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Tarkistus 178
Eugenijus Maldeikis

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

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”5 a artikla

Eurooppalainen solidaarisuus
1. Jäsenvaltioiden on koordinoitava 
toimintaansa varmistaakseen turvallisen, 
monipuolisen ja tehokkaan 
kaasuntoimituksen EU:n markkinoille. 
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
seuraavilla aloilla:
(a) direktiivin 2004/67/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen hätätilanteita koskevien 
kansallisten toimenpiteiden koordinointi;
(b) sähkön ja maakaasun siirtoyhteyksien 
määrittely ja tarvittaessa kehittäminen tai 
parantaminen;
(c) keskinäisen avunannon edellytykset ja 
käytännön menettelyt.
2. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
laadittaessa ja pantaessa täytäntöön uusia 
hankkeita, jotka liittyvät jäsenvaltioiden 
välisiin yhdysputkiin, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksiin ja 
varastointiin, jotta eristyneet markkinat 
saadaan poistettua, mikä edistää 
yhtenäisten eurooppalaisten 
kaasumarkkinoiden luomista.
3. Jäsenvaltioiden on koordinoitava 
kolmansien maiden toimittajia koskevaa 
toimintaansa yhteisen eurooppalaisen 
energiapolitiikan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.
4. Komission on laadittava tekniset ja 
taloudelliset toimenpiteet, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on luoda 
eristyneille markkinoille uusi 
infrastruktuuri, joka yhdistää 
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jäsenvaltioiden kansalliset siirtoverkot.”

Or. lt

Tarkistus 179
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta toimitusvarmuus maakaasun 
sisämarkkinoilla voitaisiin turvata, 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
alueellisen ja kahdenvälisen 
solidaarisuuden edistämiseksi.

1. Jotta toimitusvarmuus maakaasun 
sisämarkkinoilla voitaisiin turvata, 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
alueellisen ja kahdenvälisen 
solidaarisuuden edistämiseksi
määräämättä suhteetonta taakkaa 
markkinatoimijoille.

Or. en

Perustelu

Solidaarisuutta koskevissa sopimuksissa pitäisi varmistaa, että niillä ei vääristetä 
markkinoita ja että hinnoittelusignaalit ovat edelleen tehokkaita erityisesti korkean kysynnän 
aikana.

Tarkistus 180
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta toimitusvarmuus maakaasun 
sisämarkkinoilla voitaisiin turvata, 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
alueellisen ja kahdenvälisen 

1. Jotta toimitusvarmuus maakaasun 
sisämarkkinoilla voitaisiin turvata, 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
siirtoyhteyksien kehittämiseksi ja 
alueellisen ja kahdenvälisen 
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solidaarisuuden edistämiseksi. solidaarisuuden edistämiseksi.

Or. lt

Tarkistus 181
Eugenijus Maldeikis

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

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyön on katettava tilanteet, jotka 
johtavat tai voivat todennäköisesti johtaa 
lyhyellä aikavälillä johonkin jäsenvaltioon 
vaikuttavaan vakavaan toimitushäiriöön. 
Siihen on sisällyttävä:

2. Yhteistyön on katettava tilanteet, jotka 
johtavat tai voivat todennäköisesti johtaa 
lyhyellä aikavälillä johonkin jäsenvaltioon 
vaikuttavaan vakavaan toimitushäiriöön.

(a) direktiivin 2004/67/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten hätätilanteita 
koskevien toimenpiteiden koordinointi;
(b) sähkön ja maakaasuun 
siirtoyhteyksien määrittely ja tarvittaessa 
kehittäminen tai parantaminen;
(c) keskinäisen avunannon edellytykset ja 
käytännön menettelyt.

Or. lt

Tarkistus 182
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tästä yhteistyöstä on tiedotettava 
komissiolle.

3. Tästä yhteistyöstä on tiedotettava 
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja 
markkinatoimijoille.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan hyvää sääntelykäytäntöä ja avoimuutta koskevat 
periaatteet kyseistä yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sääntöjen/suuntaviivojen 
osalta.

Tarkistus 183
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annetaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen, rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se on siksi hylättävä.

Tarkistus 184
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alueelliseen solidaarisuuteen liittyvät suuntaviivat ovat mielestämme tarpeettomat, koska 
artikla sisältää jo keskeiset säännökset.

Tarkistus 185
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Ehdotetulla komitologiamenettelyllä pyritään rajoittamaan Euroopan parlamentin valtaa. 
Sillä poistettaisiin energian sisämarkkinoiden rakennetta koskevat keskeiset päätökset 
demokraattisen lainsäädäntömenettelyn soveltamisalasta. Koska komitologiamenettelyn 
tuloksilla voi olla hyvin kauaskantoisia seurauksia ja koska kyseiset ratkaisevan tärkeät 
suuntaviivat vaikuttavat siirtoverkonhaltijoihin sovellettavan eriyttämistä koskevan 
lainsäädännön sisältöön, komitologiamenettely pitäisi periaatesyistä hylätä.

Tarkistus 186
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

4. Komission on annettava alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 187
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 

4. Komissio voi tarkistaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tätä 
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toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
tarkistetaan 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että suuntaviivat annetaan parlamentin ja neuvoston 
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Komissiolle siirrettävien valtuuksien pitäisi 
rajoittua tarvittaviin tarkistuksiin.

Tarkistus 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja kunnioittaen 
luonnonvaroja koskevaa kansallista 
itsemääräämisoikeutta. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. nl

Perustelu

Solidaarisuus on hyvä asia, mutta jokaisen maan on itse voitava määrätä omista 
luonnonvaroistaan.
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Tarkistus 189
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa alueelliseen 
solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
koskevia suuntaviivoja. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio voi antaa alueelliseen ja 
eurooppalaiseen solidaarisuuteen 
perustuvaa yhteistyötä koskevia 
suuntaviivoja. Tästä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. lt

Tarkistus 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta.

2. Jos useiden jäsenvaltioiden yhteistyössä 
aluetasolla esiintyy huomattavia 
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ongelmia, komissio voi kyseisten 
jäsenvaltioiden yhteisestä pyynnöstä 
nimittää kyseisten jäsenvaltioiden 
hyväksymän alueellisen koordinaattorin.
3. Alueellisen koordinaattorin on 
edistettävä sääntelyviranomaisten ja 
muiden toimivaltaisten julkisten 
viranomaisten, verkonhaltijoiden, 
kaasupörssien, verkonkäyttäjien ja 
markkinaosapuolien yhteistyötä 
aluetasolla. Hänen on erityisesti
(a) edistettävä uusia tehokkaita 
investointeja yhdysputkiin. Tässä 
yhteydessä hänen on avustettava 
siirtoverkonhaltijoita alueellisen 
yhdysputkia koskevan suunnitelman 
laatimisessa ja edistettävä niiden 
investointipäätösten ja tarvittaessa 
arviointimenettelyn koordinointia;
(b) edistettävä verkkojen tehokasta ja 
turvallista käyttöä. Tässä yhteydessä 
hänen on edistettävä koordinointia 
siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten kansallisten julkisten 
viranomaisten välillä laatimalla 
kapasiteetin jakamista ja verkon 
turvaamista koskevia yhteisiä 
mekanismeja;
(c) toimitettava joka vuosi komissiolle ja 
jäsenvaltioille kertomus alueella 
saavutetusta edistyksestä ja kaikista 
edistystä haittaavista vaikeuksista tai 
esteistä.

Or. en

Perustelu

Alueellisilla koordinaattoreilla voisi olla merkittävä asema jäsenvaltioiden välisen 
vuoropuhelun helpottamisessa erityisesti rajatylittävien investointien osalta.
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Tarkistus 191
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Niiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla kilpailukykyisten 
sisämarkkinoiden luomiseksi ja niiden 
oikeudellisten ja sääntelykehysten
yhdenmukaisuuden edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että alueellinen yhteistyö johtaa yhdenmukaisiin ja todellisiin 
yleiseurooppalaisiin markkinoihin, alueellista yhteistyötä pitäisi edellyttää myös 
sääntelyviranomaisilta, siirtoverkonhaltijoilta ja energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolta. Virastolle pitäisi myös antaa valtuudet antaa asianmukaisia suosituksia 
markkinoiden integroitumisen helpottamiseksi.

Tarkistus 192
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 

Jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
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tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

vähintään aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti tuettava verkonhaltijoiden 
yhteistyötä aluetasolla kilpailukykyisten 
sisämarkkinoiden luomiseksi ja edistettävä 
oikeudellisten ja sääntelykehystensä 
yhdenmukaistamista. Alueellisen 
yhteistyön kattaman maantieteellisen 
alueen on vastattava aluetta, jonka 
komissio on määritellyt asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueellisen yhteistyön avulla voitaisiin edistää markkinoiden yhdentymistä ja luoda 
kilpailukykyiset eurooppalaiset markkinat. Sen varmistamiseksi, että alueellinen yhteistyö 
johtaa yhdenmukaisiin ja todellisiin yleiseurooppalaisiin markkinoihin, alueellista yhteistyötä 
pitäisi edellyttää myös sääntelyviranomaisilta, siirtoverkonhaltijoilta ja 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta. Mikään alueellisiin markkinoihin johtava vaihe ei 
saisi olla valikoiva, ja kyseisiä markkinoita varten pitää olla selvät sääntelypuitteet.

Tarkistus 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti tuettava verkonhaltijoiden 
yhteistyötä aluetasolla kilpailukykyisten 
sisämarkkinoiden luomiseksi ja edistettävä 
oikeudellisten ja sääntelykehystensä 
yhdenmukaistamista. Alueellisen 
yhteistyön kattaman maantieteellisen 
alueen on vastattava aluetta, jonka 
komissio on määritellyt asetuksen (EY) 
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N:o 1775/2005 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueellisen yhteistyön avulla voitaisiin edistää markkinoiden yhdentymistä ja luoda 
kilpailukykyiset eurooppalaiset markkinat. Sen varmistamiseksi, että alueellinen yhteistyö 
johtaa yhdenmukaisiin ja todellisiin yleiseurooppalaisiin markkinoihin, alueellista yhteistyötä 
pitäisi edellyttää myös sääntelyviranomaisilta, siirtoverkonhaltijoilta ja 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolta. Virastolle pitäisi myös antaa valtuudet antaa 
asianmukaisia suosituksia markkinoiden integroitumisen helpottamiseksi. Mikään alueellisiin 
markkinoihin johtava vaihe ei saisi olla valikoiva, ja kyseisiä markkinoita varten pitää olla 
selvät sääntelypuitteet.

