaltijoiden toimintaan, joka 
vaatii koordinointia ja 
yhdenmukaistamista kaasun 
sisämarkkinoilla. 

Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston perustamisen tärkeimpänä 
tavoitteena on varmistaa, että kaasuverkkojen koordinoidulle käytölle ei ole esteitä. On myös 
ratkaisevan tärkeää määrittää rajat kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 
tehtäville siten, että ne liittyvät ensisijaisesti niiden lainsäädännöllisiin tehtäviin.

Tarkistus 69
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys.

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta, 
koordinoitu toiminta ja hyvä tekninen 
kehitys ja edistää rajat ylittävää 
kaupankäyntiä ja toimivia markkinoita.

Or. en

Perustelu

Alueellisen yhteistyön parantaminen ja siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 
perustaminen on merkittävä tapa parantaa siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä. Ehdotuksen 
lisäksi tarvitaan tehokasta ja reaaliaikaista siirtoverkonhaltijoiden yhteistyötä 
eurooppalaisessa verkossa, jotta voidaan poistaa kaikki rajat ylittävän kaupankäynnin esteet, 
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yhdentää valtavat energiamäärät ja reagoida tehokkaasti onnettomuuksiin (ks. Saksa ja 
Italia).

Tarkistus 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys.

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys. 
Siirtoverkonhaltijoita ei saa estää 
osallistumasta kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston yhteistyöhön. 

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että kaikki siirtoverkonhaltijat, riippumatta niiden koosta, sijainnista tai 
toiminta-alueen laajuudesta EU:ssa, osallistuvat tähän yhteistyöhön.

Tarkistus 71
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
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kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 
hyvä tekninen kehitys.

kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on edistää sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamista ja turvata 
Euroopan kaasunsiirtoverkon optimaalinen 
hallinta ja hyvä tekninen kehitys ja edistää 
kaasun sisämarkkinoiden toteuttamista.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että siirtoverkonhaltijat auttavat markkinoiden yhdentymistä, on 
varmistettava, että markkinoiden yhdentymisen edistäminen on siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston tehtävä.

Tarkistus 72
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 
sidosryhmien kuulemisesta.

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n tason kuuleminen on ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän vastuulla. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, jonka vastuulla on yleisen 
edun turvaaminen.
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Tarkistus 73
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 
sidosryhmien kuulemisesta.

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n tason kuuleminen on ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän vastuulla. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, jonka vastuulla on yleisen 
edun turvaaminen.

Tarkistus 74
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.
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sidosryhmien kuulemisesta.

Or. en

Perustelu

EU:n tason kuuleminen on ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän vastuulla. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, jonka vastuulla on yleisen 
edun turvaaminen.

Tarkistus 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä 
menettelytapasäännöt muiden 
sidosryhmien kuulemisesta. 

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden on 
toimitettava viimeistään […] komissiolle ja 
virastolle luonnos perustettavan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston perussäännöksi, luettelo sen 
tulevista jäsenistä sekä luonnos 
työjärjestykseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n tason kuuleminen on ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmän vastuulla. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, jonka vastuulla on yleisen 
edun turvaaminen.
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Tarkistus 76
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaasun siirtoverkon käyttäjien 
eurooppalainen verkosto perustetaan 
verkonkäyttäjien asianmukaisen 
edustuksen ja kuulemisen 
varmistamiseksi.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että sääntelijöiden velvollisuus on luoda syrjimättömät markkinat, on 
yllättävää, että kolmanteen sisämarkkinoita koskevaan lainsäädäntöpakettiin ei sisälly 
lainkaan verkon käyttäjien asianmukaista edustusta koskevia säännöksiä. Verkon käyttäjät 
ovat eurooppalaisten markkinoiden kehityksen armoilla. Verkon käyttäjien mielipiteen on 
oltava samanarvoinen verkonhaltijoiden mielipiteen kanssa. Virallisen elimen olisi 
edustettava heitä, jotta he voivat osallistua tehokkaasti ja muodollisesti kuulemisprosessiin.

Tarkistus 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto antaa komissiolle lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta kuuden viikon 
kuluessa niiden vastaanottamisesta. 

2. Virasto antaa järjestelmän käyttäjien ja 
asiakkaiden kuulemisen jälkeen
komissiolle lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta kuuden viikon 
kuluessa niiden vastaanottamisesta. 

Or. en
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Perustelu

Viraston pitäisi antaa järjestelmän käyttäjille ja asiakkaille (direktiivin määritelmän mukaan) 
mahdollisuus esittää omat mielipiteensä ENTSOGin perussäännöstä, jäsenluettelosta ja 
työjärjestyksestä, sillä juuri ne pystyvät tunnistamaan, edistävätkö järjestelyt tehokkaiden ja 
tuloksellisten markkinoiden kehittämistä. 

Tarkistus 78
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaasun siirtoverkon käyttäjien 
eurooppalaista verkostoa kuullaan 
laadittaessa sääntöjä.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että sääntelijöiden velvollisuus on luoda syrjimättömät markkinat, on 
yllättävää, että kolmanteen sisämarkkinoita koskevaan lainsäädäntöpakettiin ei sisälly 
lainkaan verkon käyttäjien asianmukaista edustusta koskevia säännöksiä. Verkon käyttäjät 
ovat eurooppalaisten markkinoiden kehityksen armoilla. Verkon käyttäjien mielipiteen on 
oltava samanarvoinen verkonhaltijoiden mielipiteen kanssa. Virallisen elimen olisi 
edustettava heitä, jotta he voivat osallistua tehokkaasti ja muodollisesti kuulemisprosessiin.

Tarkistus 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 

3. Komissio ottaa huomioon 2 kohdan 
mukaisen viraston lausunnon ja antaa 
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ja työjärjestysluonnoksesta kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut 
viraston lausunnon.

lausunnon perussääntöluonnoksesta, 
jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on saanut viraston lausunnon.

Or. en

Perustelu

Komission pitäisi ottaa huomioon järjestelmän käyttäjien ja asiakkaiden virastolle esittämät 
mielipiteet viraston laatiman lausunnon muodossa päättäessään ENTSOGin perussäännöstä, 
jäsenluettelosta ja työjärjestyksestä.

Tarkistus 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) 2 e artiklassa mainittuja suuntaviiva- ja 
sääntöluonnoksia koskevat lausunnot ja 
suositukset

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perusteluja. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.
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Tarkistus 81
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on valmisteltava 
ja toimitettava virastolle hyväksyttäväksi 
2 artiklan e kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) ... 
... artiklan mukaisesti:

a) tekniset ja markkinoita koskevat
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) tekniset sääntöluonnokset 3 kohdassa 
mainituilla aloilla

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

d) vuotuinen työohjelma d) viraston määrittelemiin painopisteisiin 
perustuva vuotuinen työohjelma

e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n 
markkinoiden syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus 
Tällä tarkistuksella ehdotetaan erilaista menettelytapaa: Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, niin sanottujen 
strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja komitologiamenettelyllä on 
määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin ENTSO:n tuleva työ perustuu
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Tarkistus 82
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on valmisteltava 
ja toimitettava virastolle hyväksyttäväksi 
2 artiklan e kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) ... 
... artiklan mukaisesti:

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) tekniset sääntöluonnokset 3 kohdassa 
mainituilla aloilla

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

d) vuotuinen työohjelma d) viraston määrittelemiin painopisteisiin 
perustuva vuotuinen työohjelma

e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen teknisten sääntöjen kattavuus ja laajuus tulisi määritellä etukäteen. Energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi neuvottava komissiota virallisesti ja 
annettava siirtoverkonhaltijoita varten strategiset suuntaviivat. ENTSO:t laatisivat luonnokset 
teknisiksi säännöiksi sitovien strategisten suuntaviivojen pohjalta. Sääntöluonnokset olisi 
toimitettava energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle sen jälkeen, kun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa on päästy yhteisymmärrykseen. 
Erilainen lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus.
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Tarkistus 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on valmisteltava 
ja toimitettava virastolle hyväksyttäväksi 
2 artiklan e alakohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen (EY) ... 
... artiklan mukaisesti:

(a) tekniset ja markkinoita koskevat
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

(a) tekniset sääntöluonnokset 3 kohdassa
mainituilla aloilla

(b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

(b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

(c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

(c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma, johon on 
sisällyttävä kysyntäpuolen hallinnan 
näkymät;

(d) vuotuinen työohjelma (d) vuotuinen työohjelma
(e) vuosikertomus (e) vuosikertomus

(f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

(f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimitettava virastolle 
hyväksyttäväksi laajan kuulemisen jälkeen erityisesti tekniset säännöt, 10-vuotinen 
investointisuunnitelma ja vuotuinen työohjelma. Kysyntäpuoli on aivan yhtä tärkeä kuin 
tarjontakin laadittaessa investointisuunnitelmaa.
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Tarkistus 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava 
yhteistyössä markkinaosapuolten ja 
verkon käyttäjien kanssa:

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 
3 kohdassa mainituilla aloilla

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

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat 

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat 

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka kolmas vuosi verkon kehittämistä 
koskeva 10-vuotinen 
investointisuunnitelma 

d) vuotuinen työohjelma d) vuotuinen työohjelma
e) vuosikertomus e) vuosikertomus

f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

f a) ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi katsaus verkkoja 
koskevien lupamenettelyjen kestoon, 
kansallisiin sääntelyihin tai rajat 
ylittävien verkkojen rakentamista 
hidastavien, kallistavien tai vaikeuttavien 
erilaisten kansallisten sääntelyjen 
kehittämiseen.

