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Tarkistus 164
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2 f artikla Poistetaan.

Kuulemiset
1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat kaasuntoimittajat, 
asiakkaat, verkon käyttäjät, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.
2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en
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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. Ks. myös kyseiseen asiaan liittyvät, 
Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskevan asetuksen 
5 a artiklaan ja johdanto-osan 8 kappaleeseen sekä kaasuasetuksen 2 c artiklan 1 kohtaan 
tehdyt tarkistukset.

Tarkistus 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

2 f artikla Poistetaan.
Kuulemiset

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat kaasuntoimittajat, 
asiakkaat, verkon käyttäjät, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.
2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
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teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

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.

Tarkistus 166
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

2 f artikla Poistetaan.
Kuulemiset

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat kaasuntoimittajat, 
asiakkaat, verkon käyttäjät, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
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varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.
2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja 
kokouspöytäkirjat on julkistettava.
3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

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.

Tarkistus 167
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 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 

1. Toteuttaessaan tehtäviään viraston on 
avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa 
kuultava laajasti kaikkia 
markkinaosapuolia, joita asia koskee, 
erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 1 ja 3 
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koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat kaasuntoimittajat, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat kaasuntoimittajat, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 168
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja 
verkoston vuotuista työohjelmaa. 
Kuultavia tahoja ovat kaasuntoimittajat, 
asiakkaat, verkon käyttäjät, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti 2 c artiklan 1 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen verkkoon 
liittyvien teknisten ja markkinoita 
koskevien sääntöjen sekä verkoston 
vuotuisen työohjelman laatimiseksi. 
Kuultavia tahoja ovat kaasuntoimittajat, 
asiakkaat, verkon käyttäjät, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
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joita asia koskee. tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

Or. de

Perustelu

Korostetaan voimakkaammin markkinaosapuolten mukaan ottamista.

Tarkistus 169
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat kaasuntoimittajat, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
verkon käyttäjiä edustavia järjestöjä, 
erityisesti laadittaessa kuulemista koskevia 
menettelytapasääntöjä, 2 c artiklan 1 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa.

Or. en

Perustelu

Kuulemisten tehokkuus edellyttää asianmukaisia sääntöjä ja menettelytapoja. On niin ikään 
tärkeää, että kuulemisen pöytäkirjasta käyvät ilmi kunkin osallistujan panos sekä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston ja verkon käyttäjien edustajien välinen 
vuorovaikutus. Näin ollen osallistujien on selväsanaisesti hyväksyttävä pöytäkirja ennen, kuin 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto hyväksyy sen 2 f artiklan 3 kohdan 
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säännösten mukaisesti.

Tarkistus 170
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti 
kaikkia markkinaosapuolia, joita asia 
koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat kaasuntoimittajat, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

1. Toteuttaessaan tehtäviään viraston on 
avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa 
kuultava laajasti kaikkia 
markkinaosapuolia, joita asia koskee, 
erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 1 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja 
markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston 
vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja 
ovat kaasuntoimittajat, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee.

Lisäksi, jos kuulemisessa käsitellään 
asioita, jotka vaikuttavat 
siirtoverkonhaltijoiden väliseen kaasun 
myyntiin, kauppaan tai siirtoon, kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on otettava erityisesti huomioon 
sellaisten markkinaosapuolten sekä alan 
teollisuutta edustavien järjestöjen panos, 
jotka yleensä tarjoavat ja käyttävät rajat 
ylittävää siirtokapasiteettia.

Or. en

Perustelu

Integroidumpien markkinoiden kehittämisen edistämiseksi on tärkeää, että käsiteltäessä rajat 
ylittävän siirtokapasiteetin kannalta tärkeitä asioita sellaisten markkinaosapuolten 
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näkemyksiä, jotka yleensä tarjoavat/käyttävät kyseistä kapasiteettia, kuullaan suoraan, koska 
muutokset todennäköisesti vaikuttavat niiden liiketoimintaan.

Tarkistus 171
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettujen kuulemisten tarkoituksena 
on kaikkien päätöksentekoprosessiin 
osallistuvien sidosryhmien etujen 
huomioon ottaminen.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijat eivät monopoliasemansa vuoksi ole tottuneet neuvottelemaan 
asiakkaidensa, verkon käyttäjien, kanssa. Jotta siirtoverkonhaltijat eivät ainoastaan tiedota 
verkon käyttäjille sen sijaan, että kuulisivat niitä, niiden tehokkuuden kannalta on tärkeää 
määritellä kuulemisten tarkoitus.

Tarkistus 172
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 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 

3. Ennen suuntaviivojen ja sääntöjen
hyväksymistä viraston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 



AM\717804FI.doc 11/91 PE404.708v01-00

FI

verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 173
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen hyväksymistä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja 
verkkoon liittyvien teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen 
hyväksymistä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. de

Perustelu

Myös tässä on rajoitettava siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimiala verkkoa 
koskeviin kysymyksiin.
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Tarkistus 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa.

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a – 2 h 
artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 
aiheutuvat kustannukset katetaan 
Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta.

Or. de

Perustelu

Lisätyillä 2 a – 2 h artiklalla on määrä luoda uusi rakenne, joka on rahoitettava. Koska 
uuden verkoston luominen tapahtuu EU:n tasolla, se on myös rahoitettava EU:n 
talousarviosta. Tariffien kautta tapahtuva rahoitus ei mahdollistaisi kustannusten valvontaa 
eikä myöskään viime kädessä uuden rakenteen arviointia.

Tarkistus 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa.

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a –
2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa. Sääntelyviranomaiset 
hyväksyvät kyseiset kustannukset 
ainoastaan, jos ne ovat kohtuullisia ja 
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oikeasuhtaisia.

Or. en

Perustelu

On syytä välttää sitä, että eurooppalaiset kuluttajat joutuisivat kärsimään kyseisen järjestön 
tehottomuudesta.

Tarkistus 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

2 h artikla Poistetaan.
Siirtoverkonhaltijoiden alueellinen 

yhteistyö
1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.
Alueellinen investointisuunnitelma ei saa 
olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman kanssa.
2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.
3. Komissio voi määritellä kunkin 
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alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
kuulla virastoa ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa.”

Or. en

Perustelu

Eurooppalaiset säännöt eivät estä siirtoverkonhaltijoita tekemästä vähimmäisvaatimuksia 
pidemmälle meneviä ratkaisuja tai ryhtymästä tiiviiseen yhteistyöhön naapureiden kanssa. 
Alueellisten kokonaisuuksien määrittely johtaa väistämättä alueellisten markkinoiden 
vakiintumiseen ja uusien, Euroopan sisäisten rajojen syntymiseen. Siinä ei ole mitään järkeä. 
Yhteenliitetyssä verkossa luotettavuutta ja rajat ylittäviä virtoja on käsiteltävä globaalisti, 
kuten UCTE toteaa tammikuussa 2008 julkaistussa selvityksessään.

Tarkistus 177
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
verkon kehittämissuunnitelma, jonka 
perusteella ne voivat tehdä 
investointipäätöksiä.

Alueellinen investointisuunnitelma ei saa Alueellinen verkon kehittämissuunnitelma
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olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman kanssa.

ei saa olla ristiriidassa 2 c artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 10-
vuotisen verkon kehittämissuunnitelman
kanssa.

Or. en

Perustelu

Viittaus verkon kehittämissuunnitelmaan kuvaa tarkemmin odotettua prosessia.

Tarkistus 178
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
verkon kehittämissuunnitelma.

Alueellinen investointisuunnitelma ei saa 
olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman kanssa.

Alueellinen verkon kehittämissuunnitelma 
ei saa olla ristiriidassa 2 c artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
10-vuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman kanssa.

Or. de

Perustelu

Verkonhaltijoiden on noudatettava kansallisten sääntelyviranomaisten määräyksiä. 
Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei siten voi tehdä yksittäisiä jäseniä sitovia 
päätöksiä. Asetuksessa olisi käytettävä samaa käsitteistöä kuin kaasudirektiivissä. Siellä 
käytetään verkon kehittämissuunnitelmaa eikä investointisuunnitelmaa.
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Tarkistus 179
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
verkon kehittämissuunnitelma, jonka 
perusteella ne voivat tehdä 
investointipäätöksiä.

Alueellinen investointisuunnitelma ei saa 
olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman kanssa.

Alueellinen verkon kehittämissuunnitelma 
ei saa olla ristiriidassa 2 c artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
10-vuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman kanssa.

Or. de

Perustelu

Myös tässä on rajoitettava siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimiala verkkoa 
koskeviin kysymyksiin.

Tarkistus 180
Giles Chichester

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

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Niiden on erityisesti 
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisessa verkostossa alueellinen 
yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamista. Kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden on erityisesti
julkaistava joka toinen vuosi alueellinen 
investointisuunnitelma, jonka perusteella 
ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään sitä, kuka vastaa investointisuunnitelman julkaisemisesta.

Tarkistus 181
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

Siirtoverkonhaltijat pyrkivät yhdessä 
jakelukeskusten ja varastointilaitteistojen 
haltijoiden kanssa alueellisen yhteistyön 
puitteissa markkinoihin perustuvien ja 
yhdenmukaistettujen alueellisten 
tasehallintajärjestelmien luomiseen.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhteistyö ei koske ainoastaan siirtoverkonhaltijoita, vaan myös nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoita sekä jakelukeskusten ja varastointilaitteistojen 
haltijoita. Jakelukeskusten haltijoilla on tärkeä tehtävä alueellisten tasehallintajärjestelmien 
luomisessa. Näin ollen, jos alueellinen yhteistyö rajataan koskemaan ainoastaan 
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siirtoverkonhaltijoita, on vaarana, ettei maakaasun arvoketjun kyseisiä osia oteta riittävästi 
huomioon.

Tarkistus 182
Danutė Budreikaitė

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

Komission teksti Tarkistus

Alueellisessa investointisuunnitelmassa 
on esitettävä energiasaarekkeiden 
yhdistämistä EU:n 
kaasunsiirtoverkkoihin.

Or. lt

Perustelu

Alueellisen yhteistyön käyttöönottamisen tavoitteena on myös "energiasaarekkeiden" 
yhdistäminen muuhun unioniin. 

Tarkistus 183
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa kapasiteetin hallinta, rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamista avoimien 
ja syrjimättömien mekanismien avulla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä 
kaasun siirtämisessä eri 
siirtoverkonhaltijoiden verkkojen läpi 
jollakin alueella, sekä edistettävä 
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energiapörssien kehittämistä. Tämän 
tehtävän voi suorittaa jokin yksikkö tai 
elin, joka on perustettu yhden tai 
useamman tyypillisesti 
siirtoverkonhaltijalle osoitetun tehtävän 
suorittamista varten ja johon sovelletaan 
tämän asetuksen vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään ja varmistamaan, että vastuu alueellisesta yhteistyöstä 
kuuluu siirtoverkonhaltijoille tai vastaavasti sellaisille yksiköille tai elimille, joiden tehtävänä 
on toteuttaa yhtä tai useampaa siirtoverkonhaltijoille tyypillisesti osoitettua tehtävää. 
Alueella toimivat siirtoverkonhaltijat vastaavat kapasiteetin optimaalisesta hallinnasta, rajat 
ylittävän kapasiteetin jakamisesta sekä tasehallintamekanismien yhdentämisestä siinä 
tapauksessa, että kaasun toimittaja haluaa siirtää kaasua eri verkkojen kautta.

Tarkistus 184
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, jotka täydentävät 
alueellisten riippumattomien 
verkonhaltijoiden perustamista ja joilla 
voidaan varmistaa verkon optimaalinen 
hallinta, sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.

Kaikkia rajayhdysjohtoja ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria, niiden 
eriyttämisjärjestelmästä riippumatta, 
käyttää alueellinen riippumaton 
verkonhaltija. Kyseiset alueelliset 
riippumattomat verkonhaltijat voivat 
käyttää yhtä tai useampaa 
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rajayhdysjohtoa samoilta tai eri rajoilta 
ilman, että niiden käyttämän verkon 
laajuutta rajoitettaisiin.