Tarkistus 194
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden ja sääntelyviranomaisten 
on toimittava keskenään yhteistyössä, jotta 
niiden kansalliset markkinat voitaisiin 
yhdentää vähintään aluetasolla. Niiden on 
erityisesti varmistettava verkonhaltijoiden 
yhteistyö aluetasolla ja edistettävä 
oikeudellisten ja sääntelykehystensä 
yhdenmukaistamista. Alueellisen 
yhteistyön kattaman maantieteellisen 
alueen on vastattava aluetta, jonka 
komissio on määritellyt asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 2 h artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. lt
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Tarkistus 195
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
5 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja edistettävä oikeudellisten ja 
sääntelykehystensä yhdenmukaisuutta. 
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimittava keskenään 
yhteistyössä, jotta niiden kansalliset 
markkinat voitaisiin yhdentää vähintään 
aluetasolla. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla ja varmistettava oikeudellisten 
ja sääntelykehystensä yhdenmukaisuus. 
Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava 
naapurijäsenvaltioiden välisten 
yhdysputkien vähimmäismäärä.
Alueellisen yhteistyön kattaman 
maantieteellisen alueen on vastattava 
aluetta, jonka komissio on määritellyt 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 2 h artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaasun todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi tarvitaan riittävästi jäsenvaltioiden välisiä 
yhteysputkia. Useammat yhteysputket edistävät myös toimitusvarmuutta.

Tarkistus 196
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Jos useiden jäsenvaltioiden 
yhteistyössä aluetasolla esiintyy 
huomattavia ongelmia, komissio voi 
kyseisten jäsenvaltioiden hyväksymänä 
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nimittää alueellisen koordinaattorin. 
Alueellisen koordinaattorin on edistettävä 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten julkisten viranomaisten, 
verkonhaltijoiden, energiapörssien, 
verkonkäyttäjien ja markkinaosapuolien 
yhteistyötä aluetasolla. Hänen on 
erityisesti
(a) edistettävä uusia tehokkaita 
investointeja yhdysputkiin. Tässä 
yhteydessä hänen on avustettava 
siirtoverkonhaltijoita alueellisen 
yhdysputkia koskevan suunnitelman 
laatimisessa ja edistettävä niiden 
investointipäätösten ja tarvittaessa 
arviointimenettelyn koordinointia;
(b) edistettävä verkkojen tehokasta ja 
turvallista käyttöä. Tässä yhteydessä 
hänen on edistettävä koordinointia 
siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten kansallisten julkisten 
viranomaisten välillä laatimalla 
kapasiteetin jakamista ja verkon 
turvaamista koskevia yhteisiä 
mekanismeja;
(c) toimitettava joka vuosi komissiolle ja 
jäsenvaltioille kertomus alueella 
saavutetusta edistyksestä ja kaikista 
edistystä haittaavista vaikeuksista tai 
esteistä.”

Or. en

Perustelu

Alueellisen koordinaattorin viran perustaminen edistäisi alueellista yhteistyötä.

Tarkistus 197
Giles Chichester

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

”1 a. Viraston on tehtävä yhteistyötä 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
eriytettyjen siirtoverkonhaltijoiden kanssa 
III luvun säännösten mukaisesti 
varmistaakseen alueiden 
sääntelypuitteiden lähentymisen 
kilpailukykyisten sisämarkkinoiden 
luomiseksi. Mikäli virasto katsoo, että 
kyseinen yhteistyö edellyttää sitovia 
sääntöjä, sen on annettava asianmukaisia 
suosituksia. Alueellisilla markkinoilla 
viraston on oltava vastuuvelvollinen 
sääntelyviranomainen.”

Or. en

Tarkistus 198
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”6 a artikla
Vertikaalisesti integroituneet yritykset
Siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden takaamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että [yksi 
vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] 
alkaen vertikaalisesti integroituneiden 
yritysten on noudatettava joko 7 artiklan 
1 kohdan a–d alakohdan ja 9 artiklan tai 
9 b artiklan säännöksiä.”

Or. en
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Perustelu

On otettava käyttöön vaihtoehtoinen keino varmistaa siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus 
integroituneissa yrityksissä.

Tarkistus 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

”-1. Siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden takaamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että [yksi 
vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] 
alkaen vertikaalisesti integroituneiden 
yritysten on noudatettava joko 7 artiklan 
1 kohdan a–d alakohdan tai 9 artiklan tai 
9 b artiklan säännöksiä.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen vaihtoehtona 
omistajuuden eriyttämiselle ja itsenäisille verkonhaltijoille. Sillä varmistetaan 
siirtoverkonhaltijan tehokas erottaminen rikkomatta omistajuutta ja aiheuttamatta 
siirtoverkon tai energiantuotannon myyntiä.

Tarkistus 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”-1. Siirtoverkonhaltijoiden 
riippumattomuuden takaamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että [yksi 
vuosi täytäntöönpanoajankohdasta] 
alkaen vertikaalisesti integroituneiden 
yritysten on noudatettava joko 7 artiklan 
1 kohdan a–d alakohdan ja 9 artiklan tai 
9 b artiklan säännöksiä.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen vaihtoehtona 
omistajuuden eriyttämiselle ja itsenäisille verkonhaltijoille. Sillä varmistetaan 
siirtoverkonhaltijan tehokas erottaminen rikkomatta omistajuutta ja aiheuttamatta 
siirtoverkon tai energiantuotannon myyntiä.

Tarkistus 201
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

”(d a) henkilöllä tai henkilöillä ei ole 
oikeutta toimia siirtoverkonhaltijoina 
hallintosopimuksen nojalla, eikä 
henkilöllä tai henkilöillä ole ehdollisen 
hallintaoikeuden nojalla mitään 
määräysvaltaa, eikä se tai ne käytä 
samaan aikaan, joko suoraan tai 
välillisesti, määräysvaltaa tuotantoa tai 
toimittamista harjoittavassa yrityksessä, 
eikä sillä tai niillä ole minkäänlaisia etuja 
tai oikeuksia tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavaan yritykseen nähden.”

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan omistajuuden eriyttämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
poikkeuksia edellä olevan 1 kohdan b ja 
c alakohdan soveltamisesta [kaksi vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] saakka sillä 
edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijat 
eivät kuulu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole asiaankuuluvaa verkossa, jossa omistajuus on eriytetty täysimääräisesti.

Tarkistus 203
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
poikkeuksia edellä olevan 1 kohdan b ja 
c alakohdan soveltamisesta [kaksi vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] saakka sillä 
edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijat
eivät kuulu vertikaalisesti 

Poistetaan.
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integroituneeseen yritykseen.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole asiaankuuluvaa verkossa, jossa omistajuus on eriytetty täysimääräisesti.

Tarkistus 204
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
poikkeuksia edellä olevan 1 kohdan b ja 
c alakohdan soveltamisesta [kaksi vuotta 
täytäntöönpanoajankohdasta] saakka sillä 
edellytyksellä, että siirtoverkonhaltijat 
eivät kuulu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole asiaankuuluvaa verkossa, jossa omistajuus on eriytetty täysimääräisesti.

Tarkistus 205
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
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tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita
yrityksiä, paitsi jos yritys on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
9 a artiklan nojalla.

tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos yritys noudattaa 
täysimääräisesti tämän artiklan 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Yrityksille, joita ei ole eriytetty täysimääräisesti, ei pitäisi antaa lupaa toimia 
siirtoverkonhaltijana.

Tarkistus 206
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos yritys on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
9 a artiklan nojalla.

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos yritys noudattaa 
täysimääräisesti tämän artiklan 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Yrityksille, joita ei ole eriytetty täysimääräisesti, ei pitäisi antaa lupaa toimia 
siirtoverkonhaltijana.
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Tarkistus 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet 
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos yritys on hyväksytty 
riippumattomaksi verkonhaltijaksi 
9 a artiklan nojalla.

5. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
asetettu velvollisuus katsotaan täytetyksi 
tilanteessa, jossa useat siirtoverkkoja 
omistavat yritykset ovat perustaneet
yhteisyrityksen, joka toimii 
siirtoverkonhaltijana useissa jäsenvaltioissa 
kyseisten siirtoverkkojen osalta. 
Yhteisyritykseen ei saa osallistua muita 
yrityksiä, paitsi jos yritys noudattaa 
täysimääräisesti tämän artiklan 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Yrityksille, joita ei ole eriytetty täysimääräisesti, ei pitäisi antaa lupaa toimia 
siirtoverkonhaltijana.

Tarkistus 208
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, jotka 
ovat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen kuuluneen siirtoverkonhaltijan 
ja sen henkilöstön hallussa, siirretä kaasun 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava
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tuotantoa tai toimittamista harjoittaville 
yrityksille.

(a) ettei 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, jotka 
ovat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen kuuluneen siirtoverkonhaltijan 
ja sen henkilöstön hallussa, siirretä kaasun 
tuotantoa tai toimittamista harjoittaville 
yrityksille;
(b) että siirtoverkonhaltijat laativat 
sääntöjen noudattamista koskevan 
ohjelman, jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny 
ja että avoimuutta koskevia velvoitteita 
noudatetaan, ja että ne panevat ohjelmat 
täytäntöön. Ohjelmassa on esitettävä 
siirtoverkonhaltijan työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen 
valvoo riippumattomasti näiden 
velvoitteiden noudattamista. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oikeus säätää 
rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija 
panee sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa täytäntöön epäasianmukaisesti;
(c) että siirtoverkonhaltijat nimittävät 
sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
henkilön tai elimen, jonka tehtävänä on:
(i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa,
(ii) laatia vuosittainen kertomus sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemisesta ja toimittaa se 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle,
(iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevasta ohjelmasta ja 
sen täytäntöönpanosta;
(d) että sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen riippumattomuus 
taataan erityisesti hänen työehdoillaan ja 
että sääntöjen noudattamisesta 
vastaavalla viranomaisella on oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
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tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan omistajuuden eriyttämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 209
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että siirtoverkonhaltija ja sen 
osakkeenomistajat pidättäytyvät kaikesta 
toiminnasta, joka heikentää sen 
taloudellisia valmiuksia täyttää 
velvollisuutensa riippumatta tehokkaista 
verkkotoiminnoista (talouden pitäminen 
erillään muusta toiminnasta).”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan omistajuuden eriyttämistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 210
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”6 a. Vertikaalisesti integroituneiden 
yritysten eriyttäminen ei saa johtaa 
asiakkaiden kaasutariffien kasvuun tai 
muihin kielteisiin yhteiskunnallisiin 
seurauksiin.”