Or. de

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston olisi otettava markkinaosapuolet ja 
verkon käyttäjät mahdollisimman pitkälti mukaan työhönsä. Investointisuunnitelman 
päivittämisellä joka kolmas vuosi pyritään antamaan tarvittavat tiedot ilman tarpeetonta 
byrokratiaa. Lisäämällä f a kohta pyritään ratkaisemaan se ongelma, että rajat ylittävien 
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verkkojen rakentaminen vaikeutuu lupamenettelyissä sovellettavien erilaisten kansallisten 
sääntelyjen vuoksi. Siihen tarvitaan vallitsevan tilanteen seurantaa.

Tarkistus 85
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava 
tiiviissä yhteistyössä kaasun siirtoverkon 
käyttäjien eurooppalaisen verkoston
kanssa:

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 
3 kohdassa mainituilla aloilla

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

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma

d) vuotuinen työohjelma d) vuotuinen työohjelma

e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

Or. de

Perustelu

Koska tekniset ja markkinoita koskevat säännöt koskevat eniten markkinaosapuolia, heidät on 
otettava mukaan prosessiin. Verkon kehittämissuunnitelma on tarkoitettu osoittamaan 
kapasiteetti, tarjontaa ja kysyntää koskevat ennusteet sekä mahdollinen ylikuormitus. 
Konkreettiset investoinnit kuuluvat siirtoverkonhaltijoiden toimialaan. Se vastaa 
kaasudirektiivin (2003/55) 24 c artiklan f alakohdan säännöksiä.
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Tarkistus 86
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava ja 
toimitettava viraston hyväksyttäväksi 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) n... 2 artiklan 
e alakohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti:

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 
3 kohdassa mainituilla aloilla

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
alustavat säännöt 3 kohdassa mainituilla 
aloilla

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät 
välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

d) vuotuinen työohjelma d) vuotuinen työohjelma

e) vuosikertomus e) vuosikertomus
f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätoimitusten 
riittävyysnäkymät.

Or. it

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on tekninen elin, joka ei voi sanella 
markkinoiden sääntöjä ja korvata kansallisia sääntelyviranomaisia. Nähdäksemme kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisella verkostolla ei pitäisi olla toimivaltuuksia 
markkinasääntöjen määrittämisessä. Teknisten sääntöjen osalta järjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi riittää kun kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto 
sääntelee yleisperiaatteet, joita kansallisten siirtoverkonhaltijoiden on noudatettava.
Kansallisten siirtoverkonhaltijoiden pitää voida säännellä yksityiskohtaisia sääntöjä 
kansallisten markkinoiden ominaispiirteiden mukaan. 
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Tarkistus 87
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on 
suunniteltava:

Or. de

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten määräykset sitovat verkonhaltijoita. Siksi kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei voi tehdä yksittäisiä jäseniä sitovia 
päätöksiä. Se voi kuitenkin esittää sääntöjä, jotka eivät ole sitovia, ja 10-vuotisia 
investointisuunnitelmia.

Tarkistus 88
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

(c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

(c) joka toinen vuosi 10-vuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma, johon todellista 
markkinakysyntää arvioiva "open 
season" -menettely perustuu

Or. en

Perustelu

Verkon kehittämissuunnitelmassa eritellään kapasiteetti, tarjontaa ja kysyntää koskevat 
ennusteet ja määritetään mahdollinen kapasiteetin epäsuhta ja pullonkaulat. Erityiset 
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sijoitukset kuuluvat yksittäisten siirtoverkon haltijoiden vastuulle, ja niiden tulee perustua 
todelliseen markkinakysyntään, joka selvitetään "open season" -menettelyillä.

Tarkistus 89
Eugenijus Maldeikis

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

Komission teksti Tarkistus

c a) siirtoverkonhaltijoiden ja kolmansien 
maiden siirtoverkonhaltijoiden välistä 
koordinointia ja teknistä yhteistyötä 
koskevat suuntaviivat

Or. lt

Perustelu

Asetuksessa ei mainita, kuka laatii kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat 
suuntaviivat.

Tarkistus 90
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Saavuttaakseen 2 a artiklassa esitetyt 
tavoitteensa kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

Or. en
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Perustelu

Sääntöjen soveltamisalan selkeyttämiseksi on vahvistettava, että säännöt laaditaan 
markkinoiden integraation edistämiseksi.

Tarkistus 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perusteluja. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 



AM\717803FI.doc 41/106 PE404.707v01-00

FI

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

tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista verkkoon liittyvistä teknisistä 
ja markkinoita koskevista säännöistä, 
verkon toiminnan koordinointia ja 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa kyseisenä 
vuonna koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että tehtävät kohdistuvat vain verkkoihin liittyviin näkökohtiin.

Tarkistus 93
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, että siirtoverkonhaltijat vastaavat vain verkon liiketoiminnasta. Kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto voi laatia kapasiteetilla käytävää kauppaa 
koskevia sääntöjä, mutta ei kaasulla käytävää kauppaa koskevia sääntöjä. On epäselvää, mitä 
kaasuverkkojen yhteydessä ymmärretään energiatehokkuudella.
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Tarkistus 94
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettu lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. Tällä 
tarkistuksella ehdotetaan erilaista menettelytapaa: Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, niin sanottujen 
strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja komitologiamenettelyllä on 
määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin ENTSO:n tuleva työ perustuu.

Tarkistus 95
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 

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

kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu.

Or. it

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on tekninen elin, joka ei voi sanella 
markkinoiden sääntöjä ja korvata kansallisia sääntelyviranomaisia. Nähdäksemme kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisella verkostolla ei pitäisi olla toimivaltuuksia 
markkinasääntöjen määrittämisessä. Teknisten sääntöjen osalta järjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi riittää kun kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto 
sääntelee yleisperiaatteet, joita kansallisten siirtoverkonhaltijoiden on noudatettava.
Kansallisten siirtoverkonhaltijoiden pitää voida säännellä yksityiskohtaisia sääntöjä 
kansallisten markkinoiden ominaispiirteiden mukaan. 

Tarkistus 96
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston pitäisi hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston vuotuinen työohjelma, jonka olisi perustuttava ACER:in 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston kanssa käytyjen keskustelujen ja muiden 
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sidosryhmien kuulemisen jälkeen asettamiin ensisijaisiin tavoitteisiin. Mikäli muut 
2 c artiklan 1 kohdassa mainitut säädökset vaativat hyväksyntää, niihin on käytettävä samaa 
menettelyä. Erilainen lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n 
markkinoiden syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. 

Tarkistus 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston pitäisi vain ehdottaa teknisten 
sääntöjen luonnoksia, jotka virasto hyväksyy virallisesti laajan kuulemisen jälkeen. 

Tarkistus 98
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 

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

oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita 
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 
aikataulu. Komissio päättää vuotuisen 
työohjelman hyväksymisestä kolmen 
kuukauden kuluessa työohjelman 
luonnoksen vastaanottamisesta Tämä 
määräaika alkaa vuotuisen työohjelman 
luonnoksen vastaanottamista seuraavasta 
päivästä.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden yhdentymisen varmistamiseksi on tärkeää, että komissio voi vaikuttaa sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston sääntöjä ja muita toimintaa varten 
asettamiin painopisteisiin. Jos työohjelmaa ei hyväksytä, komissio voi hyväksyä suuntaviivoja
2 e artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt
(b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon 
pääsyä koskevat säännöt
(c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
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koskevat säännöt
(d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
(e) toimintatavat hätätilanteissa
(f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt
(g) kauppaa koskevat säännöt
(h) avoimuutta koskevat säännöt
(i) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuina säännöt 
ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta
(j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista
(k) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perusteluja. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yksityiskohtaisten teknisten 
sääntöluonnosten on katettava seuraavat 
alat vuotuisessa työohjelmassa 
määriteltyjen painopisteiden mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt
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b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon 
pääsyä koskevat säännöt

b) verkkoon kytkeminen

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihto

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e)toimintatavat hätätilanteissa e)toimintatavat hätätilanteissa

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) rajat ylittävä kapasiteetinjako

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) avoimuutta koskevat säännöt

i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta
j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista
k) kaasuverkkojen energiatehokkuus. h) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston pitäisi vain ehdottaa teknisten 
sääntöjen luonnoksia, jotka virasto hyväksyy virallisesti laajan kuulemisen jälkeen. 

Tarkistus 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yksityiskohtaisten verkkoon liittyvien 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen on katettava seuraavat alat 
vuotuisessa työohjelmassa määriteltyjen 
painopisteiden mukaisesti:
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a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) energiaverkkojen varmuutta ja 
luotettavuutta koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt g) kapasiteetilla käytävää kauppaa
koskevat säännöt

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

i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

k) kaasuverkkojen energiatehokkuus. k) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että siirtoverkonhaltijoiden tehtävät kohdistuvat vain verkkoihin liittyviin 
näkökohtiin.