Or. en

Perustelu

Alueelliset riippumattomat verkonhaltijat mahdollistavat sisämarkkinoiden kehittämisen 
kannalta kaikkein arkaluonteisimpien infrastruktuurien syrjimättömän käytön ja ovat 
erinomainen väline pitkän matkan kaupankäynnin yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 185
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä sähköpörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä tai eksplisiittisillä 
huutokaupoilla, joista kyseessä olevat 
siirtoverkonhaltijat päättävät yhteisesti, ja 
tasehallinta- ja varavoimamekanismien 
yhdentämistä.

Or. en

Perustelu

Vaikka implisiittiset huutokaupat ovat taloudellisesti tehokas keino rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamiseen, ne eivät aina sovellu, koska niitä ei ole mukautettu vapauttamisprosessin 
pyörteissä oleviin, nouseviin alueellisiin energiamarkkinoihin, eivätkä ne varmista riittävää 
rajat ylittävää kaasunsiirtoa pitkällä aikavälillä (puhuttaessa kuukausista tai vuosista). 
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Tarkistus 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä 
operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan 
varmistaa verkon optimaalinen hallinta, 
sekä edistettävä energiapörssien 
kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin 
jakamista huutokaupoilla ja 
tasehallintamekanismien yhdentämistä.

Or. ro

Perustelu

On vältettävä tulkintoja, jotka rajoittavat vapaata kilpailua.

Tarkistus 187
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirtoverkonhaltijoiden on 
maksimoitava markkinoille tarjoamansa 
rajat ylittävä kapasiteetti ja varmistettava 
kapasiteetin jakamista ja keskeyttämistä 
koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen 
kummallakin puolen rajaa huolehtien 
kuitenkin samalla siitä, etteivät ne syrji 
verkon käyttäjiä.

Or. en
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Perustelu

Siirtoverkonhaltijoihin on kohdistettava selkeämpiä velvoitteita, mitä tulee saatavilla olevan 
rajat ylittävän kapasiteetin maksimoimiseen. Siirtoverkonhaltijat eivät saa kyseisessä 
prosessissa syrjiä toimittajia.

Tarkistus 188
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Poistetaan.

Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
kuulla virastoa ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa.”

Or. en

Perustelu

Alueelliset markkinat ovat ensimmäinen askel kohti täysin yhdennettyjä yhteisön markkinoita, 
eikä asiassa tarvita komission laatimaa maantieteellistä määritelmää.

Tarkistus 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. 

Poistetaan.

Tätä tarkoitusta varten komissio voi 
kuulla virastoa ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa.”

Or. de

Perustelu

Alueellisen yhteistyön järjestäminen tapahtuu verkostossa. Verkoston perussäännössä 
määrätään tapa, jolla yhteistyötä tehdään, sekä se, millä organisaation tasolla yhteistyö 
varmistetaan. Erityinen komission hyväksyntä ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 190
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 

Tätä tarkoitusta varten komissio voi kuulla Tätä tarkoitusta varten komissio kuulee
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virastoa ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa.”

virastoa ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO).”

Or. de

Perustelu

ENTSO otetaan yleisesti mukaan direktiivien kehittämiseen, koska sillä on käytännön 
taloudellista kokemusta verkostojen perustamisesta, käytöstä ja hyödyntämisestä.

Tarkistus 191
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tätä tehdessään 
sen on otettava huomioon unionissa 
olevat "energiasaarekkeet" sekä tilanne 
vaikeapääsyisillä alueilla, joilla on 
rakennettava yhteydet 
kaasunsiirtoverkkoon. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Tätä tarkoitusta varten komissio voi kuulla 
virastoa ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa.”

Tätä tarkoitusta varten komissio voi kuulla 
virastoa ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa.”

Or. ro

Perustelu

Maantieteellisiä alueita määritellessään komission on otettava huomioon siirtoverkkojen 
nykyinen tilanne ja todelliset liitäntämahdollisuudet sekä käytännön mahdollisuudet näiden 
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alueiden välisten yhteyksien kehittämiseen.

Tarkistus 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen mutta vasta tämän 
alueen jäsenvaltioiden kuulemisen 
jälkeen. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. ro

Perustelu

Jäsenvaltiot tuntevat oman kapasiteettinsa ja yhteistyömahdollisuutensa parhaiten, kun 
pyritään ottamaan huomioon naapurimaiden vallitseva tilanne sekä kaasun 
tuotantokapasiteetti ja toimitustarpeet.

Tarkistus 193
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 1 
alakohta seuraavasti:
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1. Sellaisten siirtoverkonhaltijoiden ja 
nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen haltijoiden
soveltamien tariffien tai niiden 
laskennassa käytettävien menetelmien, 
jotka sääntelyviranomaiset ovat 
hyväksyneet direktiivin 2003/55/EY 25 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, samoin 
kuin mainitun direktiivin 18 artiklan 1 
kohdan mukaisesti julkaistujen tariffien, 
on oltava avoimia, niissä on otettava 
huomioon järjestelmän toimivuuden ja 
parantamisen tarve, niiden on vastattava 
todellisia kustannuksia sikäli kuin nämä 
ovat verrattavissa tehokkaan ja 
rakenteeltaan vastaavan verkonhaltijan 
kustannuksiin ja ne ovat avoimia. 
Samalla on otettava mukaan sijoitetun 
pääoman asianmukainen tuotto[...]. 
Tariffeja tai niiden laskentamenetelmiä 
on sovellettava syrjimättömästi.

Or. en

(Tarkistuksella muutetaan asetuksen (EY) N:o 1775/2005 nykyistä 3 artiklan 1 kohtaa.)

Perustelu

Nykyisiä 3 artiklan säännöksiä, jotka koskevat tariffien vertailevaa arviointia tapauksissa, 
joissa ilmenee tehokasta putkistojen välistä kilpailua, ovat johtaneet kustannuksiin 
perustumattomiin tariffeihin useissa siirtoverkoissa eri puolilla Eurooppaa. Kaasunkuluttajiin 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät kalliimpina verkkomaksuina tai energian 
hintoina, on vaikeaa määritellä, mutta niiden voidaan katsoa olevan merkittäviä.

Tarkistus 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 
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ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Sellaisten siirtoverkonhaltijoiden,
nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen haltijoiden tai 
varastointilaitteistojen haltijoiden
soveltamien tariffien tai niiden 
laskennassa käytettävien menetelmien, 
jotka sääntelyviranomaiset ovat 
hyväksyneet direktiivin 2003/55/EY 25 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, samoin 
kuin mainitun direktiivin 18 artiklan 1 
kohdan mukaisesti julkaistujen tariffien, 
on oltava avoimia, niissä on otettava 
huomioon järjestelmän toimivuuden ja 
parantamisen tarve, niiden on vastattava 
todellisia kustannuksia sikäli kuin nämä 
ovat verrattavissa tehokkaan ja 
rakenteeltaan vastaavan verkonhaltijan 
kustannuksiin ja ne ovat avoimia. 
Samalla on otettava mukaan sijoitetun 
pääoman asianmukainen tuotto [...]. 
Tariffit tai niiden laskentamenetelmät on 
yhdenmukaistettava ja niitä on
sovellettava syrjimättömästi."

Or. en

(Tarkistuksessa lisätään joitakin sanoja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan alkuun ja loppuun ja poistetaan joitakin sanoja sen loppupuolelta.)

Perustelu

Nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat tariffien vertailevaa arviointia tapauksissa, joissa 
ilmenee tehokasta putkistojen välistä kilpailua, ovat johtaneet kustannuksiin perustumattomiin 
tariffeihin useissa siirtoverkoissa eri puolilla Eurooppaa. Kaasunkuluttajiin kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten, jotka ilmenevät kalliimpina verkkomaksuina tai energian hintoina, 
voidaan katsoa olevan merkittäviä. Näin ollen tarkistuksessa ehdotetaan 
kustannusperusteisen lähestymistavan määrittelyä ainoaksi siirtoon, varastointiin ja 
nesteytettyyn maakaasuun liittyviin palveluihin sovellettavaksi tariffien laskentamenetelmäksi.
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Tarkistus 195
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 3 
alakohta seuraavasti:
Tariffien tai niiden laskennassa 
käytettävien menetelmien on 
helpotettava tehokasta kaasukauppaa ja 
kilpailua, vältettävä samalla 
verkonkäyttäjien välinen 
ristiintukeminen, tarjottava 
investointikannustimia ja ylläpidettävä 
tai luotava siirtoverkkojen 
yhteentoimivuutta. Tämä saattaa kattaa 
erityisen sääntelyn uusille investoinneille.

Or. en

(Tarkistuksella lisätään uusi tekstikohta asetuksen (EY) N:o 1775/2005 nykyisen 3 artiklan 
1 kohdan 3 alakohtaan.)

Perustelu

Nykyisiä 3 artiklan säännöksiä, jotka koskevat tariffien vertailevaa arviointia tapauksissa, 
joissa ilmenee tehokasta putkistojen välistä kilpailua, ovat johtaneet kustannuksiin 
perustumattomiin tariffeihin useissa siirtoverkoissa eri puolilla Eurooppaa. Kaasunkuluttajiin 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät kalliimpina verkkomaksuina tai energian 
hintoina, on vaikeaa määritellä, mutta niiden voidaan katsoa olevan merkittäviä.

Tarkistus 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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



AM\717804FI.doc 29/91 PE404.708v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3 b. Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Tariffien tai niiden laskennassa 
käytettävien menetelmien on 
helpotettava tehokasta kaasukauppaa ja 
kilpailua, vältettävä samalla 
verkonkäyttäjien välinen 
ristiintukeminen, tarjottava 
investointikannustimia ja ylläpidettävä 
tai luotava siirtoverkkojen 
yhteentoimivuutta. Tämä saattaa kattaa 
erityisen sääntelyn uusille 
investoinneille."

Or. en

(Tarkistuksessa lisätään joitakin sanoja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 3 artiklan 1 kohdan 
kolmannen alakohdan loppuun.)

Perustelu

Erityistä sääntelykohtelua uusille investoinneille voitaisiin harkita.

Tarkistus 197
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

”Verkon käyttäjiltä perittävät tariffit on 
määriteltävä erikseen siirtoverkon kunkin 
syöttö- ja ottokohdan osalta.
Verkkomaksuja ei saa laskea
sopimusvirtojen perusteella.”

”Jäsenvaltiot voivat päättää, että verkon
käyttäjiltä perittävät tariffit on määriteltävä 
erikseen siirtoverkon kunkin syöttö- ja 
ottokohdan osalta ja että verkkomaksuja ei 
lasketa sopimusvirtojen perusteella.”

Or. en
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Perustelu

Syöttö- ja ottotariffien käyttöä koskeva päätös pitäisi jättää jäsenvaltioiden vastuulle. Sen 
positiivisen seurauksen ohella, että kaasulla voidaan käydä kauppaa laajemmilla alueilla, 
syöttö- ja ottotariffeilla on useimmiten sellainen negatiivinen vaikutus, että ne eivät heijasta 
tarkalleen todellisia siirtokustannuksia. Lisäksi syöttö- ja ottotariffeja vahvistettaessa on 
otettava huomioon jakeluverkon tariffijärjestelmä, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 4 a 
alakohta seuraavasti:
"Tariffeja tai niiden laskentamenetelmiä 
on sovellettava syrjimättömästi ja niistä 
on tehtävä avoimia."

Or. en

(Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan viides alakohta.)

Perustelu

Tariffien ja niiden laskennassa käytettävien menetelmien avoimuus on olennainen edellytys 
sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.

Tarkistus 199
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
4 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisätään 4 a artikla seuraavasti:
"4 a artikla

Siirtoverkonhaltijoiden välinen tekninen 
yhteistyö kolmansien maiden kanssa
1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
huolehdittava siirtoverkonhaltijoiden ja 
niiden kolmansissa maissa toimivien 
kumppanien teknisestä yhteistyöstä.
2. Jos tässä yhteydessä ilmenee 
yhteensopimattomuutta viraston antamien 
sääntöjen ja normien kanssa, kansallisen 
sääntelyviranomaisten on pyydettävä 
virastolta selvitystä."

Or. xm

Perustelu

Asetuksessa ei mainita kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden kanssa tehtävän yhteistyön 
teknisiä näkökohtia.