Or. lt

Tarkistus 211
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 a. Tämän artiklan säännöksiä on 
sovellettava yhdenvertaisesti kaikkiin 
siirtoverkonhaltijoihin/-omistajiin 
riippumatta niiden alkuperämaasta.”

Or. en

Perustelu

Kaikkiin EU:ssa toimiviin siirtoverkonhaltijoihin olisi sovellettava samoja 
liiketoimintasääntöjä.

Tarkistus 212
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 a. Tämän artiklan säännöksiä on 
sovellettava yhdenvertaisesti kaikkiin 
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siirtoverkonhaltijoihin/-omistajiin 
riippumatta niiden alkuperämaasta.”

Or. en

Tarkistus 213
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”6 b. Komissio voi antaa suuntaviivat sen 
varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltija 
noudattaa täysimääräisesti ja tehokkaasti 
6 kohdan b ja c alakohdan säännöksiä. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Komissiolla pitäisi olla mahdollisuus antaa suuntaviivat, joilla varmistetaan 7 artiklan 
6 kohdassa (uusi) esitettyjen velvollisuuksien noudattaminen.

Tarkistus 214
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 artikla – 6 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”6 b. Jäsenvaltioiden on valvottava 
vertikaalisesti integroituneiden yritysten 
eriyttämisprosessia ja toimitettava 
komissiolle kertomus sen edistymisestä.”

Or. lt

Tarkistus 215
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. en

Perustelu

Omistajuuden eriyttämisen ja riippumattomiin verkonhaltijoihin perustuvan mallin 
yhteydessä vaadittiin ottamaan käyttöön mekanismeja kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
integroituneiden yritysten tekemiä investointeja vastaan, jotta voitaisiin varmistaa, että myös 
kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten on sitouduttava omistajuuden eriyttämiseen ja 
riippumattomien verkonhaltijoiden perustamiseen. Koska omistajuuden eriyttämisen ja 
riippumattomiin verkonhaltijoihin perustuvan mallin ei pitäisi enää olla ainoita vaihtoehtoja, 
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tällaiset mekanismit eivät ole enää tarpeen.

Tarkistus 216
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. en

Perustelu

Kaikki kolmansien maiden investointeja haittaavat ehdotukset johtavat investointien 
monipuolisuuden vähenemiseen, joka voi johtaa investointien puutteeseen. Se taas hidastaa 
avointen ja toimivien markkinoiden saavuttamista ja vähentää verkon monipuolisuutta ja 
joustavuutta.

Tarkistus 217
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla
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Komission teksti Tarkistus

7 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. en

Perustelu

Korvataan uudella 7 artiklan 7 kohdalla. Kaikki kolmansien maiden investointeja haittaavat 
ehdotukset johtavat investointien monipuolisuuden vähenemiseen, joka voi johtaa 
investointien puutteeseen. Se taas hidastaa avointen ja toimivien markkinoiden saavuttamista 
ja vähentää verkon monipuolisuutta ja joustavuutta.

Tarkistus 218
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
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yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan unionin kaasun tuotanto vähenee ja kaasuinfrastruktuuriin tarvitaan 
välittömästi investointeja, ulkomaisten investoijien sijoittamista eurooppalaiseen 
infrastruktuuriin ei pitäisi sulkea pois.

Tarkistus 219
Constanze Angela Krehl

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. de
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Perustelu

Koska Euroopan unionin kaasun tuotanto vähenee ja kaasuinfrastruktuuriin tarvitaan 
välittömästi investointeja, Euroopan ulkopuolisia investoijia ei pitäisi sulkea sijoittamisen 
ulkopuolelle. Jos tuottajilta evättäisiin laajasti mahdollisuus sijoittaa Euroopan 
kaasuinfrastruktuuriin, sillä estettäisiin etukäteen investointien osoittama tuottajien 
sitoutuminen Euroopan toimitusvarmuuteen. Nämä ehdotukset vaarantavat myös pitkäaikaiset 
kumppanuudet tuottajamaiden kanssa.

Tarkistus 220
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla Poistetaan.
Määräysvalta siirtoverkon omistajissa ja 
siirtoverkonhaltijoissa
1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

Or. de

Perustelu

Koska Euroopan unionin kaasun tuotanto vähenee ja kaasuinfrastruktuuriin tarvitaan 
välittömästi investointeja, Euroopan ulkopuolisia investoijia ei pitäisi sulkea sijoittamisen 
ulkopuolelle. Jos tuottajilta evättäisiin laajasti mahdollisuus sijoittaa Euroopan 
kaasuinfrastruktuuriin, sillä estettäisiin etukäteen investointien osoittama tuottajien 
sitoutuminen Euroopan toimitusvarmuuteen. Nämä ehdotukset vaarantavat myös pitkäaikaiset 
kumppanuudet tuottajamaiden kanssa.
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Tarkistus 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat eivät 
saa olla kolmannesta maasta tulevan 
henkilön tai henkilöiden määräysvallassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.

1. Siirtoverkot tai siirtoverkonhaltijat, 
varastot tai varastointilaitteistojen haltijat, 
jakelukeskukset tai jakelukeskusten 
haltijat eivät saa olla kolmannesta maasta 
tulevan henkilön tai henkilöiden 
määräysvallassa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamista.

Or. en

Perustelu

Kaasun varastointilaitokset ja jakelukeskukset ovat yhtä keskeisiä osia 
kaasuinfrastruktuurissa kuin siirtoverkot, ja siksi kolmansia maita koskevaa säännöstä pitäisi 
laajentaa kattamaan nämä laitokset.

Tarkistus 222
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on ja jonka tavoitteena on 
energia-alan investointien yhteisten 
puitteiden luominen ja kolmannen maan 
energiamarkkinoiden avaaminen myös 
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unioniin sijoittautuneille yrityksille.

Or. en

Perustelu

Mainintaa yhteisön ja kolmansien maiden välisestä sopimuksesta on selvennettävä, jotta sillä 
voidaan yksiselitteisesti viitata tiettyyn energia-asioista tehtyyn sopimukseen ja jotta 
säädetään asianmukaisista oikeusnormeista sekä EU:n markkinoilla että ulkoisilla 
markkinoilla ja jotta taataan investointisuojan vastavuoroisuus ja kattava noudattaminen.

Tarkistus 223
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on.

2. Poikkeaminen 1 kohdan säännöksestä 
voidaan sallia yhden tai useamman 
kolmannen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa, jonka sopimuspuolena 
yhteisö on ja jonka tavoitteena on 
energia-alan investointien yhteisten 
puitteiden luominen ja kolmannen maan 
energiamarkkinoiden avaaminen myös 
unioniin sijoittautuneille yrityksille.

Or. en

Perustelu

Mainintaa yhteisön ja kolmansien maiden välisestä sopimuksesta on selvennettävä, jotta sillä 
voidaan yksiselitteisesti viitata tiettyyn energia-asioista tehtyyn sopimukseen ja jotta 
säädetään asianmukaisista oikeusnormeista sekä EU:n markkinoilla että ulkoisilla 
markkinoilla ja jotta taataan vastavuoroisuus. Kun kolmansien maiden yrityksille sallitaan 
pääsy eurooppalaisille markkinoille, vastaavat oikeudet pitäisi myöntää niille 
eurooppalaisille yhtiöille, jotka haluavat toimia kyseisten kolmansien maiden markkinoilla.
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Tarkistus 224
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
7 b artikla