Tarkistus 102
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) energiaverkkojen varmuutta ja 
luotettavuutta koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt g) kapasiteetilla käytävää kauppaa
koskevat säännöt

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

i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

k) kaasuverkkojen energiatehokkuus. k) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. de

Perustelu

On syytä rajoittaa siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tehtävät koskemaan 
verkkoon liittyviä näkökohtia. Varsinkaan tukkukauppaa ja siinä tarvittavaa avoimuutta 
koskevien määräysten antaminen ei ole asianmukaista. Viraston olisi laadittava ne kuultuaan 
tarkasti markkinaosapuolia. Vrt. muilta osin kaasudirektiivin 15 artiklan 4 kohtaan esitetty 
tarkistus.
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Tarkistus 103
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt

e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) rajat ylittävän kapasiteetin jakoa ja rajat 
ylittävän ylikuormituksen hallintaa 
koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) avoimuutta koskevat säännöt

i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

h) säännöt siirtoverkonhaltijoiden 
verkkojen välisestä toiminnallisesta 
tasehallinnasta

j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista
k) kaasuverkkojen energiatehokkuus. i) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. it
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Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on tekninen elin, joka ei voi sanella 
markkinoiden sääntöjä ja korvata kansallisia sääntelyviranomaisia. Nähdäksemme kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisella verkostolla ei pitäisi olla toimivaltuuksia 
markkinasääntöjen määrittämisessä. Teknisten sääntöjen osalta järjestelmän 
yhdenmukaistamiseksi riittää kun kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto 
sääntelee yleisperiaatteet, joita kansallisen siirtoverkonhaltijoiden on noudatettava.
Kansallisten siirtoverkonhaltijoiden pitää voida säännellä yksityiskohtaisia sääntöjä 
kansallisten markkinoiden ominaispiirteiden mukaan. 

Tarkistus 104
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt

e)toimintatavat hätätilanteissa e)toimintatavat hätätilanteissa
f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt
h) avoimuutta koskevat säännöt g) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

h) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta
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j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

i) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

k) kaasuverkkojen energiatehokkuus. j) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö pitää rajoittaa verkkotoimintoihin. Ei ole asianmukaista, 
että siirtoverkonhaltijat valmistelevat markkinasääntöjä. Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö 
pitää rajoittaa verkkotoimintoihin. Ei ole asianmukaista, että siirtoverkonhaltijat 
valmistelevat kauppaa koskevia markkinasääntöjä. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole toimivaltaa 
laatia markkinasääntöjä. Markkinasäännöillä on kaupallisia vaikutuksia kuluttajiin. 
Siirtoverkonhaltijat ovat markkinatoimijoita, joten ne eivät voi olla samanaikaisesti sekä 
pelaajia että erotuomareita.

Tarkistus 105
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
e) toimintatavat hätätilanteissa e) toimintatavat hätätilanteissa

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt



AM\717803FI.doc 53/106 PE404.707v01-00

FI

h) avoimuutta koskevat säännöt g) avoimuutta koskevat säännöt
i) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

h) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan 
luettuina säännöt ilmoitusmenettelyistä, 
tasepoikkeamamaksuista ja 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen välisestä 
toiminnallisesta tasehallinnasta

j) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

i) säännöt yhdenmukaistetuista 
siirtotariffirakenteista

k) kaasuverkkojen energiatehokkuus. j) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. Tällä 
tarkistuksella ehdotetaan erilaista menettelytapaa: Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, niin sanottujen 
strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja komitologiamenettelyllä on 
määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin ENTSO:n tuleva työ perustuu.

Tarkistus 106
Umberto Guidoni

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ehdotettu lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. Tällä 
tarkistuksella ehdotetaan erilaista menettelytapaa: Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, niin sanottujen 
strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja komitologiamenettelyllä on 
määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin ENTSO:n tuleva työ perustuu.

Tarkistus 107
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston olisi neuvottava komissiota virallisesti 
ja annettava siirtoverkonhaltijoita varten strategiset suuntaviivat. ENTSO:t laatisivat 
luonnokset teknisiksi säännöiksi sitovien strategisten suuntaviivojen pohjalta Mikäli muut 
2 c artiklan 1 kohdassa mainitut säädökset vaativat hyväksyntää, niihin on käytettävä samaa 
menettelyä. Erilainen lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n 
markkinoiden syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus.
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Tarkistus 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen seurantaa ei voida antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
vastuulle, vaan se pitäisi olla viraston seurantatehtävä.

Tarkistus 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetussa 
vuosikertomuksessa.

4. Viraston on seurattava kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston sääntöjen täytäntöönpanoa.

Or. en
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Perustelu

Viraston olisi vastattava sääntöjen täytäntöönpanon seurannasta.

Tarkistus 110
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
verkkoon liittyvien teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja esitettävä seurannan 
tulokset 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus selkiyttää tekstiä. On selvennettävä, että kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on huolehdittava vain verkkoon liittyvistä asioista eikä sillä pidä 
olla markkinoihin liittyvää toimivaltaa. Se ala kuuluu ennemminkin kansallisille 
sääntelyviranomaisille.

Tarkistus 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
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vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

vuotinen investointisuunnitelma viraston 
antaman hyväksynnän jälkeen. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
varastointi ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokset, skenaarioiden 
laatiminen, selvitys tarjonnasta ja 
kysynnästä, laajennushankkeiden 
tekninen ja taloudellinen toteutettavuus 
sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. 
Näitä tehtäviä suorittaessaan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on kuultava kaasuntoimittajia, 
tuottajia, varastointilaitteiston haltijoita, 
nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen haltijoita ja 
merkittäviä asiakkaita. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti yksityiskohtaiseen kaasun 
kysyntäennusteeseen kaasun eri 
käyttötarkoituksista, kuten lämmitys, 
sähköntuotanto ja teollisuuskäyttö, sekä 
kansallisiin investointisuunnitelmiin ja 
Euroopan laajuisia energiaverkkoja 
koskeviin suuntaviivoihin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1364/2006/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan tason investointisuunnitelmassa olisi keskityttävä etupäässä siirtoputkien rajat 
ylittävään ylikuormitukseen ja siinä olisi otettava huomioon varastointi ja nesteytetty
maakaasu mallinnettaessa integroitua verkkoa. Markkinoiden toimijoilta on vaadittavat 
kaikkien relevanttien tietojen esittämistä suunnittelumenettelyn toteuttamista varten. Tämä 
käsittää paitsi siirtoverkonhaltijat myös toimittajat, varastointilaitteiston haltijat, tuottajat ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen haltijat. Roolit ja vastuut on määritettävä.
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Tarkistus 112
Umberto Guidoni

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma viraston 
antaman hyväksynnän jälkeen. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
varastointi ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokset, skenaarioiden 
laatiminen, selvitys tarjonnasta ja 
kysynnästä, laajennushankkeiden 
tekninen ja taloudellinen toteutettavuus 
sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin niin, että 
huomioon otetaan verkon alueelliset ja 
Euroopan laajuiset näkökohdat. 
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu lähestymistapa voisi vaarantaa aidosti kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
syntymisen, kun siirtoverkonhaltijoille sallittaisiin itsesääntelyn mahdollisuus. Tällä 
tarkistuksella ehdotetaan erilaista menettelytapaa: Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston olisi määritettävä ehdotettujen teknisten sääntöjen, niin sanottujen 
strategisten suuntaviivojen, soveltamisala ja laajuus ennakolta, ja komitologiamenettelyllä on 
määrä toimittaa sitovat "strategiset suuntaviivat", joihin ENTSO:n tuleva työ perustuu.
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Tarkistus 113
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma viraston 
antaman hyväksynnän jälkeen. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
varastointi ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokset, skenaarioiden 
laatiminen, selvitys tarjonnasta ja 
kysynnästä, laajennushankkeiden 
tekninen ja taloudellinen toteutettavuus 
sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin niin, että 
huomioon otetaan verkon alueelliset ja 
Euroopan laajuiset näkökohdat. 
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

Or. en

Perustelu

Olisi viitattava yleisesti alueellisiin ja Euroopan laajuisiin näkökohtiin eikä Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. 
Viittauksilla suuntaviivoihin niiden nykyinen muoto, sisältö ja tarkoitus huomioon ottaen ei 
ole merkityssä tässä yhteydessä. 10-vuotisella verkkosuunnitelmalla korvataan 
tulevaisuudessa Euroopan laajuisia verkkoja koskevat suuntaviivat. Investointien 
suunnittelussa EU:n tasolla tulisi keskittyä pääasiallisesti siirtoputkien rajat ylittävään 
ylikuormitukseen ja huomioon tulisi ottaa myös varastointi sekä nesteytetty maakaasu.
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Tarkistus 114
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi.
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava:

a) kansallisiin investointisuunnitelmiin ja

b) Euroopan laajuisia energiaverkkoja 
koskeviin suuntaviivoihin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1364/2006/EY mukaisesti.