Tarkistus 200
David Martin

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

Komission teksti Tarkistus

a) varmistettava, että ne tarjoavat palveluja 
syrjimättömästi kaikille verkonkäyttäjille, 
jotka vastaavat markkinoiden kysyntään; 
jos nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen tai varastointilaitoksen 
haltija tarjoaa samaa palvelua eri 
asiakkaille, sen on tarjottava palvelu 
samanlaisilla sopimusehdoilla;

a) varmistettava, että ne tarjoavat palveluja 
syrjimättömästi kaikille verkonkäyttäjille, 
jotka vastaavat markkinoiden kysyntään; 
jos nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen tai varastointilaitoksen 
haltija tarjoaa samaa palvelua samaan 
aikaan eri asiakkaille, sen on tarjottava 
palvelu samanlaisilla sopimusehdoilla;

Or. en
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Perustelu

Sopimusehdot vaihtelevat ajan mittaan, joten on mahdollista vertailla ainoastaan jonakin 
tiettynä ajankohtana tarjottavien samanlaisten palvelujen sopimusehtoja.

Tarkistus 201
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
4 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen kapasiteetin ja 
varastointikapasiteetin vaadittavan 
vähimmäiskoon sopimusperusteisen 
rajoittamisen on perustuttava teknisiin 
rajoituksiin, ja rajoittaminen ei saa haitata 
varastojen pienkäyttäjien mahdollisuuksia 
käyttää varastointipalveluja.”

5. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen kapasiteetin ja 
varastointikapasiteetin vaadittavan 
vähimmäiskoon sopimusperusteisen 
rajoittamisen on perustuttava teknisiin 
rajoituksiin, ja rajoittaminen ei saa haitata 
varastojen pienkäyttäjien mahdollisuuksia 
käyttää varastointipalveluja. 
Luottokelpoisuutta koskeviin takeisiin 
liittyvät ehdot on julkaistava virallisessa 
lehdessä ja esitettävä komissiolle ja 
virastolle lausuntoa varten. Komissio ja 
virasto antavat lausuntonsa 30 päivän 
kuluessa.”

Or. ro

Perustelu

Avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteet takaavat yhtäläiset edellytykset kaikille 
toimijoille ja suojelevat kuluttajien etuja.

Tarkistus 202
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
4 a artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Direktiivin 2003/55/EY 22 artiklan 
nojalla vapautettujen voimalaitosten 
haltijoiden on kolmansille osapuolille 
avointa kapasiteettia ja niitä palveluja, 
joita niiden on tarjottava kolmansille 
osapuolille, varten:
a) julkistettava asiaa koskevat tiedot ja 
erityisesti tiedot palvelujen käytöstä ja 
saatavuudesta siten, että ne ovat saatavilla 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten 
käyttäjien kohtuullisten kaupallisten 
tarpeiden edellyttämässä ajassa;
b) julkistettava tiedot soveltamistaan 
ehdoista sekä tekniset tiedot, joita 
nesteytetyn maakaasun käyttäjät 
tarvitsevat saadakseen tosiasiallisesti 
käyttöoikeuden nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen;
c) tarjottava käyttämätöntä nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoskapasiteettia 
siten, että se on saatavilla nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten käyttäjien 
kohtuullisten kaupallisten tarpeiden 
edellyttämässä ajassa.

Or. en

Perustelu

Nykyiset nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset (joita on 13) soveltavat yhtä lukuun 
ottamatta säänneltyä kolmansien osapuolten pääsyä. Useimmille uusille hankkeille (uudet 
käsittelylaitokset tai vahojen laitosten laajennukset) on kuitenkin haettu poikkeusta 
kolmansien osapuolten pääsyä koskevasta järjestelmästä kaasudirektiivin 2003/55/EY 
22 artiklan nojalla. Tähän mennessä yhtäkään poikkeushakemusta ei ole hylätty. Näin ollen 
joitakin vähimmäisvaatimuksia pitäisi soveltaa myös poikkeuksen saaneisiin laitoksiin niiden 
palveluiden osalta, joita niiden on tarjottava kolmansille osapuolille kyseistä poikkeusta 
varten vahvistettujen ehtojen mukaisesti.
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Tarkistus 203
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 5 artiklan 2 kohdan a 
alakohta seuraavasti:
"a) annettava asianmukaisia 
taloudellisia signaaleja teknisen 
kapasiteetin tehokasta ja maksimaalista 
käyttöä varten ja helpotettava 
investointeja uuteen infrastruktuuriin 
sekä helpotettava rajat ylittävää 
kaasukauppaa."

Or. en

(Tarkistuksella lisätään uusi tekstikohta asetuksen (EY) N:o 1775/2005 nykyisen 5 artiklan 
2 kohdan a alakohtaan.)

Perustelu

Mahdollisuus käyttää siirtokapasiteettia ja siten sellaisten asianmukaisten 
kapasiteetinjakomekanismien ja ylikuormituksen hallintamenettelyjen soveltaminen, jotka 
varmistavat olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaan käytön, ovat olennaisen tärkeitä 
yhteisten eurooppalaisten kaasumarkkinoiden kehittämisen kannalta. 5 artiklaa pitäisi 
muuttaa sisällyttämällä siihen kapasiteetinjakomekanismien ja ylikuormituksen 
hallintamenettelyjen rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus 204
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

"3. Siirtoverkonhaltijoiden on pantava "3. Siirtoverkonhaltijoiden on pantava 
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täytäntöön ja julkistettava ylikuormituksen 
hallitsemiseksi syrjimättömät ja avoimet 
menettelyt, jotka perustuvat seuraaviin 
periaatteisiin:

täytäntöön ja julkistettava ylikuormituksen 
hallitsemiseksi syrjimättömät ja avoimet 
menettelyt, jotka helpottavat rajat ylittävää 
kaasukauppaa ja perustuvat seuraaviin 
periaatteisiin:

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

a) sopimusperusteisen ylikuormituksen 
estämiseksi siirtoverkonhaltijan on 
tarjottava käyttämätöntä kapasiteettia 
ensimarkkinoilla vähintään seuraavan 
vuorokauden kapasiteettina;

b) verkonkäyttäjillä, jotka haluavat 
jälleenmyydä tai vuokrata edelleen 
käyttämättömän sovitun kapasiteettinsa 
jälkimarkkinoilla, on oltava siihen oikeus.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
verkonkäyttäjien on annettava tästä 
ilmoitus tai tieto siirtoverkonhaltijalle.”

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus käyttää siirtokapasiteettia ja siten sellaisten asianmukaisten 
kapasiteetinjakomekanismien ja ylikuormituksen hallintamenettelyjen soveltaminen, jotka 
varmistavat olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaan käytön, ovat olennaisen tärkeitä 
yhteisten eurooppalaisten kaasumarkkinoiden kehittämisen kannalta. 5 artiklaa pitäisi 
muuttaa sisällyttämällä siihen kapasiteetinjakomekanismien ja ylikuormituksen 
hallintamenettelyjen rajat ylittävä ulottuvuus.

Tarkistus 205
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE404.708v01-00 36/91 AM\717804FI.doc

FI

keskeytyvänä kapasiteettina; keskeytyvänä kapasiteettina
syrjimättömyyden ja vapaan kilpailun 
periaatteita kunnioittaen;

Or. ro

Perustelu

Avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteet takaavat yhtäläiset edellytykset kaikille 
toimijoille ja suojelevat kuluttajien etuja.

Tarkistus 206
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) laitteiston haltijan on tarjottava 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten ja 
varastojen käyttämätöntä kapasiteettia 
ensimarkkinoilla; varastojen osalta sitä on 
tarjottava vähintään seuraavan 
vuorokauden kapasiteettina ja 
keskeytyvänä kapasiteettina siltä osin kuin 
tämä ei estä pitkäaikaisten 
toimitussopimusten täytäntöönpanoa;

Or. fr

Perustelu

Ylikuormituksen tapauksessa sovellettavien sääntöjen laatimisessa olisi otettava huomioon 
sitoumukset, joita toimittajilla on loppukuluttajien ja toimitusvarmuuden osalta 
(pitkäaikaisten toimitussopimusten olemassaolo).
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Tarkistus 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jos voimassa olevissa 
siirtosopimuksissa sovittua kapasiteettia ei 
käytetä ja verkossa esiintyy 
sopimusperusteista ylikuormitusta, 
sovelletaan 3 kohtaa, jos sen 
soveltamisella ei rikota voimassa olevissa 
siirtosopimuksissa asetettuja vaatimuksia. 
Jos sen soveltamisella rikottaisiin 
voimassa olevia siirtosopimuksia, 
siirtoverkonhaltijoiden on toimivaltaisia 
viranomaisia kuultuaan esitettävä 
verkonkäyttäjälle pyyntö käyttämättömän 
kapasiteetin käyttämiseksi 
jälkimarkkinoilla 3 kohdan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa palautetaan asetuksesta (EY) N:o 1775/2005 poistettu säännös.

Tarkistus 208
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Siirtoverkonhaltijoiden on arvioitava 
säännöllisesti uusien investointien kysyntä 

"6. Siirtoverkonhaltijoiden on arvioitava 
säännöllisesti uusien investointien kysyntä 
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markkinoilla. Uusia investointeja 
suunnitellessaan siirtoverkonhaltijoiden on 
tehtävä arvio markkinoiden kysynnästä.”

markkinoilla. Uusia investointeja 
suunnitellessaan siirtoverkonhaltijoiden on 
tehtävä arvio markkinoiden kysynnästä ja 
otettava huomioon 
toimitusvarmuuskriteerit.”

Or. en

Perustelu

Markkinoiden kysyntä ei saisi olla ainoa kriteeri, joka otetaan huomioon uusia investointeja 
suunniteltaessa. Toimitusvarmuus on olennaisen tärkeä tekijä, eikä sitä pystytä takaamaan, 
jos infrastruktuurit on suunniteltu ainoastaan kysyntään perustuvaa tarjontaa varten ja jos 
niissä ei oteta huomioon esimerkiksi tilanteita, joissa siirtoinfrastruktuurissa ilmenee jokin 
vika.

Tarkistus 209
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
"6 a. Pitkäaikaisen fyysisen 
ylikuormituksen tapauksessa 
siirtoverkonhaltijat ratkaisevat 
ylikuormituksen siten, että ne laajentavat 
nykyistä kapasiteettia markkinoiden 
kysynnän perusteella. Markkinoiden 
kysynnän arvioimiseksi 
siirtoverkonhaltijat ovat velvollisia 
toteuttamaan open season -menettelyn."

Or. de

Perustelu

Uudessa 5 artiklan 7 kohdassa säädetään, että siirtoverkonhaltijoiden velvollisuus 
ylikuormituksen hallintaan sisältää myös pitkäaikaisten ylikuormitustilanteiden poistamisen 
siten, että ne investoivat uusiin infrastruktuureihin tavalla, joka vastaa markkinoilla 
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vallitsevaa kysyntää, joka on todettu open season -menettelyssä (markkinoiden tarpeiden 
selvittäminen ja tarvittaessa mahdollisimman avoin ja syrjimätön kapasiteetin luovuttaminen 
tai kolmansien osapuolten pääsyn mahdollistaminen). Siirtoverkonhaltijat velvoitetaan siten 
noudattamaan open season -menettelyä.

Tarkistus 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
"6 a. Tapauksissa, joissa ilmenee 
pitkäaikaista fyysistä ylikuormitusta, 
siirtoverkonhaltijoiden on sovellettava 
pitkän aikavälin ylikuormituksen 
hallintaa ratkaisemalla ylikuormitus 
lisäämällä uutta kapasiteettia 
markkinoiden kysynnän mukaan. 
Markkinoiden kysynnän arvioimiseksi 
siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava 
open season -menettelyjä."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että siirtoverkonhaltijoiden suorittamaan pitkän aikavälin 
ylikuormituksen hallintaan kuuluu pitkäaikaisten ylikuormitustilanteiden poistaminen siten, 
että ne investoivat uusiin infrastruktuureihin tavalla, joka vastaa markkinoilla vallitsevaa 
kysyntää, joka on todettu open season -menettelyssä. Siirtoverkonhaltijat vastaavat open 
season -menettelyjen toteuttamisesta.
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Tarkistus 211
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
"6 a. Pitkäaikaisen fyysisen 
ylikuormituksen estämiseksi 
siirtoverkonhaltijoiden on sovellettava 
pitkän aikavälin ylikuormituksen 
hallintaa ratkaisemalla ylikuormitus 
lisäämällä uutta kapasiteettia 
markkinoiden kysynnän mukaan."