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla Poistetaan.
Siirtoverkonhaltijoiden nimeäminen ja 
sertifiointi
1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä siirtoverkonhaltijoiksi yritykset, 
jotka omistavat siirtoverkon ja joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
jäljempänä esitetyn sertifiointiprosessin 
mukaisesti varmistanut noudattaneen 
7 artiklan 1 kohdan ja 7 a artiklan 
vaatimuksia. Siirtoverkonhaltijoiden 
nimeäminen on ilmoitettava Euroopan 
komissiolle ja julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
2. Kun sertifiointia pyytää siirtoverkon 
omistaja tai siirtoverkonhaltija, joka on 
7 a artiklan mukaisesti kolmannesta 
maasta tulevan henkilön tai henkilöiden 
määräysvallassa, pyyntö on evättävä, ellei 
siirtoverkon omistaja tai 
siirtoverkonhaltija pysty osoittamaan, ettei 
millään kaasun tai sähkön tuotantoa tai 
toimitusta harjoittavalla toimijalla tai 
kolmannella maalla voi olla suoraa tai 
välillistä vaikutusvaltaa kyseiseen 
yksikköön 7 artiklan 1 kohdan vastaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.
3. Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava 
sääntelyviranomaiselle kaikista
suunnitelluista liiketoimista, jotka voivat 
edellyttää sen uudelleenarviointia, 
noudattavatko ne 7 artiklan 1 kohtaa ja 
7 a artiklaa.
4. Sääntelyviranomaisten on valvottava, 
että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
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jatkuvasti 7 artiklan 1 kohtaa ja 
7 a artiklaa. Niiden on aloitettava 
sertifiointimenettely tällaisen vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi:
(a) kun siirtoverkonhaltija tekee 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen;
(b) omasta aloitteestaan, jos niillä on 
tiedossa, että suunniteltu muutos 
siirtoverkon omistajien tai 
siirtoverkonhaltijoiden suhteen 
käytetyissä oikeuksissa tai 
vaikutusvallassa saattaa johtaa 7 artiklan 
1 kohdan tai 7 a artiklan sääntöjen 
rikkomiseen, tai jos niillä on syytä epäillä, 
että tällainen rikkominen on saattanut 
tapahtua, tai
(c) komission pyynnöstä.
5. Sääntelyviranomaisten on tehtävä 
päätös siirtoverkonhaltijan sertifioinnista 
neljän kuukauden kuluessa 
siirtoverkonhaltijan tekemän ilmoituksen 
päivämäärästä tai komission pyynnön 
päivämäärästä. Tämän määräajan 
päätyttyä sertifiointi katsotaan 
myönnetyksi. Sääntelyviranomaisen 
nimenomainen tai hiljainen päätös voi 
tulla voimaan vasta sen jälkeen kun 6–
9 kohdassa säädetty menettely on saatettu 
loppuun ja ainoastaan, jos komissio ei 
ilmoita vastustavansa sitä.
6. Sääntelyviranomaisen on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan sertifiointia 
koskevasta nimenomaisesta tai hiljaisesta 
päätöksestä viipymättä komissiolle ja 
toimitettava ilmoituksen mukana kaikki 
päätöksen kannalta merkitykselliset 
tiedot. 
7. Komissio tutkii ilmoituksen heti sen 
saatuaan. Jos komissio katsoo, että 
sääntelyviranomaisen päätös herättää 
vakavia epäilyjä siitä, onko se 7 artiklan 
1 kohdan, 7 a artiklan tai 7 b artiklan 
2 kohdan mukainen, se päättää asiaa 
koskevan menettelyn aloittamisesta 
kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Tällaisessa 
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tapauksessa se pyytää 
sääntelyviranomaista ja asianomaista 
siirtoverkonhaltijaa esittämään 
huomautuksensa. Jos komissio pyytää 
lisätietoja, kahden kuukauden 
määräaikaa voidaan jatkaa edelleen 
kahdella kuukaudella täydellisten tietojen 
vastaanottoajankohdasta lukien.
8. Kun komissio on päättänyt aloittaa 
menettelyn, se tekee viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa tällaisen päätöksen 
tekemisestä lopullinen päätöksen siitä, 
että se
(a) ei vastusta sääntelyviranomaisen 
päätöstä;
tai
(b) pyytää asianomaista 
sääntelyviranomaista muuttamaan 
päätöstään tai peruuttamaan sen, jos se 
katsoo, ettei 7 artiklan 1 kohtaa, 
7 a artiklaa tai 7 b artiklan 2 kohtaa ole 
noudatettu. 
9. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 
menettelyn aloittamisesta 7 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa tai tehnyt 
lopullista päätöstä 8 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa, sen katsotaan 
olleen vastustamatta 
sääntelyviranomaisen päätöstä.
10. Sääntelyviranomaisen on 
noudatettava sertifiointipäätöksen 
muuttamista tai peruuttamista koskevaa 
komission päätöstä neljän viikon kuluessa 
ja ilmoitettava tästä komissiolle.
11. Sääntelyviranomaiset ja komissio 
voivat pyytää siirtoverkonhaltijoilta ja 
kaasun tuotantoa tai toimittamista 
harjoittavilta yrityksiltä kaikkia tietoja, 
joilla on merkitystä niille tämän artiklan 
nojalla kuuluvien tehtävien 
toteuttamisessa.
12. Sääntelyviranomaiset ja komissio 
käsittelevät kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja luottamuksellisina.
13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
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kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus, joka koskee sertifiointimenettelyä siirtoverkonhaltijoille, joiden 
omistajuus on eriytetty, ja riippumattomille verkonhaltijoille, on liian työläs ja 
byrokraattinen. Eriyttämissääntöjen asianmukainen täytäntöönpano voidaan turvata myös 
siten, että sääntelyviranomaiset valvovat ja seuraavat jatkuvasti siirtoverkonhaltijoita.

Tarkistus 225
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ei pitäisi päättää tästä komitologiamenettelyssä, vaan siitä pitäisi päättää 
yhteispäätösmenettelyssä.
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Tarkistus 226
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden nimittämistä ja sertifiointia koskevat säännökset on jo katettu 
riittävästi direktiivissä. Ei siis ole mitään tarvetta valtuuttaa komissiota antamaan 
suuntaviivoja.

Tarkistus 227
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

13. Komissio antaa suuntaviivoja, joissa 
kuvataan yksityiskohtaisesti 6–9 kohdan 
soveltamiseksi noudatettava menettely. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 

13. Komissio voi tarkistaa suuntaviivoja, 
joissa kuvataan yksityiskohtaisesti 6–
9 kohdan soveltamiseksi noudatettava 
menettely. Tätä toimenpidettä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, tarkistetaan 30 artiklan 3 kohdassa 
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että suuntaviivat annetaan parlamentin ja neuvoston 
tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen nojalla. Komissiolle siirrettävien valtuuksien pitäisi 
rajoittua tarvittaviin tarkistuksiin.

Tarkistus 228
Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

”13 a. Tässä direktiivissä tarkoitettuja 
menettelyjä ja erityisesti 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta 
tuotantoketjun alkupään putkiin, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan yhdistämään 
kaasuntuottajien alkuperämaiden verkot 
yhteisön alueella sijaitsevaan 
maahantuontipisteeseen, eikä putkien 
uudistamiseen.”

Or. en

Perustelu

Yhteisön alueelle suoraan tuleviin tuotantoketjun alkupään putkiin ei pidä soveltaa 
sertifiointimenettelyä. Merkittävimmistä kaasuntuotanto- ja siirtohankkeista vastaavat yleensä 
kansainväliset yhtymät, joissa ulkomaiset tuottajayhtiöt ovat osallisena.
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Tarkistus 229
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

”13 a. Tässä direktiivissä tarkoitettuja 
menettelyjä ja erityisesti 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta 
tuotantoketjun alkupään putkiin, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan yhdistämään 
kaasuntuottajien alkuperämaiden verkot 
yhteisön alueella sijaitsevaan 
maahantuontipisteeseen, eikä putkien 
uudistamiseen.”

Or. en

Perustelu

Yhteisön alueelle suoraan tuleviin tuotantoketjun alkupään putkiin ei pidä soveltaa 
sertifiointimenettelyä. Merkittävimmistä kaasuntuotanto- ja siirtohankkeista vastaavat yleensä 
kansainväliset yhtymät, joissa ulkomaiset tuottajayhtiöt ovat osallisena.

Tarkistus 230
Gabriele Albertini

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

Komission teksti Tarkistus

”13 a. Tässä direktiivissä tarkoitettuja 
menettelyjä ja erityisesti 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta 
tuotantoketjun alkupään putkiin, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan yhdistämään 
kaasuntuottajien alkuperämaiden verkot 
yhteisön alueella sijaitsevaan 
maahantuontipisteeseen, eikä putkien 
uudistamiseen.”
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Or. en

Perustelu

Merkittävimmistä kaasuntuotanto- ja kuljetushankkeista vastaavat usein kansainväliset 
yhtymät, joissa ulkomaiset tuottajayhtiöt ovat osallisena: suoraan yhteisön alueelle tulevien 
putkien sertifiointimenettelyn täytäntöönpano haittaisi kaasuntuontia koskevia investointeja. 
Sertifiointia pitäisi edellyttää vain kauttakuljetukseen tai sisäiseen siirtoon tarkoitetulta 
infrastruktuurilta, jotta vältettäisiin markkinoiden asianmukaisen kehityksen mahdollinen 
häiriintyminen sen takia, että ulkomaiset vertikaalisesti integroituneet yritykset valvoisivat 
putkia.

Tarkistus 231
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

”13 a. Tässä direktiivissä tarkoitettuja 
menettelyjä ja erityisesti 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta 
tuotantoketjun alkupään putkiin, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan yhdistämään 
kaasuntuottajien alkuperämaiden verkot 
yhteisön alueella sijaitsevaan 
maahantuontipisteeseen, eikä putkien 
uudistamiseen.”

Or. en

Perustelu

Yhteisön alueelle suoraan tuleviin tuotantoketjun alkupään putkiin ei pidä soveltaa 
sertifiointimenettelyä. Merkittävimmistä kaasuntuotanto- ja siirtohankkeista vastaavat yleensä 
kansainväliset yhtymät, joissa ulkomaiset tuottajayhtiöt ovat osallisena: useimmissa 
tapauksissa kolmannet maat valvovat joitakin hankkeisiin osallistuvia yhtiöitä tai ovat niissä 
osallisina.
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Tarkistus 232
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla Poistetaan.
Varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen 
haltijoiden nimeäminen
Jäsenvaltioiden on nimettävä tai 
vaadittava, että varastoja tai nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia omistavat 
maakaasualan yritykset nimeävät yhden 
tai useamman verkonhaltijan ajaksi, 
jonka jäsenvaltiot määrittelevät 
tehokkuuden ja taloudellisen tasapainon 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 233
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytettävä, ylläpidettävä ja kehitettävä 
taloudellisten edellytysten mukaisesti 
varmoja, luotettavia ja tehokkaita siirto-, 
varastointi- ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistoja ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon sekä edistettävä 
energiatehokkuutta ja tutkimusta ja 
innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

(a) käytettävä, ylläpidettävä ja kehitettävä 
taloudellisten edellytysten mukaisesti 
varmoja, luotettavia ja tehokkaita siirto-, 
varastointi- ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistoja ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon.
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Or. de

Perustelu

Siirtoverkon, varastojen ja/tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
tehtävänä on varmistaa turvallinen, luotettava ja tehokas infrastruktuuri. Haltijat eivät voi 
täyttää näitä tehtäviä laajempia tavoitteita. Ne kuuluvat joko asiaankuuluvien jäsenvaltioiden 
tai muiden markkinaosallistujien vastuualueeseen.

Tarkistus 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käytettävä, ylläpidettävä ja kehitettävä 
taloudellisten edellytysten mukaisesti 
varmoja, luotettavia ja tehokkaita siirto-, 
varastointi- ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistoja ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon sekä edistettävä 
energiatehokkuutta ja tutkimusta ja 
innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

(a) käytettävä, ylläpidettävä ja kehitettävä 
taloudellisten edellytysten mukaisesti 
varmoja, luotettavia ja tehokkaita siirto-, 
varastointi- ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistoja ottaen ympäristö 
asianmukaisesti huomioon sekä edistettävä 
energiatehokkuutta ja suurimuotoisten 
uusiutuvien energialähteiden ja 
hajautetun energiantuotannon 
ennakoivaa yhdentämistä ja tutkimusta ja 
innovointia näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Myös verkonhaltijoiden on yhdennettävä ennakoivasti uusiutuvia energianlähteitä.
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Tarkistus 235
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan uusi 
alakohta seuraavasti:
”(d a) vastattava siirtorajoitusmaksujen ja 
asetuksen (EY) N:o 1228/2003 3 artiklan 
mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehtyjen 
maksujen keräämisestä, verkkoon pääsyn 
myöntämisestä kolmannelle osapuolelle ja 
pääsyn hallinnoinnista ja perusteltujen 
selitysten antamisesta, kun pääsy evätään, 
mitä kansalliset sääntelyviranomaiset 
valvovat; suorittaessaan tässä artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviään 
siirtoverkonhaltijoiden on pääasiassa 
otettava huomioon sen alueen edut, jolla 
ne toimivat.”