Rajat ylittävien yhteyksien osalta se on 
perustuttava:
a) verkon käyttäjien ja myös kauppiaiden 
ehdotuksiin ja/tai
b) muiden liittyvissä maissa olevien 
investoijien kuin siirtoverkonhaltijoiden 
ehdotuksiin.
Kansallisilta sääntelyviranomaisilta 
pyydetään lausuntoa kaikista 
ehdotuksista, jotka eivät sisälly 
kansallisiin suunnitelmiin.
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Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimen rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

10-vuotista investointisuunnitelmaa ei 
hyväksytä ennen viraston antamaa 
myönteistä lausuntoa, ja sen on vastattava 
komission vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

10-vuotisen suunnitelman määritelmää ei pidä rajoittaa olemassa olevien 
siirtoverkonhaltijoiden aloitteeseen, johon voi vaikuttaa haltijoiden asema siirtoyrityksinä tai 
se, että ne ovat usein osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä. Huomioon on otettava myös 
verkon käyttäjät sekä muut mahdolliset investoijat.

Tarkistus 115
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen kehityssuunnitelma.
Suunnitelman on täytettävä seuraavat 
ehdot:
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erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta. 

a) siihen on sisällyttävä integroidun verkon 
mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, 
selvitys tarjonnasta ja kysynnästä sekä 
verkon häiriönkestävyyden arviointi;
b) sen on perustuttava kansallisiin verkon 
kehittämissuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti;
c) siinä on määriteltävä puuttuvat 
investoinnit ja komission määrittämät 
puuttuvat liitoskohdat.
Suunnitelmasta kuullaan muita 
sidosryhmiä ja erityisesti verkon käyttäjiä.

Or. en

Perustelu

Viittaus verkon kehittämissuunnitelmaan heijastaa tarkemmin odotettua prosessia. Siinä 
eritellään kapasiteetti, tarjontaa ja kysyntää koskevat ennusteet ja määritetään mahdollinen 
kapasiteetin epäsuhta ja pullonkaulat. On vaadittava sidosryhmien kuulemista. Erityiset 
sijoitukset kuuluvat yksittäisten siirtoverkon haltijoiden vastuulle, ja niiden tulee perustua 
todelliseen markkinakysyntään, joka selvitetään "open season" -menettelyillä.

Tarkistus 116
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen verkon kehittämissuunnitelma. 
Verkon kehittämissuunnitelmaan on 
sisällyttävä integroidun verkon 
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skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, 
selvitys tarjonnasta ja kysynnästä sekä 
verkon häiriönkestävyyden arviointi. 
Verkon kehittämissuunnitelman on 
perustuttava erityisesti kansallisiin verkon 
kehittämissuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Verkon 
kehittämissuunnitelmassa on määriteltävä 
puutteet erityisesti rajat ylittävän 
kapasiteetin osalta. Verkon 
kehittämissuunnitelma vaatii kulloisenkin 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
hyväksynnän. 

Or. de

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten määräykset sitovat verkonhaltijoita. Siksi kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei voi tehdä yksittäisiä jäseniä sitovia 
päätöksiä. Asetuksessa olisi käytettävä samoja käsitteitä kuin kaasudirektiivissä. Siinä 
käytetään termiä verkon kehittämissuunnitelma eikä investointisuunnitelma.

Tarkistus 117
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen verkon kehittämissuunnitelma.
Suunnitelmaan on sisällyttävä integroidun 
verkon mallintaminen, skenaarioiden 
laatiminen, selvitys tarjonnasta ja 
kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. Verkon 
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Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

kehittämissuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin verkon 
kehittämissuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Verkon 
kehittämissuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

Or. de

Perustelu

Verkon kehittämissuunnitelma on tarkoitettu osoittamaan kapasiteetti, tarjontaa ja kysyntää 
koskevat ennusteet sekä mahdollinen ylikuormitus. Konkreettiset investoinnit kuuluvat 
siirtoverkonhaltijoiden toimialaan. Se vastaa kaasudirektiivin (2003/55) 24 c artiklan 
f alakohdan säännöksiä.

Tarkistus 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka kolmas
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma.
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
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mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.
Investointisuunnitelmaan on liitettävä 
katsaus erilaisista lupamenettelyistä tai 
erilaisista lupakäytännöistä rajat ylittävälle 
verkkojen rakentamiselle aiheutuviin 
esteisiin. 

Or. de

Perustelu

Investointisuunnitelman päivittämisellä joka kolmas vuosi pyritään antamaan tarvittavat 
tiedot ilman tarpeetonta byrokratiaa. Lisäksi pyritään ratkaisemaan se ongelma, että rajat 
ylittävien verkkojen rakentaminen vaikeutuu lupamenettelyissä sovellettavien erilaisten 
kansallisten sääntelyjen vuoksi. Nykytilannetta on tarpeen tarkkailla tarpeellisten ratkaisujen 
löytämiseksi tai parannusten tekemiseksi parhaita käytäntöjä laatimalla.

Tarkistus 119
Danutė Budreikaitė

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
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määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta 
ja keskityttävä ensisijaisesti EU:n niin 
kutsuttujen energiasaarekkeiden ja 
kaasuverkkojen välisten yhteyksien 
kehittämiseen.

Or. lt

Perustelu

Niin kutsuttujen energiasaarekkeiden ja EU:n kaasuverkkojen välisten yhteyksien ottaminen 
erityisen tärkeiden Euroopan laajuisten energiaverkkojen ensisijaiseksi tavoitteeksi antaa 
mahdollisuuden luoda alueellisen yhteistyön avulla EU:lle kaasun sisämarkkinat ja panna 
täytäntöön maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annettu asetus (EY) 
N:o 1775/2005 sekä varmistaa EU:n jäsenvaltioille kaasun toimitusvarmuus.

Tarkistus 120
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelmassa on määriteltävä 
puuttuvat investoinnit erityisesti rajat 
ylittävän kapasiteetin osalta, ja sen tulee 
käsittää liitoskohtiin ja muuhun 
infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, 
joita tehokas kauppa ja kilpailu 
edellyttävät, ja sen tulee taata 
toimitusvarmuus.

Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
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kaikki kohtuulliset toimet hyväksytyn 
sijoitussuunnitelman toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On selvästi tarpeen, että siirtoverkonhaltijat rakentavat sijoitussuunnitelmassa määritetyn 
infrastruktuurin (liitoskohdat, kaasulaadun muunto jne.) tarvittaessa, jotta mahdollistettaisiin 
tehokas kauppa ja kilpailu ja edistettäisiin toimitusvarmuutta. Kansallinen 
sääntelyviranomainen on 24 b artiklan mukaan nimenomaisesti velvoitettu takaamaan, että 
verkonhaltijoilla on riittävät kannustimet tehokkuuden parantamiseen ja markkinoiden 
yhdentymisen edistämiseen.

Tarkistus 121
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma. 
Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, 
skenaarioiden laatiminen, selvitys 
tarjonnasta ja kysynnästä sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi. 
Investointisuunnitelman on perustuttava 
erityisesti kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta, ja sen tulee käsittää liitoskohtiin ja 
muuhun infrastruktuuriin tehtävät 
investoinnit, joita tehokas kauppa ja 
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kilpailu edellyttävät, ja sen tulee taata 
toimitusvarmuus.

Siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä kaikki 
kohtuulliset toimet hyväksytyn 
sijoitussuunnitelman toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On selvästi tarpeen velvoittaa siirtoverkonhaltijat selvästi rakentamaan 
sijoitussuunnitelmassa määritetty infrastruktuuri (liitoskohdat, kaasulaadun muunto jne.) 
tarvittaessa, jotta mahdollistettaisiin tehokas kauppa ja kilpailu ja edistettäisiin 
toimitusvarmuutta. Kansallinen sääntelyviranomaisella on 24 b artiklan mukaan 
nimenomaisesti velvollinen takaamaan, että verkonhaltijoilla on riittävät kannustimet 
tehokkuuden parantamiseen ja markkinoiden yhdentymisen edistämiseen.

Tarkistus 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän siirtokapasiteetin 
osalta. Määritettyjen puuttuvien 
investointien osalta 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto nimeää konkreettisia 
sijoitushankkeita, joilla puuttuvia 
investointeja käsitellään parhaiten.
Kustakin sijoitushankkeesta on laadittava 
yksityiskohtainen tekninen ja kaupallinen 
toteutettavuustutkimus, joka esitetään 
virastolle.
Kaikki asianomaiset maakaasuyritykset, 
joihin kuuluvat rajoituksitta 
siirtoverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiden haltijat, 
varastointilaitteistojen haltijat, 
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kaasuntoimittajat, kuluttajat, tuottajat ja 
asianomaiset asiakkaat, antavat
kohtuullisen ajan kuluessa kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle kirjallisesta pyynnöstä tiedot, 
joita tarvitaan 10-vuotisen 
sijoitussuunnitelman laatimiseen ja jotka 
koskevat erityisesti olemassa olevien ja 
mahdollisten kapasiteetin pullonkaulojen 
arviointia.
Virasto vastaa 10-vuotisen 
investointisuunnitelman sekä ehdotettujen 
sijoitushankkeiden tarkastelusta ja 
hyväksymisestä. Siirtoverkonhaltijat 
toteuttavat määritetyt investointihankkeet 
hyväksytyn 10-vuotisen 
sijoitussuunnitelman pohjalta. Jos jokin 
siirtoverkonhaltija ei täytä sijoitustarpeita 
kohtuullisen ajan kuluessa, virasto voi 
panna alulle sijoitusta koskevan 
tarjouskilpailun.