Or. en

(Tarkistuksella lisätään uusi alakohta asetuksen (EY) N:o 1775/2005 nykyiseen 5 artiklaan.)

Perustelu

5 artiklan uudessa 6 a kohdassa täsmennetään, että siirtoverkonhaltijoiden suorittamaan 
pitkän aikavälin ylikuormituksen hallintaan kuuluu pitkäaikaisten ylikuormitustilanteiden 
poistaminen siten, että ne investoivat uusiin infrastruktuureihin tavalla, joka vastaa 
markkinoilla vallitsevaa kysyntää, joka on todettu open season -menettelyssä. 
Siirtoverkonhaltijat vastaavat open season -menettelyjen toteuttamisesta.

Tarkistus 212
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta – d b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Lisätään seuraava 6 b kohta:
"6 b. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on valvottava kansallisten kaasulaitosten 
ja rajayhdysjohtojen siirtorajoitusten 
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hallintaa. 
Siirtoverkonhaltijat antavat 
siirtorajoitusten hallintaa koskevat 
menettelytapansa, 
kapasiteetinjakomenettely mukaan lukien, 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
hyväksyttäviksi. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin sääntöihin 
ennen, kuin ne hyväksytään."

Or. en

(Tarkistuksella lisätään uusi alakohta asetuksen (EY) N:o 1775/2005 nykyiseen 5 artiklaan.)

Perustelu

Se, että sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintamenettelyt, on 
ilmaistava selvästi asetuksessa (EY) N:o 1775/2005 tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Tarkistus 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

1. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten ja varastojen 
enimmäiskapasiteetti on saatettava 
markkinaosapuolten käytettäväksi 
järjestelmän toimivuus ja verkon tehokas 
toiminta huomioon ottaen.

1. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten ja varastojen 
enimmäiskapasiteetti on saatettava 
markkinaosapuolten käytettäväksi 
järjestelmän toimivuus ja verkon tehokas 
toiminta huomioon ottaen sekä perustuen 
ennakoituun säänneltyyn pääsyyn 
kaikkeen kaasun varastointiin Euroopan 
unionissa ottaen asianmukaisesti 
huomioon varastointipaikkojen geologiset 
erityispiirteet sekä varastointiin liittyvät 
moninaiset toiminnot, kuten 
toimitusvarmuuden sekä markkinoiden 
edistämisen.
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Or. en

Perustelu

Säännelty pääsy varastointiin on olennaisen tärkeää sekä jäsenvaltioiden välisen 
solidaarisuuden varmistamisen kannalta kaasuun liittyvissä asioissa sekä markkinoiden 
toiminnan kannalta. Varastointikapasiteetin avoimen ja turvallisen käytön varmistamiseksi 
EU:ssa unionin sääntelyviranomaisten pitäisi laatia varastointiin pääsyä koskevat 
yksityiskohtaiset, ennakoidut säännöt ottaen asianmukaisesti huomioon kyseiseen alaan 
liittyvät ongelmat, kuten eri varastojen geologiset erityispiirteet sekä toimitusvarmuuden ja 
markkinoiden edistämisen välisen tasapainon säilyttämisen.

Tarkistus 214
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Siirtoverkkojen ylikuormituksen hallintaperiaatteita koskevissa suuntaviivoissa tunnustetun 
periaatteen mukaisesti ylikuormituksen hallintaa koskevien sääntöjen laatimisessa on otettava 
huomioon toimittajien sitoumukset loppukuluttajiin nähden sekä infrastruktuurien fyysiset 
erityispiirteet.

Tarkistus 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään 4 a kohta seuraavasti:
4 a. Jos siirtoverkonhaltija katsoo, ettei 
sillä ole oikeutta julkistaa kaikkia 
vaadittuja tietoja luottamuksellisuussyistä, 
sen on pyydettävä toimivaltaisen 
viranomaisen suostumusta rajoittaa 
kyseistä verkon kohtaa tai kyseisiä verkon 
kohtia koskevien tietojen julkistamista.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat tai 
epäävät suostumuksensa 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
erityisesti tarpeen kunnioittaa oikeutettua 
kaupallista luottamuksellisuutta ja 
tavoitteen luoda kilpailuun perustuvat 
kaasun sisämarkkinat. Jos suostumus 
annetaan, käytettävissä oleva kapasiteetti 
on julkistettava ilmoittamatta 
numerotietoja, jotka rikkoisivat 
luottamuksellisuuden.
Tässä alakohdassa tarkoitettua 
suostumusta ei saa antaa, jos kapasiteettia 
on myyty samasta verkon kohdasta 
vähintään kahdelle verkonkäyttäjälle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa palautetaan asetuksesta (EY) N:o 1775/2005 poistettu säännös.

Tarkistus 216
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 5 kohta. Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

"Vähintään 3" -sääntöä (vrt. 6 a artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus) on sovellettava myös 
verkkojen alaan, ts. vastaavan sääntelyn olisi sisällyttävä myös 6 artiklaan, eli komission 
esittämä 6 artiklan 5 kohdan poisto on peruutettava.

Tarkistus 217
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 5 kohta. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

"Vähintään 3" -sääntöä (vrt. 6 a artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus) on sovellettava myös 
verkkojen alaan. 6 artiklan 5 kohdan poisto on peruutettava, koska siitä aiheutuisi kielteisiä 
seurauksia: taloudellisesti arkaluontoisia tietoja tulisi muiden markkinatoimijoiden 
saataville. Alueilla, joilla on vähemmän kuin kolme käyttäjää, markkinatoimijat voisivat 
seurata näiden käyttäjien toimitus- ja ostotilanteita ja siten manipuloida hintoja. Avoimuuden 
ja luottamuksellisuuden välille on luotava tasapaino.

Tarkistus 218
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Poistetaan 5 kohta. Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Tähän asti sovellettu "vähintään 3" -sääntö on säilytettävä. Kaikilla siirto- ja 
varastointiasiakkailla olevaa oikeutta tietojensa (esim. siirretyt määrät) luottamukselliseen 
käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaan 
toiminnasta markkinoilla. Siirtoverkonhaltijoiden on huolehdittava siitä, että tällaisia tietoja 
sisältävä aineisto annetaan yksinomaan asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten käyttöön.

Tarkistus 219
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
Verkon käyttäjät voivat 
luottamuksellisuussyistä pyytää 
siirtoverkonhaltijoita olemaan 1 kohdan 
mukaisesti julkaisematta tällaisia tietoja, 
joiden julkaiseminen vahingoittaisi 
verkon käyttäjien toiminnallista ja 
kaupallista luottamuksellisuutta. 
Tällaisessa tapauksessa 
siirtoverkonhaltija pyytää toimivaltaiselta 
viranomaiselta suostumusta rajoittaa 
kyseistä seikkaa tai kyseisiä seikkoja
koskevien tietojen julkistamista.
Toimivaltainen viranomainen antaa tai 
epää suostumuksensa tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon erityisesti tarpeen 
kunnioittaa oikeutettua kaupallista 
luottamuksellisuutta sekä julkistamiseen 
liittyvän yleisen edun. Jos suostumus 
annetaan, käytettävissä oleva 
kapasiteetti on julkistettava 
ilmoittamatta numerotietoja, jotka 
rikkoisivat luottamuksellisuuden.
Tässä alakohdassa tarkoitettua 
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suostumusta ei saa antaa, jos 
kapasiteettia on myyty samasta verkon 
kohdasta vähintään kolmelle 
verkonkäyttäjälle.

Or. de

Perustelu

Tähän asti sovellettu "vähintään 3" -sääntö on säilytettävä. Kaikilla siirto- ja 
varastointiasiakkailla olevaa oikeutta tietojensa (esim. siirretyt määrät) luottamukselliseen 
käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaan 
toiminnasta markkinoilla. Siirtoverkonhaltijoiden on huolehdittava siitä, että tällaisia tietoja 
sisältävä aineisto annetaan yksinomaan asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten käyttöön.

Tarkistus 220
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
Verkon käyttäjät voivat 
luottamuksellisuussyistä pyytää 
siirtoverkonhaltijoita olemaan 6 artiklan 
6 kohdan mukaisesti julkaisematta 
tällaisia tietoja, joiden julkaiseminen 
vahingoittaisi verkon käyttäjien 
toiminnallista ja kaupallista 
luottamuksellisuutta. Tällaisessa 
tapauksessa siirtoverkonhaltija pyytää 
toimivaltaiselta viranomaiselta
suostumusta rajoittaa kyseistä seikkaa
tai kyseisiä seikkoja koskevien tietojen 
julkistamista.
Toimivaltainen viranomainen antaa tai 
epää suostumuksensa tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon erityisesti tarpeen 
kunnioittaa oikeutettua kaupallista 
luottamuksellisuutta sekä julkistamiseen 
liittyvän yleisen edun. Jos suostumus 
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annetaan, käytettävissä oleva 
kapasiteetti on julkistettava 
ilmoittamatta numerotietoja, jotka 
rikkoisivat luottamuksellisuuden.
Tässä alakohdassa tarkoitettua 
suostumusta ei saa antaa, jos 
kapasiteettia on myyty samasta verkon 
kohdasta vähintään kolmelle 
verkonkäyttäjälle.

Or. de

Perustelu

Asetuksen 5 artiklan "vähintään 3" -säännön poistaminen vaikuttaisi kielteisesti, koska verkon 
käyttäjiä koskevia taloudellisesti arkaluontoisia tietoja tulisi muiden 
markkinatoimijoiden/kilpailijoiden saataville. Alueilla, joilla on vähemmän kuin kolme 
käyttäjää, markkinatoimijat voisivat seurata näiden käyttäjien toimitus- ja ostotilanteita ja 
siten manipuloida hintoja. Markkinahintoja voidaan manipuloida ajoittamalla kaasun ostot 
ajankohtaan, jolloin markkinatoimijat kysyvät kaasua eniten.

Tarkistus 221
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on 
julkistettava ennakoitua ja toteutunutta 
tarjontaa ja kysyntää koskevat tiedot, 
jotka perustuvat ilmoituksiin, ennusteisiin 
ja toteutuneisiin virtoihin verkosta ja 
verkkoon. Julkistettavien tietojen on 
oltava yhtä yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
olevat tiedot.

“7. Verkon käyttäjät voivat pyytää 
siirtoverkonhaltijoita pitämään tällaiset 
tiedot luottamuksellisina silloin, kun ne 
katsovat, että niiden julkaiseminen 
vahingoittaisi toiminnallista ja kaupallista 
luottamuksellisuutta. Tällaisessa 
tapauksessa siirtoverkonhaltija pyytää 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
suostumusta rajoittaa kyseistä seikkaa tai 
kyseisiä seikkoja koskevien tietojen 
julkistamista.

Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
verkon tasapainottamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja siitä seuranneet tulot ja 

Toimivaltaiset viranomaiset antavat tai 
epäävät suostumuksensa 
tapauskohtaisesti. Jos suostumus 
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kustannukset. annetaan, käytettävissä oleva kapasiteetti 
on julkistettava ilmoittamatta 
numerotietoja, jotka rikkoisivat 
luottamuksellisuuden. 

Niiden markkinaosapuolten, joita asia 
koskee, on toimitettava 
siirtoverkonhaltijoille tässä artiklassa 
tarkoitetut tiedot.”

Tässä alakohdassa tarkoitettua 
suostumusta ei saa antaa, jos kapasiteettia 
on myyty samasta verkon kohdasta 
vähintään kolmelle verkonkäyttäjälle.”

Or. en

Tarkistus 222
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat tiedot, jotka perustuvat 
ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin 
virtoihin verkosta ja verkkoon. 
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 
yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot.

7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat relevantit tiedot, jotka 
perustuvat ilmoituksiin, ennusteisiin ja 
toteutuneisiin virtoihin verkosta ja 
verkkoon. Julkistettavien tietojen on oltava 
yhtä yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot sillä edellytyksellä, että ne eivät 
vaikuta legitiimiin kaupalliseen 
luottamuksellisuuteen.

Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
verkon tasapainottamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja siitä seuranneet tulot ja 
kustannukset.

Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
asiasta vastaaville sääntelyviranomaisille 
verkon tasapainottamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja siitä seuranneet tulot ja 
kustannukset.

Niiden markkinaosapuolten, joita asia 
koskee, on toimitettava 
siirtoverkonhaltijoille tässä artiklassa 
tarkoitetut tiedot.”

Niiden markkinaosapuolten, joita asia 
koskee, on toimitettava 
siirtoverkonhaltijoille tässä artiklassa 
tarkoitetut tiedot.”

Or. de



AM\717804FI.doc 49/91 PE404.708v01-00

FI

Perustelu

Tähän asti sovellettu "vähintään 3" -sääntö on säilytettävä. Kaikilla siirto- ja 
varastointiasiakkailla olevaa oikeutta tietojensa (esim. siirretyt määrät) luottamukselliseen 
käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaan 
toiminnasta markkinoilla. Siirtoverkonhaltijoiden on huolehdittava siitä, että tällaisia tietoja 
sisältävä aineisto annetaan yksinomaan asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten käyttöön.

Tarkistus 223
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat tiedot, jotka perustuvat 
ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin
virtoihin verkosta ja verkkoon. 
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 
yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot.

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat tiedot, jotka perustuvat 
ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin 
virtoihin verkosta ja verkkoon. 
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 
yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot.

Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
verkon tasapainottamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja siitä seuranneet tulot ja 
kustannukset.

Siirtoverkonhaltijoiden on asetettava 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
saataville verkon tasapainottamiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja siitä seuranneet 
tulot ja kustannukset.

Niiden markkinaosapuolten, joita asia 
koskee, on toimitettava 
siirtoverkonhaltijoille tässä artiklassa 
tarkoitetut tiedot.”

Niiden markkinaosapuolten, joita asia 
koskee, on toimitettava 
siirtoverkonhaltijoille tässä artiklassa 
tarkoitetut tiedot.”

Or. en

Perustelu

Kyseiset tiedot ovat taloudellisesti arkaluontoisia ja saattaisivat asettaa siirtoverkonhaltijat 
epäedulliseen asemaan markkinoilla.
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Tarkistus 224
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat tiedot, jotka perustuvat 
ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin 
virtoihin verkosta ja verkkoon. 
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 
yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot.

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
toteutunutta tarjontaa ja kysyntää koskevat 
tiedot, jotka perustuvat toteutuneisiin 
virtoihin verkosta ja verkkoon. 
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 
yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Toteutunutta tarjontaa koskevat tiedot ovat hyödyllisiä markkinoiden ja hintojen kehityksen 
ymmärtämisen kannalta, ja ne olisi tarpeellista julkaista. Siirtoverkonhaltijoiden ei 
kuitenkaan pitäisi joutua julkaisemaan ennakoitua tarjontaa koskevia tietoja, kuten ennusteita 
kaasun toimittamisesta suurkäyttäjille tai sen kysynnästä. Tämä paljastaisi esimerkiksi 
suoraan kaasun siirtoverkkoon kytkeytyneiden suurkäyttäjien markkinatilanteen.

Tarkistus 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat tiedot, jotka perustuvat 
ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin 
virtoihin verkosta ja verkkoon. 
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 

"7. Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoidusti päivittäin sekä reaaliajassa, 
jos muutoksia ilmenee, kutakin 
asianomaista syöttö- ja ottokohtaa 
koskevat numerotiedot seuraavien 
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yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
olevat tiedot.

seikkojen osalta:

(a) suurin teknisesti käytettävissä oleva 
kapasiteetti,
(b) kaupallisesti käytettävissä oleva ja 
varattu (tai sovittu) kapasiteetti,
(c) huoltoaikataulut ja suunnitellut 
jakelukatkokset.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
kutakin asianomaista syöttö- ja 
ottokohtaa koskevat numerotiedot 
seuraavien seikkojen osalta:
(a) päivittäiset kaasuvirrat ja niissä 
ilmenneet katkokset toteutuneen 
tarjonnan perusteella viimeistään yhden 
päivän kuluttua kyseessä olevan 
kaasuntoimituspäivän päättymisestä,
(b) aiemmat päivittäiset kaasuvirrat ja 
niissä ilmenneet katkokset [kymmenen] 
viime [vuoden] ajalta säännöllisesti,
(c) päivittäistä kaasun jakelua koskevien 
tietojen ilmoittaminen kullekin 
asianomaiselle kaasun toimittajalle 
toteutuneen tarjonnan perusteella 
viimeistään yhden päivän kuluttua 
kyseessä olevan kaasuntoimituspäivän 
päättymisestä.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
kutakin liityntäkohtaa koskevat 
numerotiedot seuraavien seikkojen osalta: 
(a) päivittäiset ylävirran 
kokonaiskaasuvirrat toteutuneen 
tarjonnan perusteella viimeistään yhden 
päivän kuluttua kyseessä olevan 
kaasuntoimituspäivän päättymisestä,
(b) aiemmat päivittäiset ylävirran 
kokonaiskaasuvirrat [kymmenen] viime 
[vuoden] ajalta säännöllisesti.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
päivittäistä kokonaiskysyntää koskevat 
ennusteet numerotietojen pohjalta kunkin 
asianomaisen tasehallinnan alueen osalta 
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ennakoidusti viimeistään kyseessä olevan 
edellisen kaasuntoimituspäivän alkaessa.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
reaaliajassa tasepoikkeamamaksut 
kultakin asianomaiselta 
tasehallintajaksolta.
Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava 
kullekin asianomaiselle kaasun 
toimittajalle kullakin tasehallintajaksolla 
tasepoikkeamia ja maksuja koskevat 
alustavat tiedot viimeistään kuukauden 
kuluttua tasehallintajakson päättymisestä 
ja toimitettava lopulliset tiedot kolmen 
kuukauden kuluessa tai viimeistään 
vuoden kuluttua tasehallintajakson 
päättymisestä.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
toteutuneen tarjonnan perusteella 
viimeistään yhden päivän kuluttua 
kyseessä olevan kaasuntoimituspäivän 
päättymisestä päivittäistä yhteenlaskettua 
putkilinjavarastointia koskevat tiedot 
(mukaan lukien aiemmat tiedot 
[kymmeneltä] viime vuodelta).
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
ennakoidusti päivittäistä yhteenlaskettua 
putkilinjavarastointia koskevat ennusteet 
kunkin kaasuntoimituspäivän päättyessä.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
tasepoikkeamamäärien ja -maksujen 
laskentamenetelmät. 
Siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
nopeasti päivityksiä silloin, kun kyseiset 
tiedot muuttuvat. 
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
tiedot niistä syistä, joiden perusteella 
julistetaan kaasuntoimitushätätila, sekä 
kyseisessä asiassa noudatettavista 
menettelyistä. Siirtoverkonhaltijoiden on 
tehtävä nopeasti päivityksiä silloin, kun 
kyseiset tiedot muuttuvat.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
kattava erittely kaasun laadun 
mittapuista, joita sovelletaan 
järjestelmään, sekä niistä menettelyistä ja 
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säännöistä (mahdolliset 
oheiskustannukset mukaan lukien), joita 
noudatetaan sellaisen kaasun käsittelyssä, 
joka ei ole määriteltyjen mittapuiden 
mukaista. Siirtoverkonhaltijoiden on 
tehtävä nopeasti päivityksiä silloin, kun 
kyseiset tiedot muuttuvat.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
keskeisten kaasun laadun mittapuiden 
päivittäisiä todellisuudessa mitattuja 
arvoja koskevat tiedot toteutuneen 
tarjonnan perusteella viimeistään kolmen 
päivän kuluttua kyseessä olevan 
kaasuntoimituspäivän päättymisestä.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava 
mahdolliset toiminnallista tasehallintaa 
koskevat sopimukset ja liityntäsopimukset 
(tai muut vastaavat sopimukset), joihin 
sisältyy määräyksiä, jotka liittyvät 
kaasuvirtojen jakamiseen (käytettävät 
menetelmät mukaan lukien) ja niihin 
liittyviin tietoihin. Siirtoverkonhaltijoiden 
on tehtävä nopeasti päivityksiä silloin, 
kun kyseiset tiedot muuttuvat.
Siirtoverkonhaltijoiden on tarjottava 
verkon käyttäjille turvallinen Internet-
pohjainen kapasiteetinvaraus- ja 
ilmoitusjärjestelmä.
Tässä kohdassa säädetyt vaatimukset on 
välitettävä ilman lisämaksua Internetissä 
käyttäjäystävällisen ja avoimen palvelun 
välityksellä, joka on avoin kaikille verkon 
käyttäjille (mahdolliset verkon käyttäjät 
mukaan lukien).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa määritellyt avoimuusvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka ovat 
välttämättömiä tehokkaiden ja tuloksekkaiden EU:n kaasumarkkinoiden kehittämisen 
tukemiseksi, ja siirtoverkonhaltijoihin pitäisi kohdistaa tällaisia oikeudellisia velvoitteita sen 
varmistamiseksi, että edellä mainitut tiedot asetetaan markkinoiden saataville. Nykyiset 
avoimuusvaatimukset eivät ole tarpeeksi preskriptiivisiä, eivätkä ne kata kaikkia 
markkinoiden tarvitsemia tietoja.
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Tarkistus 226
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa.

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa, jos kolmella tai 
useammalla käyttäjällä on sovittua 
kapasiteettia.

Or. en

Perustelu

"Vähintään 3" -sääntöä on sovellettava markkinatoimijoihin, jotka saattavat seurata 
käyttäjien toimitus- ja ostotilanteita ja siten manipuloida hintoja. Tiedot on julkaistava 
kaikissa tapauksissa, joissa käyttäjiä on kolme tai enemmän. 

Tarkistus 227
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
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varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa. 

varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa, jos kapasiteettia on myyty 
vähintään kolmelle verkonkäyttäjälle.

Or. de

Perustelu

Nämä tiedot olisi yleisesti julkaistava vain, kun "vähintään 3" -sääntö täyttyy. Vertaa 
6 artiklan 7 kohdan (uusi) perustelut.

Tarkistus 228
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa. 

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa, jos kapasiteettia on myyty 
vähintään kolmelle verkonkäyttäjälle.

Or. de
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Perustelu

Tähän asti sovellettu "vähintään 3" -sääntö on säilytettävä. Kaikilla siirto- ja 
varastointiasiakkailla olevaa oikeutta tietojensa (esim. siirretyt määrät) luottamukselliseen 
käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaan 
toiminnasta markkinoilla. Siirtoverkonhaltijoiden on huolehdittava siitä, että tällaisia tietoja 
sisältävä aineisto annetaan yksinomaan asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten käyttöön.

Tarkistus 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa. 

2. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on 
säännöllisesti ja jatkuvasti julkistettava 
tarjoamiaan palveluja varten kaikkia 
asianomaisia verkon kohtia koskevat 
numerotiedot teknisestä, sovitusta ja 
käytettävissä olevasta nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja varastojen 
kapasiteetista helppotajuisessa 
vakiomuodossa, jos kapasiteettia on myyty 
vähintään kolmelle verkonkäyttäjälle.