Or. en

Perustelu

Tässä selvennetään joitakin siirtoverkonhaltijoiden vastuulla olevia toimia, mutta on myös 
varmistettava, että syyt verkkoon pääsyn epäämiselle käsitellään avoimesti.

Tarkistus 236
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Korvataan 8 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
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”3. Jäsenvaltiot voivat kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta vaatia, 
että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti 
mukaan luettuna, ylläpidon ja 
kehittämisen osalta tiettyjä 
vähimmäisvaatimuksia. Kansallisille 
sääntelyviranomaisille on annettava 
laajemmat valtuudet kuluttajansuojan 
varmistamiseksi unionissa.”

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojan on oltava etusijalla ylläpitopäätöksiä tehdessä, jotta varmistetaan, ettei 
loppukäyttäjille koidu haitallisia vaikutuksia. Tällä hetkellä monilla kansallisilla 
viranomaisilla ei ole velvollisuutta huolehtia eurooppalaisesta kuluttajasta, joten kaikki 
päätökset tehdään kansallinen kuluttaja huomioon ottaen. Tämän on muututtava, mikäli 
aitojen eurooppalaisten energiamarkkinoiden halutaan onnistuvan.

Tarkistus 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Korvataan 8 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Jäsenvaltiot voivat kansallisten 
sääntelyviranomaistensa kautta vaatia, 
että siirtoverkonhaltijat noudattavat 
siirtoverkon, yhteenliittämiskapasiteetti 
mukaan luettuna, ylläpidon ja 
kehittämisen osalta tiettyjä 
vähimmäisvaatimuksia. Kansallisille 
sääntelyviranomaisille pitäisi antaa 
laajemmat valtuudet kuluttajansuojan 
varmistamiseksi unionissa.”

Or. en
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(Lisätään selvennyksiä direktiivin 2003/55/EY 8 artiklan 3 kohtaan.)

Perustelu

Kuluttajansuojan on oltava etusijalla ylläpitopäätöksiä tehdessä, jotta varmistetaan, ettei 
loppukäyttäjille koidu haitallisia vaikutuksia. Tällä hetkellä monilla kansallisilla 
viranomaisilla ei ole velvollisuutta huolehtia eurooppalaisesta kuluttajasta, joten kaikki 
päätökset tehdään kansallinen kuluttaja huomioon ottaen. Tämän on muututtava, mikäli 
aitojen eurooppalaisten energiamarkkinoiden halutaan onnistuvan.

Tarkistus 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
8 artikla – 4 a – 4 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Lisätään 8 artiklaan uusia kohtia 
seuraavasti:
”4 a. Siirtoverkonhaltijat laativat 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman vähintään 
kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä 
tehokkaita toimenpiteitä verkon 
riittävyyden ja toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
4 b. Kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman on erityisesti
(a) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa;
(b) sisällettävä kaikki investoinnit, joista 
on jo päätetty, ja määriteltävä uudet 
investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on 
tehtävä päätös seuraavan kolmen vuoden 
aikana.
4 c. Tämän kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman laatimiseksi 
kunkin siirtoverkonhaltijan on esitettävä 
kohtuullinen arvio tuotannon, kulutuksen 
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ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
siirtojen kehittymisestä ja niiden on 
otettava huomioon nykyiset alueelliset ja 
Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä 
investointeja koskevat suunnitelmat. 
Siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnos asianmukaisessa ajassa 
toimivaltaiselle kansalliselle elimelle.
4 d. Toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on kuultava 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla 
kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä 
avoimella tavalla, ja se voi julkaista 
kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti 
mahdolliset investointitarpeet. 
4 e. Toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on tarkasteltava sitä, 
kattaako kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Toimivaltainen 
kansallinen elin voi velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan muuttamaan 
suunnitelmaansa.
4 f. Artiklan 4 c, 4 d ja 4 e kohdassa 
tarkoitettuna toimivaltaisena kansallisena 
elimenä voi toimia kansallinen 
sääntelyviranomainen, jokin muu 
toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen tai 
siirtoverkonhaltijan perustama verkon 
kehittämisestä vastaava edunvalvoja. 
Jälkimmäisen tapauksessa 
siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnokset perussäännöstä, 
jäsenluetteloista ja työjärjestyksestä 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyttäväksi.
4 g. Mikäli siirtoverkonhaltija laiminlyö 
sellaisen kymmenvuotisessa verkon 
kehittämissuunnitelmassa luetellun 
investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi 
toteutettava seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisella 
sääntelyviranomaisella tai muulla 
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toimivaltaisella kansallisella 
julkisviranomaisella on toimivaltaa 
toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteitä:
(a) pyytää siirtoverkonhaltijaa 
toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin 
investointivelvollisuutensa käyttäen omia 
taloudellisia varojaan tai,
(b) kehottaa riippumattomia investoijia 
esittämään tarjouksensa tarvittavista 
siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, 
millä se voi myös velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan
– hyväksymään kolmannen osapuolen 
rahoituksen,
– hyväksymään rakennustöiden 
teettämisen kolmannella osapuolella ja 
hyväksymään uuden omaisuuden 
rakentamisen
– suostumaan uuden omaisuuden 
käyttämiseen.
Asiaa koskeville taloudellisille 
järjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
hyväksyntä. Molemmissa tapauksissa 
tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka 
kattavat tällaisten investointien 
kustannukset.
4 h. Toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen on valvottava ja 
arvioitava investointisuunnitelman 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

Tällä 8 artiklaan ehdotetulla tarkistuksella varmistetaan erityisesti, että verkon tarvittavat 
investoinnit tehdään jopa vastoin siirtoverkonhaltijan tahtoa ja että liittymiä verkkoon ei 
voida kieltää. Jos siirtoverkonhaltija kieltäytyy panemasta täytäntöön tiettyä investointia, 
voidaan soveltaa kahta toimenpidettä: joko toimivaltainen julkisviranomainen vaatii 
siirtoverkonhaltijaa investoimaan tai se käynnistää tarjousmenettelyn.
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Tarkistus 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Lisätään 8 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:

”4 a. Siirtoverkonhaltijoiden on 
tehtäviään suorittaessaan otettava 
huomioon kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston hyväksymät 
tekniset säännöt ja markkinoita koskevat 
säännöt.”

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki siirtoverkonhaltijat panevat täytäntöön kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston hyväksymät tekniset säännöt ja markkinoita koskevat säännöt. 
Koska säännöt on liitetty kaasudirektiivissä määriteltyihin siirtoverkonhaltijoiden tehtäviin, 
sääntöjen oikeudellinen asema on vahvistunut huomattavasti, eikä niiden noudattaminen ole 
enää täysin vapaaehtoista.

Tarkistus 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

(6 d) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”8 a artikla
Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen
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I. Varat, laitteet, henkilöstö ja henkilöys
1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset 
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti
(i) varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;
(ii) henkilöstö, joka on tarpeen 
kaasunsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;
(iii) henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, rajoitetaan ainoastaan 
sellaisiin tapauksiin, joissa ei ole vaaraa 
syrjintään, ja toiminnalle on saatava 
hyväksyntä kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, jotta vältetään 
kilpailua koskevat ongelmat ja 
eturistiriidat;
(iv) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
annetaan käyttöön hyvissä ajoin.
2. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
1 kohdassa tarkoitetun kaasunsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
sisältävät ainakin seuraavat toimet:
– siirtoverkonhaltijan edustus ja yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin,
– kolmannen osapuolen verkkoon pääsyn 
salliminen ja hallinnointi,
– käytöstä perittävien maksujen, 
siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehtyjen 
maksujen kerääminen,



PE404.543v03-00 52/122 AM\717987FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

– siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen,
– investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus,
– oikeudelliset palvelut,
– tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.
3. Siirtoverkonhaltijoiden on oltava 
oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö.
4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.
5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen.
II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus
6. Kansallisella sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle on 
ilmoitettava siirtoverkonhaltijan 
pääjohtajan ja hallituksen muiden 
jäsenten nimittämistä ja heidän 
työsuhteidensa ennenaikaista päättämistä 
koskevista päätöksistä sekä työsuhdetta ja 
sen päättämistä koskevista vastaavista 
sopimusjärjestelyistä. Näistä päätöksistä 
ja sopimuksista voi tulla sitovia, mikäli 
sääntelyviranomainen tai muu 
toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen 
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ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
toimenpiteen perusteita.
7. Siirtoverkonhaltijan johdolle on 
taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tai jollekin muulle 
toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle tai tuomioistuimelle 
omien työsuhteidensa ennenaikaisen 
päättämisen osalta.
8. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä.
9. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja 
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista.
10. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät saa olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.
11. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta kaasualan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan säännöksiä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyhtiön taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan tytäryhtiöstä 
saatavan pääoman tuoton osalta, mitä 
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säännellään epäsuorasti 24 c artiklan 
mukaisesti. Erityisesti tämä antaa 
emoyhtiölle oikeuden hyväksyä 
siirtoverkonhaltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön 
velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole 
oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat 
päivittäisiä toimintoja tai yhdysputkien 
rakentamiseen tai niiden laadun 
parantamiseen liittyviä yksittäisiä 
päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ehtoja.
III. Hallitus/johtoryhmä
12. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
johtoryhmän puheenjohtajat eivät saa 
työskennellä missään tehtävässä kyseisen 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään osan alaisuudessa.
13. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
johtoryhmään on myös kuuluttava 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Heidän nimittämisestään on 
ilmoitettava sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle, ja 
nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa 
kuvattujen ehtojen nojalla.
14. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 13 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen 
arviointikykyynsä, ja että hän ei 
erityisesti:
(a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
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jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;
(b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;
(c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
tuotantotoimia harjoittavan vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään tytäryhtiön 
kanssa toimiessaan hallintoneuvostossa 
tai hallituksessa;
(d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
IV. Sääntöjen noudattamisesta vastaa 
viranomainen
15. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava 
sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen 
valvoo riippumattomasti ohjelman 
noudattamista. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oikeus säätää 
rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija 
panee sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa täytäntöön epäasianmukaisesti.
16. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on
(i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
(ii) laatia vuosittainen kertomus, jossa 
esitetään sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
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täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle;
(iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.
17. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
taattava erityisesti hänen työehdoillaan.
18. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
hallintoneuvostoon sekä kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin. 
19. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin 
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:
(i) sähköverkon käyttöä ja siihen 
liittymistä koskevat ehdot, mukaan 
luettuna käytöstä perittävät maksut, 
siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) 
N:o 1228/2003 3 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;
(ii) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;
(iii) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
20. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.
21. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
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siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.
Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai erottaa 
sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen vasta saatuaan sille 
etukäteen hyväksynnän 
sääntelyviranomaiselta.”