Or. en

Perustelu

Euroopan tason investointisuunnitelmassa olisi keskityttävä etupäässä siirtoputkien rajat 
ylittävään ylikuormitukseen ja siinä olisi otettava huomioon varastointi ja nesteytetty 
maakaasu mallinnettaessa integroitua verkkoa. Markkinoiden toimijoilta on vaadittava 
kaikkien relevanttien tietojen esittämistä suunnittelumenettelyn toteuttamista varten. Tämä 
käsittää paitsi siirtoverkonhaltijat myös toimittajat, varastojen ylläpitäjät, tuottajat ja 
nesteytetyn maakaasun haltijat. Suunnittelumenettelyn tulee käsittää laajennushankkeiden 
tekninen ja taloudellinen toteutettavuustutkimus.

Tarkistus 123
Umberto Guidoni

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden Poistetaan.
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eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu menettely voisi vaarantaa todella kilpailukykyisten EU:n markkinoiden luomisen, 
kun siirtoverkonhaltijat voisivat käytännössä harjoittaa itsesääntelyä. Tällä tarkistuksella 
ehdotetaan erilaista menettelytapaa: ehdotettujen teknisten koodien eli niin kutsuttujen 
"strategisten suuntaviivojen" laajuus tulisi määrittää etukäteen ACER:n toimesta, minkä 
jälkeen pannaan alulle komitologiamenettely, jonka avulla saadaan sitovat "strategiset 
suuntaviivat". Ne luovat perustan siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tulevalle 
työlle.

Tarkistus 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perusteluja. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.
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Tarkistus 125
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä 6 kohta antaisi siirtoverkonhaltijoille suoran neuvoa-antavan roolin suhteessa 
komissioon suuntaviivojen hyväksynnässä. Komission neuvoa-antava rooli tulisi antaa 
virastolle. Sääntelijöiden ja toisaalta säänneltävän alan roolien ja toimivallan erojen tulisi 
käydä selvästi ilmi EU:n tasolla, minkä vuoksi ei ole sopivaa, että säänneltävä ala antaa 
neuvoja komissiolle.

Tarkistus 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Poistolla teksti mukautetaan uuteen menettelyyn, joka antaa viraston tehtäväksi kattavien 
kuulemisten jälkeen sellaisten suuntaviivojen kehittämisen ja hyväksymisen, joiden avulla 
markkinoita ja teknisiä sääntöjä kehitetään tulevaisuudessa entisestään.

Tarkistus 127
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
yhteistyössä kaasun siirtoverkon 
käyttäjien eurooppalaisen verkoston 
kanssa komissiota 9 artiklan mukaisten 
suuntaviivojen antamisessa.

Or. de

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa ja kaasun siirtoverkon käyttäjien 
eurooppalaista verkostoa on kuultava pääsääntöisesti.

Tarkistus 128
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo 
komissiota sen pyynnöstä 9 artiklan 
mukaisten suuntaviivojen muuttamisessa.
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Or. de

Perustelu

Komissiolla on asetuksen 1775/2005 mukaisesti ainoastaan oikeus muuttaa lainsäätäjän 
hyväksymiä suuntaviivoja, ei antaa niitä itse.

Tarkistus 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo komissiota 
sen pyynnöstä 9 artiklan mukaisten 
suuntaviivojen antamisessa.

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto neuvoo komissiota 
sen pyynnöstä 9 artiklan mukaisten 
suuntaviivojen muuttamisessa.

Or. de

Perustelu

Sääntelyn mukauttaminen 9 artiklaan ehdotettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 130
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Viraston toteuttama seuranta Viraston ja komission toteuttama seuranta

Or. en
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Tarkistus 131
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan 
luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäväksi teknisten
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset.

Virasto voi antaa kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle lausunnon kolmen kuukauden 
kuluessa.

Virasto hyväksyy 2 c artiklan 1 kohdan a–
f alakohdassa tarkoitetut kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelemat asiakirjat.

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Virasto valvoo teknisten sääntöjen 
toteuttamista, 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa sekä vuotuista 
työohjelmaa ja sisällyttää valvonnan 
tulokset vuosikertomukseensa. Jos 
siirtoverkonhaltijat eivät noudata teknisiä 
sääntöjä, 10-vuotista sijoitussuunnitelmaa 
tai kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston vuotuista 
työohjelman, virasto antaa tietoja 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Investoijat tarvitsevat selkeän ja vakaan sääntelykehyksen. Siksi on tärkeää, että alustavat 
tekniset säännöt ja määräykset, 10-vuotinen sijoitussuunnitelma ja vuotuinen työohjelma 
alistetaan ACER:n hyväksyttäviksi ja niitä kehitetään ilman kaupallisten tekijöiden 
vaikutusta. Edellä mainittujen sääntöjen täytäntöönpanon valvonnan olisi oltava 
sääntelyviranomaisten eli viraston eikä siirtoverkonhaltijoiden itsensä tehtävä.
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Tarkistus 132
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan 
luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäväksi teknisten
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset.

Virasto voi antaa kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle lausunnon kolmen kuukauden 
kuluessa.

Virasto hyväksyy 2 c artiklan 1 kohdan a–
f alakohdassa tarkoitetut kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelemat asiakirjat.

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Or. en

Perustelu

Viraston on hyväksyttävä tekniset säännöt ja määräykset. Investoijat tarvitsevat selkeän ja 
ennakoitavan sääntelykehyksen. Siksi on tärkeää, että alustavat tekniset säännöt ja 
määräykset, 10-vuotinen sijoitussuunnitelma ja vuotuinen työohjelma alistetaan 
sääntelijöiden (ACER) hyväksyttäviksi ja niitä kehitetään ilman kaupallisten ja poliittisten 
tekijöiden vaikutusta.
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Tarkistus 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan 
luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäväksi teknisten
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset.

Virasto voi antaa kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle lausunnon kolmen kuukauden 
kuluessa.

Virasto hyväksyy 2 c artiklan 1 kohdan a–
f alakohdassa tarkoitetut kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelemat asiakirjat.

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Or. en

Perustelu

Viraston on hyväksyttävä tekniset säännöt ja määräykset. Investoijat tarvitsevat selkeän ja 
ennakoitavan sääntelykehyksen. Siksi on tärkeää, että alustavat tekniset säännöt ja 
määräykset, 10-vuotinen sijoitussuunnitelma ja vuotuinen työohjelma alistetaan ACER:n 
tarkasteltaviksi ja hyväksyttäviksi ja niitä kehitetään ilman kaupallisten ja poliittisten 
tekijöiden vaikutusta.
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Tarkistus 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle lausuntonsa ja suosituksensa 
suuntaviivoista ja sääntöluonnoksista
sekä 10-vuotisen investointisuunnitelman 
ja vuotuisen työohjelman luonnokset, 
mukaan luettuina tiedot niitä koskevista
kuulemismenettelyistä.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotettujen 2 e, 2 e a ja 2 e b artiklan perusteluja. Tällä tarkistuksella teksti 
mukautetaan uuteen menettelyyn sopivaksi.

Tarkistus 135
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä, hylätyistä 
ehdotuksista sekä hylkäysten 
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perusteluista.

Or. en

Perustelu

Viraston tulee tietä, onko kaikkia ehdotuksia käsitelty riittävästi.

Tarkistus 136
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen verkon 
kehityssuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

Or. en

Perustelu

Viittaus verkon kehittämissuunnitelmaan heijastaa tarkemmin odotettua prosessia.

Tarkistus 137
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Jos virasto katsoo, että vuotuisen Viraston on annettava komissiolle 
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työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua 
tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että vuotuisen työohjelman tai 10-
vuotisen investointisuunnitelman luonnos 
ei takaa: 

a) kolmansille osapuolille riittävää rajat 
ylittävää liittämiskapasiteettia, 
b) kulloisenkin ja odotetun tarpeen 
mukaista täytäntöönpanevaa ohjelmaa, 
tai 
c) syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua
tai markkinoiden tehokasta toimintaa.