Or. de

Perustelu

Tällaisten tietojen julkaisemisen olisi oltava sallittua vain, jos kapasiteettia on myyty 
vähintään kolmelle verkonkäyttäjälle. Muussa tapauksessa mahdolliset johtopäätökset voivat 
rikkoa toimintaan liittyvän luottamuksellisuuden.
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Tarkistus 230
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tähän asti sovellettu "vähintään 3" -sääntö on säilytettävä. Kaikilla siirto- ja 
varastointiasiakkailla olevaa oikeutta tietojensa (esim. siirretyt määrät) luottamukselliseen 
käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaan 
toiminnasta markkinoilla. Siirtoverkonhaltijoiden on huolehdittava siitä, että tällaisia tietoja 
sisältävä aineisto annetaan yksinomaan asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten käyttöön.
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Tarkistus 231
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Nämä tiedot olisi yleisesti julkaistava vain, kun "vähintään 3" -sääntö täyttyy. Vertaa 
6 artiklan 7 kohdan (uusi) perustelut.
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Tarkistus 232
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

"Vähintään 3" -sääntöä on sovellettava markkinatoimijoihin, jotka saattavat seurata 
käyttäjien toimitus- ja ostotilanteita ja siten manipuloida hintoja. Tiedot on julkaistava 
kaikissa tapauksissa, joissa käyttäjiä on kolme tai enemmän. 
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Tarkistus 233
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Varastointilaitteistojen hoitajat voivat myydä kapasiteettia varasto- tai 
varastoryhmäkohtaisesti. Viimeksi mainitussa tapauksessa "varastokohtaisten" tietojen 
ilmoittaminen ei ole varastojen käyttäjien kannalta tärkeää. GGPSSO-suuntaviivoissa on 
omaksuttu tämä periaate: varasto- tai varastoryhmäkohtainen julkaiseminen. Jos vain 
varastokohtainen julkaiseminen olisi sallittua, se voisi kannustaa lyhytaikaisia kaupallisia 
menettelyjä (arbitraasi, spekulointi).
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Tarkistus 234
David Martin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos tiedot on määrä julkistaa ainoastaan koosteena (markkinoiden edellyttämät tiedot), ei ole 
johdonmukaista vaatia nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen ja varastointilaitteistojen 
haltijoita julkistamaan niitä kunkin laitoksensa tapauksessa.
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Tarkistus 235
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden tai 
asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten on julkaistava 
kohtuullisen ja riittävän yksityiskohtaista 
tietoa tariffien määrittämisestä, 
laskentamenetelmästä ja tariffien 
rakenteesta, kun on kyse säännellystä 
kolmansien osapuolten pääsystä 
infrastruktuureihin, avoimien, 
puolueettomien ja syrjimättömien tariffien 
varmistamiseksi ja infrastruktuurien 
tehokkaan käytön edistämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijat antavat 
siirtorajoitusten hallintaa koskevat 
menettelytapansa, 
kapasiteetinjakomenettely mukaan lukien, 
sääntelyviranomaisten hyväksyttäviksi. 
Sääntelyviranomaiset voivat pyytää 
tekemään muutoksia kyseisiin sääntöihin 
ennen, kuin ne hyväksytään.

Or. en

Perustelu

Avoimuusvaatimusta ei pitäisi soveltaa ainoastaan siirtoinfrastruktuureihin, vaan myös 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin ja varastointilaitteistoihin, koska myös kyseisiin 
infrastruktuureihin sovelletaan säänneltyä pääsyä (lukuun ottamatta vapautettuja 
infrastruktuureja ja neuvotellun kolmansien osapuolten pääsyn piiriin kuuluvia 
infrastruktuureja direktiivin 55/2003/EY 19 artiklan mukaisesti), ja tariffeja koskevat tiedot 
on myös tehtävä avoimiksi kaikkia toimijoita varten.
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Tarkistus 236
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen käyttäjät voivat 
luottamuksellisuussyistä pyytää 
nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoita olemaan 
4 kohdan mukaisesti julkaisematta 
sellaisia tietoja, joiden julkaiseminen 
vahingoittaisi nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen käyttäjien 
toiminnallista ja kaupallista 
luottamuksellisuutta. Tällaisessa 
tapauksessa siirtoverkonhaltija pyytää 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
suostumusta rajoittaa kyseistä seikkaa tai 
kyseisiä seikkoja koskevien tietojen 
julkistamista.
Toimivaltainen viranomainen antaa tai 
epää suostumuksensa tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon erityisesti tarpeen 
kunnioittaa oikeutettua kaupallista 
luottamuksellisuutta sekä julkistamiseen 
liittyvän yleisen edun. Jos suostumus 
annetaan, käytettävissä oleva kapasiteetti 
on julkistettava ilmoittamatta 
numerotietoja, jotka rikkoisivat 
luottamuksellisuuden.
Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden olisi 
joka tapauksessa julkaistava tiedot, kun 
vähintään kolme nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen käyttäjää on 
varannut kapasiteettia sopimuksellisin tai 
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vastaavin järjestelyin.

Or. de

Perustelu

Tähän asti sovellettu "vähintään 3" -sääntö on säilytettävä. Kaikilla siirto- ja 
varastointiasiakkailla olevaa oikeutta tietojensa (esim. siirretyt määrät) luottamukselliseen 
käsittelyyn ei saa rajoittaa siten, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaan 
toiminnasta markkinoilla. Siirtoverkonhaltijoiden on huolehdittava siitä, että tällaisia tietoja 
sisältävä aineisto annetaan yksinomaan asiasta vastaavien sääntelyviranomaisten käyttöön.

Tarkistus 237
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen käyttäjät voivat 
luottamuksellisuussyistä pyytää 
nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoita olemaan 
4 kohdan mukaisesti julkaisematta 
sellaisia tietoja, joiden julkaiseminen 
vahingoittaisi nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen käyttäjien 
toiminnallista ja kaupallista 
luottamuksellisuutta. Tällaisessa 
tapauksessa nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltija pyytää 
toimivaltaiselta viranomaiselta 
suostumusta rajoittaa kyseistä seikkaa tai 
kyseisiä seikkoja koskevien tietojen 
julkistamista. Toimivaltainen 
viranomainen antaa tai epää 
suostumuksensa tapauskohtaisesti ottaen 
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huomioon erityisesti tarpeen kunnioittaa 
oikeutettua kaupallista 
luottamuksellisuutta sekä julkistamiseen 
liittyvän yleisen edun.
Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden olisi 
joka tapauksessa julkaistava tiedot, kun 
vähintään kolme nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen käyttäjää on 
varannut kapasiteettia sopimuksellisin tai 
vastaavin järjestelyin lukuun ottamatta 
tuotannon ylläpitämiseen käytettävää 
määrää sekä kapasiteettia, jota 
siirtoverkonhaltija käyttää yksinomaan 
toimintansa harjoittamiseen. Tärkeimmät 
kaupalliset toimitusehdot on joka 
tapauksessa julkaistava direktiivin 
2003/55/EY 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Jos tietoja ei julkaista, ne olisi 
pyynnöstä asetettava kyseisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
käyttöön.

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklan 7 kohdan perustelut. Vastaava tilanne syntyisi myös nesteytetyn maakaasun
käsittelylaitteistojen ja varastointilaitteistojen tapauksessa, jos asetukseen ei sisällytetä 
GGPSSO:n "vähintään 3" -sääntöä.

Tarkistus 238
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen tai varastointilaitoksen 
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haltija katsoo, ettei sillä ole oikeutta 
julkistaa kaikkia vaadittuja tietoja 
luottamuksellisuussyistä, sen on 
pyydettävä toimivaltaisen viranomaisen 
suostumusta rajoittaa kyseistä verkon 
kohtaa tai kyseisiä verkon kohtia 
koskevien tietojen julkistamista.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat tai 
epäävät suostumuksensa 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
erityisesti tarpeen kunnioittaa oikeutettua 
kaupallista luottamuksellisuutta ja 
tavoitteen luoda kilpailuun perustuvat 
kaasun sisämarkkinat. Jos suostumus 
annetaan, käytettävissä oleva varastointi-
ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoskapasiteetti on julkistettava 
ilmoittamatta numerotietoja, jotka 
rikkoisivat luottamuksellisuuden.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen ei sisälly menettelyä, jolla käsiteltäisiin nesteytetyn maakaasun 
käsittelyyn ja varastointiin liittyviä liikesalaisuuksia. Markkinoiden etujen ja kaupalliseen 
luottamuksellisuuteen liittyvien etujen välille on luotava oikeudenmukainen tasapaino.

Tarkistus 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen ja/tai 
varastointilaitoksen haltija katsoo, ettei 
sillä ole oikeutta julkistaa kaikkia 
vaadittuja tietoja luottamuksellisuussyistä, 
sen on pyydettävä toimivaltaisen 
viranomaisen suostumusta rajoittaa 
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kyseistä verkon kohtaa tai kyseisiä verkon 
kohtia koskevien tietojen julkistamista.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat tai 
epäävät suostumuksensa 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
erityisesti tarpeen kunnioittaa oikeutettua 
kaupallista luottamuksellisuutta ja 
tavoitteen luoda kilpailuun perustuvat 
kaasun sisämarkkinat. Jos suostumus 
annetaan, käytettävissä oleva varastointi-
ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoskapasiteetti on julkistettava 
ilmoittamatta numerotietoja, jotka 
rikkoisivat luottamuksellisuuden.

Or. en

Perustelu

Likvidit EU:n kaasumarkkinat voivat syntyä ainoastaan, jos siirtokapasiteettia ja nesteytetyn 
maakaasun käsittely- ja varastointikapasiteettia koskevat tiedot ovat kaikkien 
markkinatoimijoiden saatavilla reaaliaikaisesti. Näin on Yhdysvaltojen markkinoiden laita, ja 
niillä markkinoilla syntyy hyviä tuloksia. Hallitsevassa asemassa olevat markkinatoimijat 
käyttävät usein hyväkseen väitettä siitä, että kyseiset tiedot ovat "taloudellisesti 
arkaluontoisia", sulkeakseen markkinat potentiaaleilta kilpailijoiltaan.

Tarkistus 240
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksen tai varastointilaitoksen 
haltija katsoo, ettei sillä ole oikeutta 
julkistaa kaikkia vaadittuja tietoja 
luottamuksellisuussyistä, sen on 
pyydettävä toimivaltaisen viranomaisen 
suostumusta rajoittaa kyseistä verkon 
kohtaa tai kyseisiä verkon kohtia 
koskevien tietojen julkistamista.
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Toimivaltaiset viranomaiset antavat tai 
epäävät suostumuksensa 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
erityisesti tarpeen kunnioittaa oikeutettua 
kaupallista luottamuksellisuutta ja 
tavoitteen luoda kilpailuun perustuvat 
kaasun sisämarkkinat. Jos suostumus 
annetaan, käytettävissä oleva varastointi-
ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoskapasiteetti on julkistettava 
ilmoittamatta numerotietoja, jotka 
rikkoisivat luottamuksellisuuden.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen ei sisälly menettelyä, jolla käsiteltäisiin nesteytetyn maakaasun 
käsittelyyn ja varastointiin liittyviä liikesalaisuuksia. Markkinoiden etujen ja kaupalliseen 
luottamuksellisuuteen liittyvien etujen välille on luotava oikeudenmukainen tasapaino.

Tarkistus 241
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla Poistetaan.
Tietojen säilyttäminen verkonhaltijoiden 

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

Perustelu

Yksityiskohtaisten tietojen säilyttäminen ei tarjoa minkäänlaista lisähyötyä 
markkinaosapuolille. Tällaiset menettelyt aiheuttavat vain lisää byrokratiaa ja 
lisäkustannuksia kaikille markkinaosapuolille. Tietojen julkaisemista ei voida hyväksyä. 
Sääntelyviranomaisten ei pidä julkistaa tietoja, joita ne säilyttävät tietojen 
säilyttämisvelvoitteen mukaisesti, koska useimmissa tapauksissa tällaiset tiedot sisältävät 
luottamuksellisia ja arkaluontoisia seikkoja.

Tarkistus 242
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla Poistetaan.
Tietojen säilyttäminen verkonhaltijoiden 

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

Or. xm

Perustelu

Yksityiskohtaisista ja pitkäaikaisista säilyttämisvaatimuksista ei ole markkinoille mitään 
hyötyä – ne johtavat päinvastoin raportoinnin turhaan byrokratiaan ja kaikkien 
markkinatoimijoiden kannalta korkeampiin kustannuksiin. Vielä huolestuttavampaa on 
tällaisten tietojen lisääntyvä julkistaminen. Ei ole hyväksyttävää, että sääntelyviranomaiset 
voivat antaa markkinoiden käyttöön tietoja, jotka ne ovat saaneet markkinatoimijoilta 
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säilyttämisvaatimusten yhteydessä. Nämä tiedot ovat useimmiten luottamuksellisia ja 
arkaluontoisia.

Tarkistus 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tavoitteena olevan paremman valvonnan kannalta kolmen vuoden määräaika vaikuttaa 
riittävältä.