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan tehokas erottaminen rikkomatta omistajuutta. Ottamalla 
käyttöön edellä mainitut mekanismit varmistetaan siirtoverkonhaltijan rakenteellinen ja 
taloudellinen riippumattomuus vertikaalisesti integroituneiden yritysten tuotannosta. 
Kansallinen sääntelyviranomainen, sääntöjen noudattamista valvova viranomainen ja 
tilintarkastaja valvovat siirtoverkonhaltijan puolueettomuutta. Tämän vaihtoehdon toisena 
pilarina otetaan käyttöön sääntelyviranomaisille määrättäviä tehokkaita seuraamuksia, joilla 
taataan, että siirtoverkonhaltija ei enää pysty estämään investointeja verkkoon.

Tarkistus 241
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

”9 artikla Poistetaan.
Riippumattomat verkonhaltijat
1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 7 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
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jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta 
toimia 7 artiklan 1 kohdan 
noudattamiseksi.
2. Jäsenvaltio voi hyväksyä ja nimetä 
riippumattoman verkonhaltijan 
ainoastaan, jos
(a) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että se noudattaa 7 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdan vaatimuksia;
(b) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että sillä on käytössään 
tarvittavat taloudelliset, tekniset ja 
henkilöstövoimavarat 8 artiklasta 
johtuvien tehtäviensä toteuttamiseksi;
(c) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
sitoutunut noudattamaan 
sääntelyviranomaisen ehdottamaa 10-
vuotista verkon kehittämissuunnitelmaa;
(d) siirtoverkon omistaja on osoittanut 
pystyvänsä täyttämään 6 kohdasta 
johtuvat velvollisuutensa. Tätä varten sen 
on toimitettava luonnokset kaikista 
sopimusjärjestelyistä ehdokkaana olevan 
verkonhaltijan ja kaikkien muiden 
asianomaisten tahojen kanssa;
(e) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut pystyvänsä täyttämään 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
(EY) N:o 1775/2005 johtuvat 
velvollisuutensa*, mukaan luettuna 
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö 
Euroopan ja alueellisella tasolla.
3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 7 a artiklan ja 
9 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.
4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
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7 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut 
sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
se nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
viraston ehdotuksesta ja siirtoverkon 
omistajan ja siirtoverkonhaltijan 
näkökantoja kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden 
määräajaksi. Siirtoverkon omistaja voi 
milloin tahansa tehdä 
sääntelyviranomaiselle ehdotuksen uuden 
riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 9 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
5. Kukin riippumaton verkonhaltija 
vastaa kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta, johon sisältyy verkkoon 
pääsystä perittävien maksujen ja 
siirtorajoitusmaksujen periminen. Lisäksi 
se vastaa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta 
ja kehittämisestä sekä sen 
varmistamisesta, että verkko pystyy 
pitkällä aikavälillä täyttämään 
kohtuulliset kaasunsiirtovaatimukset 
investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien 
suunnittelusta.
6. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajan on
(a) tehtävä yhteistyötä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa ja annettava sille 
kaikkea asiaan kuuluvaa tukea sen 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
annettava sille kaikki asiaan kuuluvat 
tiedot;
(b) rahoitettava riippumattoman 



PE404.543v03-00 60/122 AM\717987FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

verkonhaltijan päättämät ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa 
mikä tahansa asiasta kiinnostunut 
osapuoli, riippumaton verkonhaltija 
mukaan luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;
(c) huolehdittava omistamaansa ja 
riippumattoman verkonhaltijan 
hallinnoimaan verkko-omaisuuteen 
liittyvien vastuiden kattamisesta lukuun 
ottamatta sitä osaa vastuusta, joka liittyy 
riippumattoman verkonhaltijan tehtäviin;
(d) annettava takuut, joilla helpotetaan 
verkon laajennusten rahoitusta, lukuun 
ottamatta investointeja, joiden osalta se 
on antanut b alakohdan mukaisesti 
suostumuksensa sille, että niiden 
rahoituksesta vastaa mikä tahansa asiasta 
kiinnostunut osapuoli, riippumaton 
verkonhaltija mukaan luettuna.
7. Asianomaiselle kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle on annettava 
asianmukaiset toimivaltuudet, jotta se voi 
läheisessä yhteistyössä 
sääntelyviranomaisen kanssa tehokkaasti 
valvoa, että siirtoverkon omistaja 
noudattaa 6 kohdasta johtuvia 
velvollisuuksiaan.”

Or. en

Perustelu

Riippumattomaan siirtoverkonhaltijaan perustuva malli merkitsee byrokratiaa ja kallista 
sääntelyvalvontaa, eikä se siksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto täysimääräiselle 
omistajuuden eriyttämiselle.
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Tarkistus 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

”9 artikla Poistetaan.
Riippumattomat verkonhaltijat
1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 7 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta 
toimia 7 artiklan 1 kohdan 
noudattamiseksi.
2. Jäsenvaltio voi hyväksyä ja nimetä 
riippumattoman verkonhaltijan 
ainoastaan, jos
(a) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että se noudattaa 7 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdan vaatimuksia;
(b) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että sillä on käytössään
tarvittavat taloudelliset, tekniset ja 
henkilöstövoimavarat 8 artiklasta 
johtuvien tehtäviensä toteuttamiseksi;
(c) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
sitoutunut noudattamaan 
sääntelyviranomaisen ehdottamaa 10-
vuotista verkon kehittämissuunnitelmaa;
(d) siirtoverkon omistaja on osoittanut 
pystyvänsä täyttämään 6 kohdasta 
johtuvat velvollisuutensa. Tätä varten sen 
on toimitettava luonnokset kaikista 
sopimusjärjestelyistä ehdokkaana olevan 
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verkonhaltijan ja kaikkien muiden 
asianomaisten tahojen kanssa;
(e) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut pystyvänsä täyttämään 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
(EY) N:o 1775/2005 johtuvat 
velvollisuutensa*, mukaan luettuna 
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö 
Euroopan ja alueellisella tasolla.
3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 7 a artiklan ja 
9 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.
4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
7 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut 
sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
se nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
viraston ehdotuksesta ja siirtoverkon 
omistajan ja siirtoverkonhaltijan 
näkökantoja kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden 
määräajaksi. Siirtoverkon omistaja voi 
milloin tahansa tehdä 
sääntelyviranomaiselle ehdotuksen uuden 
riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 9 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
5. Kukin riippumaton verkonhaltija 
vastaa kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta, johon sisältyy verkkoon 
pääsystä perittävien maksujen ja 
siirtorajoitusmaksujen periminen. Lisäksi 
se vastaa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta 
ja kehittämisestä sekä sen 
varmistamisesta, että verkko pystyy 
pitkällä aikavälillä täyttämään 
kohtuulliset kaasunsiirtovaatimukset 
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investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien 
suunnittelusta.
6. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajan on
(a) tehtävä yhteistyötä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa ja annettava sille 
kaikkea asiaan kuuluvaa tukea sen 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
annettava sille kaikki asiaan kuuluvat 
tiedot;
(b) rahoitettava riippumattoman 
verkonhaltijan päättämät ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa 
mikä tahansa asiasta kiinnostunut 
osapuoli, riippumaton verkonhaltija 
mukaan luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;
(c) huolehdittava omistamaansa ja 
riippumattoman verkonhaltijan 
hallinnoimaan verkko-omaisuuteen 
liittyvien vastuiden kattamisesta lukuun 
ottamatta sitä osaa vastuusta, joka liittyy 
riippumattoman verkonhaltijan tehtäviin;
(d) annettava takuut, joilla helpotetaan 
verkon laajennusten rahoitusta, lukuun 
ottamatta investointeja, joiden osalta se 
on antanut b alakohdan mukaisesti 
suostumuksensa sille, että niiden 
rahoituksesta vastaa mikä tahansa asiasta 
kiinnostunut osapuoli, riippumaton 
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verkonhaltija mukaan luettuna.
7. Asianomaiselle kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle on annettava 
asianmukaiset toimivaltuudet, jotta se voi 
läheisessä yhteistyössä 
sääntelyviranomaisen kanssa tehokkaasti 
valvoa, että siirtoverkon omistaja 
noudattaa 6 kohdasta johtuvia 
velvollisuuksiaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtoverkkojen omistajuuden eriyttäminen on ainoa keino varmistaa kansallisten 
siirtoverkkojen hallintoviranomaisten riippumattomuus ja edistää avoimuutta. Se 
mahdollistaisi myös sen, että kansallisten siirtoverkkojen hallintoviranomaisista tulisi 
tehokkaampia markkinoiden edistäjiä. Riippumattomia verkonhaltijoita koskevassa 
järjestelmässä kansallisten siirtoverkkojen omistajuus ja kaupalliset toimet kuuluvat yhden 
tahon vastuualaan. Vaikka kansallista siirtotoimintaa säännelläänkin ankarasti, tästä olisi 
tuloksena sääntöjen moninkertaistuminen.