Komissio välittää näitä seikkoja koskevan 
päätöksensä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle ja virastolle, ja se voi vaatia 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden verkostoa 
täydentämään tai muuttamaan 
suunnitelmaa ennen sen esittämistä 
uudelleen virastolle.
Viraston on esitettävä lausuntonsa 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle, ennen kuin 
verkosto hyväksyy 10-vuotisen 
suunnitelman. Komission myönteinen 
päätös ja sen vaatimusten täyttäminen 
ovat edellytyksenä myönteiselle 
lausunnolle, jonka virasto antaa kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle.
Virasto seuraa 10-vuotisen suunnitelman 
toteuttamista erityisesti yhteenliittämisen 
osalta. Jos vaatimuksia ei noudateta tai 
esiintyy perustelemattomia viipeitä, 
virasto voi ehdottaa komissiolle sakkojen 
määräämistä ja uusien sijoittajien 
kutsumista komission määrittämien 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Jos kolmansien osapuolten pääsyä varten ei ole käytettävissä lisäkapasiteettia, tämä suosii 
tavallisesti olemassa olevan vertikaalisesti integroituneen yhtiön määräävää asemaa. Lisäksi 
odotettuja tarpeita vastaava ajoitus on keskeinen tekijä kilpailun kannalta. Suunnitelmaa ei 
pidä siis hyväksyä, ellei viraston tai EY:n lausunto ole myönteinen.

Tarkistus 138
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto valvoo teknisten sääntöjen 
toteuttamista, 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa sekä vuotuista 
työohjelmaa ja sisällyttää valvonnan 
tulokset vuosikertomukseensa. Jos 
siirtoverkonhaltijat eivät noudata teknisiä 
sääntöjä, 10-vuotista sijoitussuunnitelmaa 
ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston vuotuista 
työohjelmaa, virasto antaa tietoja 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Edellä mainittujen sääntöjen täytäntöönpanon valvonnan olisi oltava sääntelyviranomaisten 
eli viraston eikä siirtoverkonhaltijoiden itsensä tehtävä. Jos virasto havaitsee valvonnan 
yhteydessä, että siirtoverkonhaltijat tai siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto eivät 
noudata teknisiä sääntöjä, 10-vuotista sijoitussuunnitelmaa ja/tai vuotuista työohjelmaa, 
asiasta on ilmoitettava komissiolle, joka voi tämän jälkeen käynnistää rikkomismenettelyn.
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Tarkistus 139
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto valvoo teknisten sääntöjen 
toteuttamista, 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa, vuotuista 
työohjelmaa sekä teknisiä ja markkinoita 
koskevia sääntöjä ja sisällyttää valvonnan 
tulokset vuosikertomukseensa. Jos 
siirtoverkonhaltijat eivät noudata kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa, vuotuista 
työohjelmaa ja teknisiä sekä markkinoita 
koskevia sääntöjä, virasto antaa tietoja 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

10-vuotisen sijoitussuunnitelman, vuotuisen työohjelman ja/tai teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnan tulisi kuulua sääntelijöille, eli virastolle, ei itse 
siirtoverkonhaltijoille. Jos virasto havaitsee valvonnan yhteydessä, että siirtoverkonhaltijat 
tai kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto eivät noudata edellä mainittuja 
sääntöjä ja määräyksiä, asiasta on ilmoitettava komissiolle, joka voi tämän jälkeen 
käynnistää rikkomismenettelyn.
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Tarkistus 140
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Virasto valvoo sitä, kuinka 
siirtoverkonhaltijat panevat täytäntöön 
tekniset säännöt, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman, ja sisällyttää 
valvontatoimiensa tulokset 
vuosikertomukseensa. Jos 
siirtoverkonhaltija ei noudata teknisiä 
sääntöjä, 10-vuotista 
investointisuunnitelmaa tai vuotuista 
työohjelmaa, virasto ilmoittaa asiasta 
komissiolle.

Or. de

Perustelu

Teknisten sääntöjen, 10-vuotisen investointisuunnitelman ja vuotuisen työohjelman 
toimeenpanon valvonnan olisi oltava sääntelyviranomaisen, toisin sanoen viraston, tehtävä. 
Siirtoverkonhaltijoiden ei pitäisi vastata siitä itse. Jos siirtoverkonhaltija ei noudata teknisiä 
sääntöjä, 10-vuotista investointisuunnitelmaa tai vuotuista työohjelmaa, asiasta olisi 
ilmoitettava komissiolle, joka voi käynnistää sopimusrikkomusmenettelyn. Kansallisille 
sääntelyviranomaisille voidaan myös antaa oikeus määrätä vaikuttavia ja varoittavia 
seuraamuksia.
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Tarkistus 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

2 d a artikla
Suuntaviivojen laatiminen

1. Virasto laatii viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa luonnoksen 
suuntaviivoiksi, joissa annetaan 
perustavanlaatuiset selkeät ja objektiiviset 
yhdenmukaistamisperiaatteet teknisille ja 
markkinasäännöille.
2. Suuntaviivoja laatiessaan virasto 
kuulee kattavasti kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä ja tiedottaa näille avoimella 
tavalla. 
3. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
suuntaviivaluonnoksen kuulemisen 
perusteella. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
4. Virasto voi aloittaa joko oma-
aloitteisesti tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä saman menettelyn 
suuntaviivojen saattamiseksi ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Sääntöjen yhdenmukaistamisperiaatteiden vahvistamiseksi olisi laadittava ja hyväksyttävä 
suuntaviivat, jotka hyväksytään sen jälkeen, kun virasto on kuullut sidosryhmiä kattavasti. 
Asianmukaiset säännöt voidaan laatia vasta sen jälkeen, kun on ensin hyväksytty oikeanlaiset 
suuntaviivat. Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan, kun sille annetaan mahdollisuus 
tehdä aloite kyseisten suuntaviivojen tarkistamiseksi.
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Tarkistus 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

Teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen laatiminen ja arviointi

Teknisten sääntöjen laatiminen

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaista verkostoa laatimaan 
kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan 
tarpeen markkinoiden tehokkaan 
toiminnan turvaamiseksi.

1. Sen jälkeen, kun suuntaviivat on 
hyväksytty 2 d a artiklan mukaisesti, 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto laatii kuuden 
kuukauden kuluessa luonnokset teknisiksi 
säännöiksi asetuksen 2 c artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja noudattaa tässä
yhteydessä kaikilta osin suuntaviivoissa 
vahvistettuja periaatteita.

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos 
se katsoo, että:

2. Sääntöjä laatiessaan sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto ottaa huomioon 
markkinaosapuolten teknisen 
asiantuntemuksen ja pitää nämä ajan 
tasalla. 

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa
tarkoitetuilla aloilla;

3. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto toimittaa 
sääntöluonnoksen virastolle.

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

4. Virasto kuulee sidosryhmiä 
sääntöluonnoksesta kattavasti ja 
avoimella tavalla.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.

4 a. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
sääntöluonnoksen kuulemisen 
perusteella. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
sääntöluonnoksessa, tai perustelee niiden 
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hylkäämisen.
3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

4 b. Virasto voi tarkistaa oma-aloitteisesti 
tai kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston pyynnöstä 
voimassa olevia sääntöjä saman 
menettelyn mukaisesti.

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;
c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
8 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten verkostojen olisi laadittava tekniset säännöt, ja tässä 
yhteydessä niiden olisi noudatettava kaikilta osin hyväksyttyjä suuntaviivoja. Virasto 
viimeistelee säännöt ja hyväksyy ne kattavien kuulemisten jälkeen.
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Tarkistus 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen laatiminen ja arviointi

Suuntaviivat ja säännöt

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa laatimaan 
kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan 
tarpeen markkinoiden tehokkaan 
toiminnan turvaamiseksi.

1. Komissio valtuuttaa viraston laatimaan
suuntaviivoja ja hyväksymään sääntöjä, 
joilla yhdenmukaistetaan tekniset ja 
markkinoita koskevat säännöt 
markkinoiden yhdentymisen 
helpottamiseksi.

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos 
se katsoo, että:

2. Suuntaviivat ja säännöt voivat kattaa 
erityisesti seuraavat alat:

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat 
säännöt

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon 
pääsyä koskevat säännöt

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä 
koskevat säännöt

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt
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luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:
a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

e) toimintatavat hätätilanteissa

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen 
hallintaa koskevat säännöt

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

g) säännöt rajat ylittäville päivänsisäisille 
markkinoille, joilla on yhdenmukaistetut 
ilmoitusajat

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

h) kauppaa koskevat säännöt, joilla 
varmistetaan erityisesti rajat ylittävien 
siirto-oikeuksien jälkimarkkinoiden 
luominen ja siirto-oikeuksien varmuus

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
9 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

i) avoimuutta koskevat säännöt

j) tasehallintaa ja varastointia koskevat 
säännöt
k) yhdenmukaistettuja 
siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, 
mukaan luettuina säännöt sijaintia 
koskevista signaaleista ja korvauksista 
siirtoverkonhaltijoiden välillä
l) kaasuverkkojen energiatehokkuus.

Or. en

Perustelu

Suuntaviivojen ja sääntöjen tarkoituksena on helpottaa kilpailuun perustuvien markkinoiden 
kehittämistä ja varmistaa markkinoiden yhdentyminen teknisten ja markkinoita koskevien 



PE404.707v01-00 88/106 AM\717803FI.doc

FI

sääntöjen yhdenmukaistamisen avulla. Sääntöjen on edistettävä markkinoiden etua muun 
muassa kapasiteetinjaon optimoinnissa, seuraavan päivän markkinoiden kytkennän/jakamisen 
kehittämisessä ja rajat ylittävien seuraavan päivän ja päivänsisäisten markkinoiden 
perustamisessa. Korkean tason säännöt ja periaatteet olisi annettava ensin suuntaviivojen 
muodossa, minkä jälkeen niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin säännöissä.