Tarkistus 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"6 c artikla

Tietojen julkistamisen rajoittaminen
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Jos siirtoverkonhaltija tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltija katsoo, että 
hänellä ei luottamuksellisuussyistä ole 
oikeutta julkaista kaikkia vaadittuja 
tietoja, hän pyytää toimivaltaiselta 
viranomaiselta suostumusta rajoittaa 
kyseistä seikkaa tai kyseisiä seikkoja 
koskevien tietojen julkistamista.
Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tai 
epäävät luvan tapauskohtaisesti ottaen 
erityisesti huomioon liikesalaisuuksien 
oikeudellisen suojan tarpeen sekä 
tavoitteen luoda kilpailulle avoimet 
maakaasumarkkinat.
Tämän artiklan mukaista lupaa ei 
myönnetä, jos vähintään kolme käyttäjää 
on sopinut kapasiteetista samassa 
kohdassa.

Or. de

Perustelu

Yksittäisissä tapauksissa tietojen julkistaminen voi olla kansallisen tietosuojalainsäädännön 
vastaista tai haitata kilpailulle avointen maakaasumarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista. 
Siksi tapauskohtainen harkinta on poikkeustapauksissa tarpeen.

Tarkistus 245
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"2. Siirtoverkonhaltijoiden on annettava 
riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa on 
line -tietoa verkonkäyttäjien 
tasetilanteesta, jotta verkonkäyttäjät 
voivat tehdä oikea-aikaisen korjauksen.
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Annettujen tietojen on oltava samaa tasoa 
kuin siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
olevat tiedot ja vastattava selvityskautta, 
jolta tasepoikkeamamaksut lasketaan.
Tällaisten tietojen antamisesta ei saa 
periä maksua.”

Or. de

Tarkistus 246
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Siirtoverkonhaltijoiden on annettava 
riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa on 
line -tietoa verkonkäyttäjien
tasetilanteesta, jotta verkonkäyttäjät voivat 
tehdä oikea-aikaisen korjauksen.

"2. Siirtoverkonhaltijoiden on annettava 
verkonkäyttäjille riittävää, oikea-aikaista ja 
luotettavaa on line -tietoa niiden 
yksilöidystä tasetilanteesta, jotta 
verkonkäyttäjät voivat tehdä oikea-aikaisen 
korjauksen, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta yksittäisten käyttäjätilien 
luottamuksellisuuteen.

Annettujen tietojen on oltava samaa tasoa 
kuin siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
olevat tiedot ja vastattava selvityskautta, 
jolta tasepoikkeamamaksut lasketaan.

Annettujen tietojen on oltava samaa tasoa 
kuin siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
olevat tiedot ja vastattava selvityskautta, 
jolta tasepoikkeamamaksut lasketaan. "

Tällaisten tietojen antamisesta ei saa 
periä maksua.”

Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja luottamuksellisuuden välille on luotava tasapaino.



AM\717804FI.doc 73/91 PE404.708v01-00

FI

Tarkistus 247
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on annettava 
riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa on 
line -tietoa verkonkäyttäjien tasetilanteesta, 
jotta verkonkäyttäjät voivat tehdä oikea-
aikaisen korjauksen. Annettujen tietojen on 
oltava samaa tasoa kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot ja vastattava selvityskautta, jolta 
tasepoikkeamamaksut lasketaan.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on annettava 
riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa on 
line -tietoa verkonkäyttäjien tasetilanteesta, 
jotta verkonkäyttäjät voivat tehdä oikea-
aikaisen korjauksen. Annettujen tietojen on 
oltava samaa tasoa kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot ja vastattava selvityskautta, jolta 
tasepoikkeamamaksut lasketaan.

Tällaisten tietojen antamisesta ei saa 
periä maksua.”

Or. de

Tarkistus 248
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
7 artikla – 4–6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan 4, 5 ja 6 kohta. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Voimassaolevan kaasuasetuksen 4, 5 ja 6 kohta on säilytettävä.
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Tarkistus 249
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
7 artikla – 4–6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan 4, 5 ja 6 kohta. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1775/2005 4, 5 ja 6 kohdassa verkon käyttäjiä kannustetaan pitämään 
otto- ja syöttömäärät mahdollisuuksien mukaan tasapainossa. Tämä on tarpeen verkon 
vakauden turvaamiseksi. Lisäksi verkon epätasapainosta aiheutuvat kustannukset olisi 
jaettava kaikkien verkon käyttäjien kesken. Tämä nostaisi viime kädessä kuluttajan maksamaa 
hintaa. Kansalliset sääntelyviranomaiset määrittävät tasepoikkeamamaksujen suuruuden.

Tarkistus 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin siirtoverkonhaltijan, 
varastointilaitteiston haltijan ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston haltijan on 
toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
kapasiteettioikeuksilla käytävän vapaan 
kaupan mahdollistamiseksi ja sen 
helpottamiseksi. Kunkin haltijan on 
kehitettävä yhdenmukaiset 
siirtosopimukset, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksia tai varastointia koskevat 
sopimukset ja menettelyt ensimarkkinoilla 
helpottaakseen kapasiteetilla käytävää 
jälkikauppaa sekä tunnustettava 
ensisijaisten kapasiteettioikeuksien siirto, 

Kunkin siirtoverkonhaltijan, 
varastointilaitteiston haltijan ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston haltijan on 
toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
kapasiteettioikeuksilla käytävän vapaan 
kaupan mahdollistamiseksi ja sen 
helpottamiseksi. Toimenpiteet on 
toteutettava avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita 
kunnioittaen. Kunkin haltijan on 
kehitettävä yhdenmukaiset 
siirtosopimukset, nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksia tai varastointia koskevat 
sopimukset ja menettelyt ensimarkkinoilla 
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josta verkonkäyttäjät ovat ilmoittaneet. helpottaakseen kapasiteetilla käytävää 
jälkikauppaa sekä tunnustettava 
ensisijaisten kapasiteettioikeuksien siirto, 
josta verkonkäyttäjät ovat ilmoittaneet.

Or. ro

Perustelu

Avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteet takaavat yhtäläiset edellytykset kaikille 
toimijoille ja suojelevat kuluttajien etuja.

Tarkistus 251
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
8 a artikla

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla Poistetaan.
Vähittäismarkkinat

Moitteettomasti toimivien ja avoimien 
rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden 
syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja 
koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, 
kaasuntoimittajien ja asiakkaiden sekä 
mahdollisten muiden markkinaosapuolten 
asema ja vastuu määritellään 
sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja 
sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun 
osalta. 
Säännöt on julkistettava, niillä on 
pyrittävä turvaamaan asiakkaiden 
yhdenmukainen verkkoon pääsy rajojen 
yli, ja sääntelyviranomaisten on 
toteutettava niiden uudelleentarkastelu.”
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Or. de

Perustelu

Vähittäismarkkinoilla ei ole mitään tekemistä verkkojen kanssa. Ne kuuluvat maakaasualan 
kilpailun ja siten kilpailulainsäädännön piiriin. Kilpailuviranomaiset eivät valvo 
vähittäismarkkinoita.

Tarkistus 252
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
8 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Moitteettomasti toimivien ja avoimien 
rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden
syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja 
koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, kaasuntoimittajien 
ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden 
markkinaosapuolten asema ja vastuu 
määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille 
annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Moitteettomasti toimivien ja avoimien 
markkinoiden syntymisen helpottamiseksi 
alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, 
kaasuntoimittajien ja asiakkaiden sekä 
mahdollisten muiden markkinaosapuolten 
asema ja vastuu määritellään 
sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja 
sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä 
turvaamaan asiakkaiden yhdenmukainen 
verkkoon pääsy rajojen yli, ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava
niiden uudelleentarkastelu.”

Säännöt on julkistettava, ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
niiden uudelleentarkastelu.”

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettujen rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden asettaminen tavoitteeksi ei ole 
välttämätöntä moitteettomasti toimivien alueellisten ja koko yhteisön laajuisten 
tukkumarkkinoiden kehittämistä varten, jonka olisi edelleen oltava tärkein päämäärä. 
Tällaisen sääntelytavoitteen vaikutukset pitäisi arvioida perin pohjin, ja sen kustannukset ja 
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hyödyt pitäisi analysoida tarkasti, koska on todennäköistä, että niistä aiheutuisi huomattavia 
hukkakustannuksia, jotka painaisivat vaa'assa hyötyjä enemmän.

Tarkistus 253
Erika Mann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
8 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat 
ylittävien vähittäismarkkinoiden 
syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja 
koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden, 
kaasuntoimittajien ja asiakkaiden sekä 
mahdollisten muiden markkinaosapuolten
asema ja vastuu määritellään 
sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja 
sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta. 

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat 
ylittävien vähittäismarkkinoiden 
syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja 
koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden asema ja vastuu 
määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille 
annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja 
taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen 
omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä 
turvaamaan asiakkaiden yhdenmukainen 
verkkoon pääsy rajojen yli, ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
niiden uudelleentarkastelu.”

Säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä 
turvaamaan asiakkaiden yhdenmukainen 
verkkoon pääsy rajojen yli, ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
niiden uudelleentarkastelu.”

Or. de

Perustelu

Asetuksen aiheena on siirtoverkkoihin pääsyä koskeva sääntely. Kaasuntoimittajilla 
asiakkaita kohtaan olevien velvoitteiden sääntely ei siten ole asetuksen aiheena.
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Tarkistus 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä 
turvaamaan asiakkaiden yhdenmukainen 
verkkoon pääsy rajojen yli, ja 
sääntelyviranomaisten on toteutettava 
niiden uudelleentarkastelu.”

Säännöt laaditaan siten, että ne tukevat 
markkinatoimijoiden mahdollisuuksia 
tavoittaa asiakkaat rajan yli ja takaavat 
tämän mahdollisuuden. Säännöt 
julkistetaan sääntelyviranomaisten 
suorittaman uudelleentarkastelun jälkeen. 

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa vähittäismarkkinoista ja esimerkiksi 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaympäristöstä. Mahdollisuus tavoittaa asiakkaat rajojen yli 
voidaan varmistaa myös ilman yhteisön tasolla tapahtuvaa yhdenmukaistamista samaan 
tapaan kuin palvelujen markkinoilla. 

Tarkistus 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 1775/2005
8 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kyseisiin sääntöihin on sisällyttävä 
jakeluyksiköiden ja niiden työntekijöiden 
tulojen irrottaminen loppukäyttäjille 
myydystä energiasta.

Or. en
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Perustelu

Kaasun jakelun tasolla on olennaisen tärkeää, että tehokkuutta edistetään asianmukaisten 
listausten avulla. Yksi tärkeä seikka on välttää perverssejä tilanteita, joissa joku hyötyisi 
energiankulutuksen kasvusta.

Tarkistus 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1775/2005
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(13a) Korvataan 9 artiklan otsikko 
seuraavasti:

"Siirtoverkonhaltijoiden välistä 
korvausmekanismia koskevat 

suuntaviivat"

Or. en

Perustelu

Otsikkoa muutetaan, jotta sitä ei sekoitettaisi 2 e artiklassa mainittuihin suuntaviivoihin.

Tarkistus 257
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

c) yksityiskohdat tietojen toimittamisesta ja 
niiden tekniset tietojen määrittely, joita 
verkonkäyttäjien tehokas verkkoonpääsy 
edellyttää, sekä avoimuusvaatimusten 
kannalta olennaisten kohtien määrittelystä, 

c) yksityiskohdat tietojen toimittamisesta ja 
niiden verkkoon liittyvien teknisten tietojen 
määrittely, joita verkonkäyttäjien tehokas 
verkkoonpääsy edellyttää, sekä 
avoimuusvaatimusten kannalta olennaisten 
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mukaan luettuina kaikista 
merkityksellisistä kohdista julkistettavat 
tiedot ja aikataulu, jonka mukaan tiedot 
julkistetaan, 6 ja 6 a artiklan mukaisesti;

kohtien määrittelystä, mukaan luettuina 
kaikista merkityksellisistä kohdista 
julkistettavat tiedot ja aikataulu, jonka 
mukaan tiedot julkistetaan, 6 ja 6 a artiklan 
mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Komissiolla on asetuksen (EY) N:o 1775/2005 mukaisesti vain oikeus muuttaa lainsäätäjän 
hyväksymiä suuntaviivoja mutta ei oikeutta antaa niitä. Tällä artiklalla annetaan komissiolle 
yleinen valtuutus hyväksyä suuntaviivoja, jotka komission mielestä ovat tarpeen 
"yhdenmukaistamisen" saavuttamiseksi. Yleinen valtuutus suuntaviivojen antamiseen 
pelkästään yhdenmukaisuustavoitteen saavuttamiseksi on demokratian periaatteen vastainen.