Tarkistus 243
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Riippumattomat verkonhaltijat
1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 7 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
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tapauksessa saa estää toteuttamasta 
toimia 7 artiklan 1 kohdan 
noudattamiseksi.
2. Jäsenvaltio voi hyväksyä ja nimetä 
riippumattoman verkonhaltijan 
ainoastaan, jos
(a) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että se noudattaa 7 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdan vaatimuksia;
(b) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että sillä on käytössään 
tarvittavat taloudelliset, tekniset ja 
henkilöstövoimavarat 8 artiklasta 
johtuvien tehtäviensä toteuttamiseksi;
(c) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
sitoutunut noudattamaan 
sääntelyviranomaisen ehdottamaa 10-
vuotista verkon kehittämissuunnitelmaa;
(d) siirtoverkon omistaja on osoittanut 
pystyvänsä täyttämään 6 kohdasta 
johtuvat velvollisuutensa. Tätä varten sen 
on toimitettava luonnokset kaikista 
sopimusjärjestelyistä ehdokkaana olevan 
verkonhaltijan ja kaikkien muiden 
asianomaisten tahojen kanssa;
(e) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut pystyvänsä täyttämään 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
(EY) N:o 1775/2005 johtuvat 
velvollisuutensa, mukaan luettuna 
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö 
Euroopan ja alueellisella tasolla.
3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 7 a artiklan ja 
9 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.
4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
7 b artiklassa säädetyn menettelyn 
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mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut 
sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
se nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
viraston ehdotuksesta ja siirtoverkon 
omistajan ja siirtoverkonhaltijan 
näkökantoja kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden 
määräajaksi. Siirtoverkon omistaja voi 
milloin tahansa tehdä 
sääntelyviranomaiselle ehdotuksen uuden 
riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 9 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
5. Kukin riippumaton verkonhaltija 
vastaa kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta, johon sisältyy verkkoon 
pääsystä perittävien maksujen ja 
siirtorajoitusmaksujen periminen. Lisäksi 
se vastaa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta 
ja kehittämisestä sekä sen 
varmistamisesta, että verkko pystyy 
pitkällä aikavälillä täyttämään 
kohtuulliset kaasunsiirtovaatimukset 
investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien 
suunnittelusta.
6. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajan on
(a) tehtävä yhteistyötä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa ja annettava sille 
kaikkea asiaan kuuluvaa tukea sen 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
annettava sille kaikki asiaan kuuluvat 
tiedot;
(b) rahoitettava riippumattoman 
verkonhaltijan päättämät ja 
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sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa 
mikä tahansa asiasta kiinnostunut 
osapuoli, riippumaton verkonhaltija 
mukaan luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;
(c) huolehdittava omistamaansa ja 
riippumattoman verkonhaltijan 
hallinnoimaan verkko-omaisuuteen 
liittyvien vastuiden kattamisesta lukuun 
ottamatta sitä osaa vastuusta, joka liittyy 
riippumattoman verkonhaltijan tehtäviin;
(d) annettava takuut, joilla helpotetaan 
verkon laajennusten rahoitusta, lukuun 
ottamatta investointeja, joiden osalta se 
on antanut b alakohdan mukaisesti 
suostumuksensa sille, että niiden 
rahoituksesta vastaa mikä tahansa asiasta 
kiinnostunut osapuoli, riippumaton 
verkonhaltija mukaan luettuna.
7. Asianomaiselle kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle on annettava 
asianmukaiset toimivaltuudet, jotta se voi 
läheisessä yhteistyössä 
sääntelyviranomaisen kanssa tehokkaasti 
valvoa, että siirtoverkon omistaja 
noudattaa 6 kohdasta johtuvia 
velvollisuuksiaan.

Or. en

Perustelu

Riippumattomaan siirtoverkonhaltijaan perustuva malli merkitsee byrokratiaa ja kallista 
sääntelyvalvontaa, eikä se siksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto täysimääräiselle 
omistajuuden eriyttämiselle.
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Tarkistus 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.

Riippumattomat verkonhaltijat

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 7 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta 
toimia 7 artiklan 1 kohdan 
noudattamiseksi.
2. Jäsenvaltio voi hyväksyä ja nimetä 
riippumattoman verkonhaltijan 
ainoastaan, jos
(a) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että se noudattaa 7 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdan vaatimuksia;
(b) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut, että sillä on käytössään 
tarvittavat taloudelliset, tekniset ja 
henkilöstövoimavarat 8 artiklasta 
johtuvien tehtäviensä toteuttamiseksi;
(c) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
sitoutunut noudattamaan 
sääntelyviranomaisen ehdottamaa 10-
vuotista verkon kehittämissuunnitelmaa;
(d) siirtoverkon omistaja on osoittanut 
pystyvänsä täyttämään 6 kohdasta 
johtuvat velvollisuutensa. Tätä varten sen 
on toimitettava luonnokset kaikista 
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sopimusjärjestelyistä ehdokkaana olevan 
verkonhaltijan ja kaikkien muiden 
asianomaisten tahojen kanssa;
(e) ehdokkaana oleva verkonhaltija on 
osoittanut pystyvänsä täyttämään 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 28 päivänä 
syyskuuta 2005 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
(EY) N:o 1775/2005 johtuvat 
velvollisuutensa, mukaan luettuna
siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö 
Euroopan ja alueellisella tasolla.
3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
nimettävä riippumattomiksi 
verkonhaltijoiksi yritykset, joiden 
kansallinen sääntelyviranomainen on 
varmistanut noudattaneen 7 a artiklan ja 
9 artiklan 2 kohdan vaatimuksia. Tällöin 
sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä 
sertifiointimenettelyä.
4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
7 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut 
sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
se nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
viraston ehdotuksesta ja siirtoverkon 
omistajan ja siirtoverkonhaltijan 
näkökantoja kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden 
määräajaksi. Siirtoverkon omistaja voi 
milloin tahansa tehdä 
sääntelyviranomaiselle ehdotuksen uuden 
riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 9 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
5. Kukin riippumaton verkonhaltija 
vastaa kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta, johon sisältyy verkkoon 
pääsystä perittävien maksujen ja 
siirtorajoitusmaksujen periminen. Lisäksi 
se vastaa siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta 
ja kehittämisestä sekä sen 
varmistamisesta, että verkko pystyy 
pitkällä aikavälillä täyttämään 
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kohtuulliset kaasunsiirtovaatimukset 
investointien suunnittelun avulla. 
Verkkoa kehittäessään riippumaton 
verkonhaltija vastaa uuden 
infrastruktuurin suunnittelusta (myös 
lupamenettelyistä), rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. Tätä varten sen on 
toimittava siirtoverkonhaltijana tämän 
luvun mukaisesti. Siirtoverkon omistaja ei 
voi vastata kolmansien osapuolten 
verkkoon pääsyn myöntämisestä ja 
hallinnoimisesta eikä investointien 
suunnittelusta.
6. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajan on
(a) tehtävä yhteistyötä riippumattoman 
verkonhaltijan kanssa ja annettava sille 
kaikkea asiaan kuuluvaa tukea sen 
tehtävien suorittamisessa ja erityisesti 
annettava sille kaikki asiaan kuuluvat 
tiedot;
(b) rahoitettava riippumattoman 
verkonhaltijan päättämät ja 
sääntelyviranomaisen hyväksymät 
investoinnit tai annettava suostumuksensa 
sille, että niiden rahoituksesta vastaa 
mikä tahansa asiasta kiinnostunut 
osapuoli, riippumaton verkonhaltija 
mukaan luettuna. Tätä koskeville 
rahoitusjärjestelyille on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Ennen 
tällaisen hyväksynnän antamista 
sääntelyviranomaisen on kuultava 
omaisuuden omistajaa sekä muita asiasta 
kiinnostuneita osapuolia;
(c) huolehdittava omistamaansa ja 
riippumattoman verkonhaltijan 
hallinnoimaan verkko-omaisuuteen 
liittyvien vastuiden kattamisesta lukuun 
ottamatta sitä osaa vastuusta, joka liittyy 
riippumattoman verkonhaltijan tehtäviin;
(d) annettava takuut, joilla helpotetaan 
verkon laajennusten rahoitusta, lukuun 
ottamatta investointeja, joiden osalta se 
on antanut b alakohdan mukaisesti 
suostumuksensa sille, että niiden 
rahoituksesta vastaa mikä tahansa asiasta 
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kiinnostunut osapuoli, riippumaton 
verkonhaltija mukaan luettuna.
7. Asianomaiselle kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle on annettava 
asianmukaiset toimivaltuudet, jotta se voi 
läheisessä yhteistyössä 
sääntelyviranomaisen kanssa tehokkaasti 
valvoa, että siirtoverkon omistaja 
noudattaa 6 kohdasta johtuvia 
velvollisuuksiaan.

Or. en

Perustelu

Riippumattomaan siirtoverkonhaltijaan perustuva malli merkitsee byrokratiaa ja kallista 
sääntelyvalvontaa, eikä se siksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto täysimääräiselle 
omistajuuden eriyttämiselle.

Tarkistus 245
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 7 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
riippumattoman verkonhaltijan 
siirtoverkon omistajan ehdotuksesta ja 
komissio hyväksyy tällaisen nimeämisen. 
Vertikaalisesti integroituneita yrityksiä, 
jotka omistavat siirtoverkon, ei missään 
tapauksessa saa estää toteuttamasta toimia 
7 artiklan 1 kohdan noudattamiseksi.

1. Jos siirtoverkko kuuluu vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen tämän 
direktiivin tullessa voimaan, jäsenvaltiot 
voivat myöntää poikkeuksia 7 artiklan 
1 kohdan soveltamisesta sillä 
edellytyksellä, että jäsenvaltio nimeää 
kyseisen jäsenvaltion riippumattoman 
verkonhaltijan siirtoverkon omistajan 
ehdotuksesta ja komissio hyväksyy 
tällaisen nimeämisen. Vertikaalisesti 
integroituneita yrityksiä, jotka omistavat 
siirtoverkon, ei missään tapauksessa saa 
estää toteuttamasta toimia 7 artiklan 
1 kohdan noudattamiseksi.

Or. en
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(Komission ehdotuksen 1 artiklan 8 kohdan 1 alakohta näin tarkistettuna)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiossa voidaan nimittää vain yksi riippumaton 
verkonhaltija. Monien riippumattomien verkonhaltijoiden luominen yhteen jäsenvaltioon ei 
edistäisi alueellisten markkinoiden kehittymistä.