Tarkistus 144
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

Teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen laatiminen ja arviointi

Teknisten sääntöjen laatiminen ja arviointi

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa laatimaan 
kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan 
tarpeen markkinoiden tehokkaan 
toiminnan turvaamiseksi.

1. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) ... ... artiklan mukaisesti 
virasto laatii strategiset suuntaviivat 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaiselle verkostolle 2 c artiklan 
3 ja 5 kohdassa luetelluilla aloilla. Virasto 
välittää strategisten suuntaviivojen 
luonnoksen komissiolle, joka voi hyväksyä 
ne 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
valvonnan käsittävällä 
sääntelymenettelyllä.

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava 
kohtuullisen ajan kuluessa 
sääntöluonnokset 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuille aloille ja luonnos 2 c 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi 10-
vuotiseksi sijoitussuunnitelmaksi, joka 
perustuu komission 1 kohdan mukaisesti 
hyväksymiin strategisiin suuntaviivoihin. 
Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäväksi luonnos 
teknisiksi säännöiksi ja luonnos 10-
vuotiseksi investointisuunnitelmaksi.
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(a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

Virasto hyväksyy teknisiä sääntöjä 
koskevan luonnoksen ja 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa koskevan 
luonnoksen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen ... ... 
artiklan mukaisesti. Ennen sääntöjen ja 
10-vuotista sijoitussuunnitelmaa 
koskevan luonnoksen hyväksymistä 
viraston on taattava, että yksityiskohtaiset 
tekniset säännöt ja 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa koskeva luonnos 
vastaavat strategisia suuntaviivoja ja että 
ne takaavat syrjimättömyyden, tehokkaan 
kilpailun sekä markkinoiden tehokkaan 
toiminnan.
2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä säännöstä 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

b) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä sääntöä 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla viraston 
hyväksymällä tavalla 1 b kohdan 
mukaisesti.

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

3. Komissio voi antaa viraston 
suosituksesta markkinasääntöjä koskevia
suuntaviivoja. 

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
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säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;
c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 
kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission 
oikeutta antaa ja muuttaa 9 artiklan 
mukaisia suuntaviivoja.

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission 
oikeutta antaa ja muuttaa 9 artiklan 
mukaisia suuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama menettely voisi vaarantaa todella kilpailukykyisten EU:n markkinoiden 
luomisen, kun siirtoverkonhaltijat voisivat käytännössä harjoittaa itsesääntelyä. Tällä 
tarkistuksella ehdotetaan erilaista menettelytapaa: ehdotettujen teknisten koodien eli niin 
kutsuttujen "strategisten suuntaviivojen" laajuus tulisi määrittää etukäteen ACER:n toimesta, 
minkä jälkeen pannaan alulle komitologiamenettely, jonka avulla saadaan sitovat "strategiset 
suuntaviivat". Ne luovat perustan siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tulevalle 
työlle. Markkinasääntöjen toiminnalla on niille suurta merkitystä (sillä säännöt vaikuttavat 
siirtoverkonhaltijoiden kustannuksiin), ja tästä syystä niiden ei pitäisi osallistua 
markkinasääntöjen valmisteluun.

Tarkistus 145
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa laatimaan 

1. Kuultuaan kaikkia sidosryhmiä 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston perustamisesta annetun 
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kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan 
tarpeen markkinoiden tehokkaan 
toiminnan turvaamiseksi.

asetuksen (EY) ... 5 a artiklan mukaisesti 
virasto laatii strategiset suuntaviivat 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden
eurooppalaiselle verkostolle 2 c artiklan 
3 ja 5 kohdassa luetelluilla aloilla. Virasto 
välittää strategisten suuntaviivojen 
luonnoksen komissiolle, joka voi hyväksyä 
ne 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
valvonnan käsittävällä 
sääntelymenettelyllä.
1 a. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava 
kohtuullisen ajan kuluessa 
sääntöluonnokset 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuille aloille ja luonnos 
2 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi 10-
vuotiseksi sijoitussuunnitelmaksi, joka 
perustuu komission 1 kohdan mukaisesti 
hyväksymiin strategisiin suuntaviivoihin. 
Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle hyväksyttäväksi luonnos 
teknisiksi säännöiksi ja luonnos 10-
vuotiseksi investointisuunnitelmaksi.
1 b. Virasto hyväksyy teknisiä sääntöjä 
koskevan luonnoksen ja 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa koskevan 
luonnoksen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta annetun asetuksen X ja Y 
artiklan mukaisesti. Ennen sääntöjen ja 
10-vuotista sijoitussuunnitelmaa 
koskevan luonnoksen hyväksymistä 
viraston on taattava, että yksityiskohtaiset 
tekniset säännöt ja 10-vuotista 
sijoitussuunnitelmaa koskeva luonnos 
vastaavat strategisia suuntaviivoja ja että 
ne takaavat syrjimättömyyden, tehokkaan 
kilpailun sekä markkinoiden tehokkaan 
toiminnan.

Or. en
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Perustelu

Ehdotettujen teknisten sääntöjen kattavuus ja laajuus tulisi määritellä etukäteen. ACER:n 
tulee antaa komissiolle muodollisia neuvoja sellaisten siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa koskevien strategisten suuntaviivojen muodossa, joilla valmisteltaisiin teknisten 
sääntöjen luonnoksia sitovien "strategisten suuntaviivojen" pohjalta. Sääntöluonnokset on 
välitettävä ACER:lle siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston sopimuksen jälkeen. 
Erilainen menettely voisi vaarantaa todella kilpailukykyiset EU:n markkinat, kun 
siirtoverkonhaltijat voisivat käytännössä harjoittaa itsesääntelyä.

Tarkistus 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa laatimaan 
kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan 
tarpeen markkinoiden tehokkaan toiminnan 
turvaamiseksi.

1. Virasto voi pyytää kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa laatimaan kohtuullisen ajan 
kuluessa sääntöjä 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo tällaisten 
sääntöjen olevan tarpeen markkinoiden 
tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.

Or. de

Perustelu

Komission sijaan viraston pitäisi voida pyytää kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa laatimaan kyseisiä sääntöjä.
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Tarkistus 147
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

2. Laadittuaan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston / kaasun siirtoverkon käyttäjien 
eurooppalaisen verkoston kuulemisen 
perusteella vaikutustenarvioinnin viraston 
on annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto, jos se katsoo, että:

Or. de

Perustelu

On välttämätöntä, että verkon käyttäjät ja verkonhaltijat ovat jatkuvasti tietoisia viraston 
kannasta ehdotuksiin. Virasto (ACER) voi tarkastella ja valvoa vain verkonhaltijoita koskevia 
kilpailukysymyksiä. Muut kilpailukysymykset kuuluvat kartelliviranomaisten vastuulle.

Tarkistus 148
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

2. Viraston on annettava komissiolle 
asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se 
katsoo, että:

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä säännöstä 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;
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toimintaa;
b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

b) kaasun siirtoverkonhaltijat eivät ole 
panneet täytäntöön teknistä sääntöä
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla 
viraston hyväksymällä tavalla 1 b kohdan 
mukaisesti.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen teknisten sääntöjen kattavuus ja laajuus tulisi määritellä etukäteen. ACER:n 
tulee antaa komissiolle muodollisia neuvoja sellaisten siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa koskevien strategisten suuntaviivojen muodossa, joilla valmisteltaisiin teknisten 
sääntöjen luonnoksia sitovien "strategisten suuntaviivojen" pohjalta. Sääntöluonnokset on 
välitettävä ACER:lle siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston sopimuksen jälkeen. 
Erilainen menettely voisi vaarantaa todella kilpailukykyiset EU:n markkinat, kun 
siirtoverkonhaltijat voisivat käytännössä harjoittaa itsesääntelyä.

Tarkistus 149
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö ei 
takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö ei 
takaa syrjimättömyyttä, 
siirtoverkonhaltijoiden tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa; 

Or. de
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Perustelu

On välttämätöntä, että verkon käyttäjät ja verkonhaltijat ovat jatkuvasti tietoisia viraston 
kannasta ehdotuksiin. Virasto (ACER) voi tarkastella ja valvoa vain verkonhaltijoita koskevia 
kilpailukysymyksiä. Muut kilpailukysymykset kuuluvat kartelliviranomaisten vastuulle.

Tarkistus 150
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

Poistetaan.

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;
b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;
c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 14 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Komissiolla on asetuksen 1775/2005 mukaisesti ainoastaan oikeus muuttaa lainsäätäjän 
hyväksymiä suuntaviivoja, ei antaa niitä itse. Tästä ei pitäisi poiketa, koska tässä tapauksessa 
on kyse keskeisistä kysymyksistä. Näiden kysymysten sääntely olisi jätettävä edelleen 
lainsäätäjälle.