Tarkistus 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

d) tariffimenetelmiä koskevat 
yksityiskohdat 3 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

e) tasehallintasääntöjä koskevat 
yksityiskohdat 7 artiklan mukaisesti;
f) yksityiskohdat ensimarkkinoiden 
menettelyistä, joilla helpotetaan 
kapasiteettikauppaa jälkimarkkinoilla ja 
ensisijaisten kapasiteettioikeuksien siirtoa 
verkon käyttäjien väillä 8 artiklan 
mukaisesti;
g) 8 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat;
h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja aiheita 
koskevat yksityiskohdat.

Or. de
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Perustelu

Komission tässä ehdottama suuntaviivoja koskeva toimivalta, jossa sovelletaan "valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä", rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia merkittävästi ja on 
siten torjuttava.

Tarkistus 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

g) 8 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat; 

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edelleen oltava vastuussa vähittäismarkkinoilla tarvittavasta sääntelystä. 

Tarkistus 260
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

g) 8 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Vrt. lisäksi kaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 15 artiklan 4 kohtaa koskeva 
tarkistus.

Tarkistus 261
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

g) 8 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettujen rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden asettaminen tavoitteeksi ei ole 
välttämätöntä moitteettomasti toimivien alueellisten ja koko yhteisön laajuisten 
tukkumarkkinoiden kehittämistä varten, jonka olisi oltava tämän asetuksen painopiste. 
Parhaita käytäntöjä koskevat ehdotukset ovat usein parempia kuin muodolliset suuntaviivat 
vähittäiskaupan alalla. Tässä on lähinnä kyse toissijaisuusperiaatteesta. Vaikka me 
kannattaisimme keinotekoisen alhaisten säänneltyjen tariffien poistamiseen liittyviä 
suuntaviivoja, kansallinen lainsäädäntö saattaa kahlita sääntelijöiden toimivaltaa.

Tarkistus 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja 
aiheita koskevat yksityiskohdat.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja aiheita ei pitäisi sisällyttää 9 artiklassa kuvailtuihin 
suuntaviivoihin.

Tarkistus 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja 
aiheita koskevat yksityiskohdat.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Valtuutus antaa 2 c artiklan 3 kohtaa koskeva suuntaviiva on annettu 2 e artiklan 3 kohdassa. 
Koska komissio voi vain muuttaa muita 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja 
mutta ei hyväksyä niitä, 9 artiklassa oleva maininta on systemaattisista syistä poistettava.

Tarkistus 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä vahvistetaan 1 artiklan a, b, ja 
c kohdassa lueteltuja kysymyksiä koskevat 
suuntaviivat siirtoverkonhaltijoiden osalta. 

2. Liitteessä vahvistetaan 1 artiklan a–c 
kohdassa lueteltuja kysymyksiä koskevat 
suuntaviivat siirtoverkonhaltijoiden osalta. 
Varastointilaitteiston haltijaa ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston haltijaa 
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koskevat 1 kohdan a–c kohdassa tarkoitetut 
suuntaviivat sekä 1 kohdan d–f kohdassa 
lueteltuja kysymyksiä koskevat suuntaviivat 
annetaan myöhemmin tavanomaisessa 
menettelyssä tämän asetuksen liitteenä 2.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
tavanomaisessa menettelyssä. Toimivallan siirto komissiolle olisi rajoitettava välttämättömiin 
mukautuksiin. Komissio pitää suuntaviivoja asetuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
välttämättöminä, joten myös ne on määritettävä asetuksen puitteissa. Komissio voi vapaasti 
tehdä tarvittavia lisäyksiä menettelyn ollessa käynnissä.

Tarkistus 265
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja ja 
antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 
tarkoitetuista kysymyksistä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa 
täydentämällä sitä, päätetään 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Komissio voi antaa suuntaviivoja 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti sen 
varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot 
saattavat ne asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi 
komissio voi pyytää virastoa (ACER) sekä 
ENTSOa muuttamaan 2 e artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.

Or. de

Perustelu

Komitologiamenettelyllä olisi pyrittävä tekemään suuntaviivoista oikeudellisesti sitovia, jotta 
taataan yhdenmukainen täytäntöönpano Euroopassa. Niiden kehittäminen olisi annettava 
tehtäväksi asiantuntijoille, jotka ovat perehtyneet päivittäiseen toimintaan.
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Tarkistus 266
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja ja 
antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 
tarkoitetuista kysymyksistä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa 
täydentämällä sitä, päätetään 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja. 
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. de

Perustelu

Komissiolla on asetuksen (EY) N:o 1775/2005 mukaisesti vain oikeus muuttaa lainsäätäjän 
hyväksymiä suuntaviivoja mutta ei oikeutta antaa niitä. Tällä artiklalla annetaan komissiolle 
yleinen valtuutus hyväksyä suuntaviivoja, jotka komission mielestä ovat tarpeen 
"yhdenmukaistamisen" saavuttamiseksi. Yleinen valtuutus suuntaviivojen antamiseen 
pelkästään yhdenmukaisuustavoitteen saavuttamiseksi on demokratian periaatteen vastainen.

Tarkistus 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja ja 
antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja. 
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
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tarkoitetuista kysymyksistä. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa täydentämällä 
sitä, päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa täydentämällä 
sitä, päätetään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
asianmukaisessa menettelyssä. Toimivallan siirto komissiolle olisi rajoitettava 
välttämättömiin mukautuksiin. Komissio pitää suuntaviivoja asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta välttämättöminä, joten myös ne on määritettävä asetuksen puitteissa.

Tarkistus 268
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä luetelmakohdassa 
tarkoitettuja kysymyksiä koskevia 
suuntaviivoja muuttaessaan ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja suuntaviivoja antaessaan 
komissio toteuttaa etukäteen vaikutusten 
arvioinnin sekä kaikkien suuntaviivojen 
vaikutuspiiriin kuuluvien osapuolten 
kuulemisen, mukaan luettuna tarvittaessa 
kaasuntoimittajat, asiakkaat, verkon 
käyttäjät, siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
sekä nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, ja pyytää 
viraston osallistumista.

Or. fr
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Perustelu

 Jos komission täytäntöönpanovalta ulotetaan koko asetukseen, on suositeltavaa sisällyttää 
siihen myös avoimuus ja kuulemismekanismit (kuten kaasun jakeluverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston tapauksessa) erityisesti koska kyseessä ovat infrastruktuurin 
käytettävissä olon kaltaiset hyvin tekniset kysymykset.

Tarkistus 269
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi soveltuvilta osin ja 
viraston tehtyä ehdotuksen 2 e artiklan 1 
kohdan mukaisesti hyväksyä strategisia 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 ja 5 kohdassa 
luetelluilla aloilla perustaksi, jonka 
pohjalta kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto laatii 
luonnoksen 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuiksi yksityiskohtaisiksi teknisiksi 
säännöiksi sekä luonnoksen 2 c artiklan 5 
kohdassa tarkoitetuksi 
kymmenenvuotiseksi 
investointisuunnitelmaksi.

Or. en

Perustelu

9 artiklassa pitäisi viitata myös mahdollisuuteen hyväksyä "strategisia suuntaviivoja", mikä 
kävisi yksiin vastaavien, sääntöjä ja investointisuunnitelmia koskevien tarkistusten kanssa.
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Tarkistus 270
Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi soveltuvilta osin ja 
viraston tehtyä ehdotuksen 2 e artiklan 1 
kohdan mukaisesti hyväksyä strategisia 
suuntaviivoja 2 c artiklan 3 ja 5 kohdassa 
luetelluilla aloilla perustaksi, jonka 
pohjalta kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto laatii 
luonnoksen 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuiksi yksityiskohtaisiksi teknisiksi 
säännöiksi sekä luonnoksen 2 c artiklan 5 
kohdassa tarkoitetuksi 
kymmenenvuotiseksi 
investointisuunnitelmaksi.

Or. en

Perustelu

2 e artiklassa vahvistetusta menettelystä seuraa, että 9 artiklassa pitäisi viitata myös 
mahdollisuuteen hyväksyä "strategisia suuntaviivoja" saman menettelyn mukaisesti, kuin 
muidenkin suuntaviivojen tapauksessa, kuten asetuksessa säädetään. Tämän vuoksi tähän 
artiklaan on lisätty 3 a kohta. Tässä artiklassa vahvistettua luetteloa suuntaviivoista on 
tarkistettava 11 alaa huomioon ottaen. 

Tarkistus 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
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seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2003/55/EY 25 artiklan nojalla 
perustetuilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet 
tehokkaasti varmistaa tämän asetuksen 
noudattaminen, suomalla niille 
oikeudelliset valtuudet langettaa 
tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhtaisia 
seuraamuksia, jotka perustuvat 
kymmeneen prosenttiin verkonhaltijan 
kotimaan markkinoiden liikevaihdosta 
tuotetta kohti, tai pidättää verkonhaltijan 
toimilupa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 ja ilmoitettava 
viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista."

Or. en

(Asetuksen (EY) N:o 1775/2005 13 artiklan 1 kohtaa on mukautettava.)

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1775/2005 täytäntöönpanon tämänhetkinen tila osoittaa puutteita, joiden 
syynä on se, etteivät jäsenvaltiot ole langettaneet tehokkaita seuraamuksia. Neuvotteluille ei 
ole sijaa, jos asetusta ei noudateta, ja sääntelyviranomaisilla pitäisi olla valtuudet käyttää 
täytäntöönpanovaltaansa tehokkaasti.

Tarkistus 272
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2003/55/EY 25 artiklan nojalla 
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perustetuilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet 
tehokkaasti varmistaa tämän asetuksen 
noudattaminen, suomalla niille tai muille 
viranomaisille oikeudelliset valtuudet 
antaa asetuksen noudattamista koskevia 
määräyksiä ja langettaa tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhtaisia 
seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 ja ilmoitettava 
viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista."

Or. en

(Tarkistuksella muutetaan asetuksen (EY) N:o 1775/2005 nykyistä 13 artiklan 1 kohtaa.)

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1775/2005 tämänhetkinen täytäntöönpano osoittaa puutteita, joiden 
syynä on se, etteivät jäsenvaltiot ole langettaneet tehokkaita seuraamuksia. Madridin 
foorumissa ilmaistiin vakavia huolenaiheita siitä, miten rajallisesti sääntelyviranomaiset 
käyttävät valtuuksiaan langettaa seuraamuksia asetuksen vaatimusten noudattamatta 
jättämisestä. Neuvotteluille ei ole sijaa, jos asetusta ei noudateta, ja sääntelyviranomaisilla 
pitäisi olla valtuudet käyttää täytäntöönpanovaltaansa tehokkaasti.

Tarkistus 273
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2003/55/EY 25 artiklan nojalla 
perustetuilla kansallisilla 
sääntelyviranomaisilla on valtuudet 
tehokkaasti varmistaa tämän asetuksen 
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noudattaminen, suomalla niille tai muille 
viranomaisille oikeudelliset valtuudet 
antaa asetuksen noudattamista koskevia 
määräyksiä ja langettaa tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhtaisia 
seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2010 ja ilmoitettava 
viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista."

Or. en

Perustelu

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvoston mukaan asetuksen (EY) N:o 
1775/2005 täytäntöönpanon tämänhetkinen tila osoittaa puutteita, joiden syynä on se, etteivät 
jäsenvaltiot ole langettaneet tehokkaita seuraamuksia. Sääntelyviranomaisten 
täytäntöönpanovaltuuksien tehokas käyttö pitäisi varmistaa seuraamusten langettamiseksi 
asetuksen vaatimusten noudattamatta jättämisestä.
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