Tarkistus 151
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

3. Komissio voi antaa viraston 
suosituksesta markkinasääntöjä koskevia
suuntaviivoja. 

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;
c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.
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Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Markkinasääntöjen suhteen ehdotetaan, että komissio voi hyväksyä suuntaviivoja viraston 
ehdotuksesta (5 kohta). Siirtoverkonhaltijat ja niiden infrastruktuuri ovat monopoliasemassa, 
eivätkä ne ole mukana kilpailluilla markkinoilla. Markkinasäännöillä on niille kuitenkin 
suurta merkitystä (sillä säännöt vaikuttavat siirtoverkonhaltijoiden kustannuksiin), ja tästä 
syystä niiden ei pitäisi osallistua markkinasääntöjen valmisteluun.

Tarkistus 152
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

3. Komissio antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla tarvittaessa taatakseen, 
että 2 c artiklan 1–3 kohdassa luetellut 
seikat kehittyvät sisämarkkinoiden 
tavoitteita vastaavalla tavalla, jos se 
katsoo, että:

Or. en

Perustelu

Jos siirtoverkonhaltijat eivät hyväksy sääntöjä, komissio voi hyväksyä sitovia suuntaviivoja 
komitologian avulla. Ehdotetussa muutetussa kaasuasetuksessa tämä mahdollisuus on 
muotoiltu ei-sitovalla tavalla. Mahdollisimman suuren avoimuuden saavuttamiseksi 
siirtoverkonhaltijoihin ja muihin sidosryhmiin nähden on tehtävä täysin selväksi, että 
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komissio todella hyväksyy sitovat suuntaviivat, jos siirtoverkonhaltijat eivät täytä 
sääntelytehtäväänsä.

Tarkistus 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

3. Komissio voi antaa viraston 
suosituksesta suuntaviivoja 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se 
katsoo, että:

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan yksiselitteinen toimivallan jako.

Tarkistus 154
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyessään suuntaviivoja komissio 
kuulee verkon käyttäjiä edustavien 
järjestöjen edustajia.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien sidosryhmien kuuleminen on keskeisellä sijalla sen takaamisessa, että kaikki asiaan 
liittyvät edut otetaan huomioon kaasumarkkinoiden toimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Tarkistus 155
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kyseisen 3 kohdan a, b ja c alakohdan säännöksillä annettaisiin komissiolle valtuudet päättää 
standardointimenettelyistä lähes kokonaan. 

Tarkistus 156
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
verkkoon liittyvästä teknisestä tai 
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säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

markkinoita koskevasta säännöstä 
2 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla;

Or. de

Perustelu

Kyseisen 3 kohdan a, b ja c alakohdan säännöksillä annettaisiin komissiolle valtuudet päättää 
standardointimenettelyistä lähes kokonaan. 

Tarkistus 157
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita 
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 3 kohdassa 
luetelluilla aloilla.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön verkkoon liittyvää teknistä tai 
markkinoita koskevaa sääntöä, jonka 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto on antanut 
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla.

Or. de

Perustelu

Kyseisen 3 kohdan a, b ja c alakohdan säännöksillä annettaisiin komissiolle valtuudet päättää 
standardointimenettelyistä lähes kokonaan. 
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Tarkistus 158
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita 
komission oikeutta antaa ja muuttaa 
9 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komissiolla on asetuksen 1775/2005 mukaisesti ainoastaan oikeus muuttaa lainsäätäjän 
hyväksymiä suuntaviivoja, ei antaa niitä itse. Tästä ei pitäisi poiketa, koska tässä tapauksessa 
on kyse keskeisistä kysymyksistä. Näiden kysymysten sääntely olisi jätettävä edelleen 
lainsäätäjälle.

Tarkistus 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission 
oikeutta antaa ja muuttaa 9 artiklan 
mukaisia suuntaviivoja.

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission 
oikeutta muuttaa 9 artiklan mukaisia 
suuntaviivoja.

Or. de

Perustelu

Asetustekstin mukauttaminen 9 artiklaan ehdotettuihin tarkistuksiin.
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Tarkistus 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
2 e artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
aikomuksestaan antaa suuntaviivoja 
2 e artiklan 3 kohdan nojalla.

Or. de

Perustelu

Komission toimista asetuksen 2 e artiklan 3 kohdan nojalla voidaan päätellä, että julkisista 
varoista rahoitettava siirtoverkonhaltijoiden verkosto ei suorita asetuksen mukaisia 
tehtäviään riittävän hyvin. Asiasta on kerrottava kattavasti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, jotta ne voivat tehdä siihen tarvittavat muutokset.

Tarkistus 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

2 e a artikla
Markkinasääntöjen laatiminen

1. Sen jälkeen, kun suuntaviivat on 
hyväksytty 2 d a artiklan mukaisesti, 
virasto laatii viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa 
markkinasääntöluonnoksen, joka 
noudattaa kaikilta osin suuntaviivoissa 
vahvistettuja periaatteita.
2. Sääntöjä laatiessaan virasto kuulee 
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kattavasti kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä ja tiedottaa näille avoimella 
tavalla. 
3. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
markkinasääntöluonnoksen kuulemisen 
perusteella. Virasto julkistaa kaikki 
saamansa huomautukset ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
4. Virasto voi aloittaa joko oma-
aloitteisesti tai Euroopan parlamentin 
pyynnöstä saman menettelyn 
suuntaviivojen tarkistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Markkinasäännöt olisi laadittava ja hyväksyttävä sen jälkeen, kun virasto on kuullut 
sidosryhmiä kattavasti. Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan, kun sille annetaan 
mahdollisuus tehdä aloite kyseisten sääntöjen tarkistamiseksi.

Tarkistus 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

2 e a artikla
Suuntaviivojen laatiminen

1. Virastoa kuultuaan komissio laatii 
vuotuisen luettelon kaasun 
sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta 
erityisen tärkeistä seikoista. 
2. Komissio valtuuttaa luettelon 
huomioon ottaen viraston kehittämään 
kuuden kuukauden kuluessa luonnoksen 
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suuntaviivoista, joissa annetaan 
perustavanlaatuiset selkeät ja objektiiviset 
sääntöjen yhdenmukaistamisperiaatteet 
2 c artiklan mukaisesti.
3. Suuntaviivoja laatiessaan virasto 
kuulee kattavasti ja avoimella tavalla 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa ja muita asianomaisia 
sidosryhmiä ja pitää ne ajan tasalla.
4. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
suuntaviivaluonnoksen kuulemisten 
tulosten perusteella. Virasto julkistaa 
kaikki saamansa huomautukset, elleivät 
ne ole luottamuksellisia, ja selittää, miten 
ne on otettu huomioon lopullisessa 
suuntaviivaluonnoksessa, tai perustelee 
niiden hylkäämisen.
5. Komissio esittää luonnoksen 
suuntaviivoiksi 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle, jotta ne voidaan 
lopullisesti hyväksyä 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä.
6. Komissio voi aloittaa joko oma-
aloitteisesti tai viraston pyynnöstä saman 
menettelyn suuntaviivojen saattamiseksi 
ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden kehittämisen kannalta tärkeiden asioiden määrittämiseksi komission on 
laadittava luettelo viraston järjestämää kuulemista varten. Luettelon lisäksi on laadittava 
suuntaviivat, joissa annetaan käsiteltäviä kysymyksiä koskevat periaatteet sovellettavien 
sääntöjen yhdenmukaistamista varten. Vasta luettelon ja suuntaviivojen huolellisen 
laatimisen jälkeen säännöt voidaan laatia asianmukaisella tavalla.
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Tarkistus 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

2 e b artikla
Sääntöjen laatiminen

1. Kun suuntaviivat on hyväksytty 
2 e a artiklan mukaisesti, komissio 
valtuuttaa kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston laatimaan 
kuuden kuukauden kuluessa 
sääntöluonnoksen, joka on täysin 
suuntaviivoissa annettujen periaatteiden 
mukainen.
2. Sääntöjä laatiessaan kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto ottaa huomioon 
markkinaosapuolten teknisen 
asiantuntemuksen ja pitää nämä ajan 
tasalla.
3. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto toimittaa 
sääntöluonnoksen virastolle.
4. Virasto kuulee sidosryhmiä 
sääntöluonnoksesta kattavasti ja 
avoimella tavalla.
5. Virasto vahvistaa ja hyväksyy 
luonnoksen kuulemisen perusteella. 
Virasto julkistaa kaikki saamansa 
huomautukset, elleivät ne ole
luottamuksellisia, ja selittää, miten ne on 
otettu huomioon lopullisessa 
sääntöluonnoksessa, tai perustelee niiden 
hylkäämisen. 
6. Voimassa olevia sääntöjä voidaan 
tarkistaa saman menettelyn mukaisesti 
viraston aloitteesta tai kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
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verkoston pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Katso ehdotetun 2 e a artiklan perustelua. On olennaisen tärkeää, että säännöt ovat täysin 
suuntaviivoissa annettujen sääntöjen ja periaatteiden mukaiset. Lisäksi markkinaosapuolten 
laaja kuuleminen ja tiivis osallistuminen prosessiin on ensiarvoisen tärkeää sääntöjen 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Jo olemassa olevien sääntöjen päivittäminen teknisten 
muutosten tai parannettujen menettelyjen vuoksi tapahtuu samalla tavoin.
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