Tarkistus 246
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
7 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut sen 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se 
nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
viraston ehdotuksesta ja siirtoverkon 
omistajan ja siirtoverkonhaltijan 
näkökantoja kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden määräajaksi. 
Siirtoverkon omistaja voi milloin tahansa 
tehdä sääntelyviranomaiselle ehdotuksen 
uuden riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 9 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

4. Jos komissio on tehnyt päätöksen 
7 b artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja toteaa, ettei 
sääntelyviranomainen ole noudattanut sen 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se 
nimeää kuuden kuukauden kuluessa, 
viraston ehdotuksesta ja siirtoverkon 
omistajan, siirtoverkonhaltijan ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
näkökantoja kuultuaan, riippumattoman 
verkonhaltijan viiden vuoden määräajaksi. 
Siirtoverkon omistaja voi milloin tahansa 
tehdä sääntelyviranomaiselle ehdotuksen 
uuden riippumattoman verkonhaltijan 
nimeämisestä 9 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti

Or. ro

Tarkistus 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla



AM\717987FI.doc 73/122 PE404.543v03-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Siirtoverkon omistajien ja 

varastointilaitteiston haltijoiden 
eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa 
ja päätöksentekonsa osalta. Tätä artiklaa 
sovelletaan ainoastaan varastoihin, jotka 
ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti 
tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 19 artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
(a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
(b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
(c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
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osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista 
koskeva ohjelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei 
syrjintää esiinny, sekä varmistettava 
ohjelman noudattamisen asianmukainen 
seuranta. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
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sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Riippumattomaan siirtoverkonhaltijaan perustuva malli merkitsee byrokratiaa ja kallista 
sääntelyvalvontaa, eikä se siksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto täysimääräiselle 
omistajuuden eriyttämiselle.

Tarkistus 248
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Siirtoverkon omistajien ja 

varastointilaitteiston haltijoiden 
eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa 
ja päätöksentekonsa osalta. Tätä artiklaa 
sovelletaan ainoastaan varastoihin, jotka 
ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti 
tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 19 artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
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(a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
(b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
(c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista 
koskeva ohjelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei 
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syrjintää esiinny, sekä varmistettava 
ohjelman noudattamisen asianmukainen 
seuranta. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 249
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Siirtoverkon omistajien ja 

varastointilaitteiston haltijoiden 
eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa 
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ja päätöksentekonsa osalta. Tätä artiklaa 
sovelletaan ainoastaan varastoihin, jotka 
ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti 
tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 19 artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
(a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
(b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
(c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
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Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista 
koskeva ohjelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei 
syrjintää esiinny, sekä varmistettava 
ohjelman noudattamisen asianmukainen 
seuranta. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Kaikkia markkinaosapuolia koskevasta luottamuksellisuudesta ja avoimuudesta annetuilla 
eurooppalaisilla GGPSSO-säännöksillä (Guidelines for Good TPA Practice for Storage 
System Operators) taataan jo syrjimätön pääsy varastoihin. Varastointilaitteistojen käyttöä 
koskevat periaatteet katetaan lisäksi jo asetuksella, jolla muutetaan 
maakaasunsiirtoverkkohin pääsyä koskevista edellytyksistä annettua asetusta (EY) 
N:o 1775/2005, erityisesti sen 4 a, 5 a ja 6 a artiklalla.
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Tarkistus 250
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Siirtoverkon omistajien ja 

varastointilaitteiston haltijoiden 
eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa 
ja päätöksentekonsa osalta. Tätä artiklaa 
sovelletaan ainoastaan varastoihin, jotka 
ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti 
tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 19 artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
(a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
(b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
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otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
(c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista 
koskeva ohjelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei 
syrjintää esiinny, sekä varmistettava 
ohjelman noudattamisen asianmukainen 
seuranta. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
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noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Riippumattomaan siirtoverkonhaltijaan perustuva malli merkitsee byrokratiaa ja kallista 
sääntelyvalvontaa, eikä se siksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto täysimääräiselle 
omistajuuden eriyttämiselle.

Tarkistus 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Siirtoverkon omistajien ja 

varastointilaitteiston haltijoiden 
eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa 
ja päätöksentekonsa osalta. Tätä artiklaa 
sovelletaan ainoastaan varastoihin, jotka 
ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti 
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tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 19 artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
(a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
(b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
(c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
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tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista 
koskeva ohjelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei 
syrjintää esiinny, sekä varmistettava 
ohjelman noudattamisen asianmukainen 
seuranta. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtoverkkojen omistajuuden eriyttäminen on ainoa keino varmistaa kansallisten 
siirtoverkkojen hallintoviranomaisten riippumattomuus ja edistää avoimuutta. Se 
mahdollistaisi myös sen, että kansallisten siirtoverkkojen hallintoviranomaisista tulisi 
tehokkaampia markkinoiden edistäjiä. Riippumattomia verkonhaltijoita koskevassa 
järjestelmässä kansallisten siirtoverkkojen omistajuus ja kaupalliset toimet kuuluvat yhden 
tahon vastuualaan. Vaikka kansallista siirtotoimintaa säännelläänkin ankarasti, tästä olisi 
tuloksena sääntöjen moninkertaistuminen.
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Tarkistus 252
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.
Siirtoverkon omistajien ja 

varastointilaitteiston haltijoiden 
eriyttäminen

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa 
ja päätöksentekonsa osalta. Tätä artiklaa 
sovelletaan ainoastaan varastoihin, jotka 
ovat teknisesti ja/tai taloudellisesti 
tarpeellisia tehokkaan verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi asiakkaille suuntautuvia 
toimituksia varten 19 artiklan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
(a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.
(b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
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otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia 
riippumattomasti.
(c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.
(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista 
koskeva ohjelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei 
syrjintää esiinny, sekä varmistettava 
ohjelman noudattamisen asianmukainen 
seuranta. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman 
noudattamisen seurannasta vastaavan 
henkilön tai elimen on esitettävä 
toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.
3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
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noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 253
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta. 

1. Varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta. 

Or. en

Tarkistus 254
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien ja 
varastointilaitteiston haltijoiden, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta. 

Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan 
varastoihin, jotka ovat teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellisia tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten 
19 artiklan mukaisesti.

1. Jos riippumaton verkonhaltija on 
nimetty, siirtoverkon omistajien, jotka 
kuuluvat vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen, on oltava riippumattomia 
muusta siirtoverkkoon tai varastoihin 
liittymättömästä toiminnasta ainakin 
oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja 
päätöksentekonsa osalta.

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se pitäisi siksi 
hylätä.

Tarkistus 255
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
varastointilaitteiston haltijan 
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:
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vähimmäisvaatimuksia:

Or. en

Tarkistus 256
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan
riippumattomuuden varmistamiseksi on 
sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
siirtoverkon omistajan riippumattomuuden 
varmistamiseksi on sovellettava seuraavia 
vähimmäisvaatimuksia:

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se pitäisi siksi 
hylätä.

Tarkistus 257
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Siirtoverkon omistajan ja
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 

a) Varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
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sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 258
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

a) Siirtoverkon omistajan hallinnosta 
vastaavat henkilöt eivät saa osallistua 
sellaisen integroituneen maakaasualan 
yrityksen yritysrakenteisiin, joka vastaa, 
joko suoraan tai välillisesti, maakaasun 
tuotantoon, jakeluun tai toimituksiin 
liittyvästä päivittäisestä toiminnasta.

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se pitäisi siksi 
hylätä.

Tarkistus 259
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 260
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

b) Asianmukaiset toimenpiteet on 
toteutettava sen varmistamiseksi, että 
siirtoverkon omistajan ja hallinnosta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset edut 
otetaan huomioon tavalla, joka varmistaa 
sen, että he voivat toimia riippumattomasti.

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se pitäisi siksi 
hylätä.
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Tarkistus 261
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Varastointilaitteiston haltijalla on 
oltava varastojen käyttöön, ylläpitoon tai 
kehittämiseen tarvittavien voimavarojen 
osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on 
riippumaton integroituneesta kaasualan 
yrityksestä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyrityksen taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan 
tytäryrityksestä saatavan pääoman tuoton 
osalta, jota säännellään epäsuorasti 
24 c artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Erityisesti tämä antaa emoyritykselle 
oikeuden hyväksyä varastointilaitteiston 
haltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat 
tytäryrityksen velkaantumisasteelle. 
Emoyrityksellä ei ole oikeutta antaa 
ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä 
toimintoja tai varastojen rakentamiseen 
tai niiden laadun parantamiseen liittyviä 
yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä 
hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai 
vastaavan välineen ehtoja.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se pitäisi siksi 
hylätä.
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Tarkistus 262
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Siirtoverkon omistajan ja
varastointilaitteiston haltijan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, 
sekä varmistettava ohjelman noudattamisen 
asianmukainen seuranta. Ohjelmassa on 
esitettävä työntekijöiden erityiset 
velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaavan henkilön tai elimen 
on esitettävä toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.

d) Varastointilaitteiston haltijan on 
laadittava sääntöjen noudattamista koskeva 
ohjelma, jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, 
sekä varmistettava ohjelman noudattamisen 
asianmukainen seuranta. Ohjelmassa on 
esitettävä työntekijöiden erityiset 
velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaavan henkilön tai elimen 
on esitettävä toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 263
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, 
sekä varmistettava ohjelman noudattamisen 
asianmukainen seuranta. Ohjelmassa on 
esitettävä työntekijöiden erityiset 
velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 

(d) Siirtoverkon omistajan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, 
sekä varmistettava ohjelman noudattamisen 
asianmukainen seuranta. Ohjelmassa on 
esitettävä työntekijöiden erityiset 
velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaavan henkilön tai elimen 
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seurannasta vastaavan henkilön tai elimen 
on esitettävä toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.

on esitettävä toteutetuista toimenpiteistä 
sääntelyviranomaiselle vuosittain 
kertomus, joka on julkaistava.

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa merkittävästi Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se 
pitäisi siksi hylätä.

Tarkistus 264
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei syrjintää esiinny, 
sekä varmistettava ohjelman 
noudattamisen asianmukainen seuranta. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelman noudattamisen 
seurannasta vastaavan henkilön tai 
elimen on esitettävä toteutetuista 
toimenpiteistä sääntelyviranomaiselle 
vuosittain kertomus, joka on julkaistava.

(d) Siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteiston haltijan on laadittava 
sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma, 
jossa esitetään toimenpiteet 
oikeudenmukaisen verkkoon pääsyn 
tarjoamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei 
syrjintää esiinny. Ohjelmassa on esitettävä 
työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan sääntöjen noudattamista koskevien säännösten soveltamisalaa 
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jakeluverkonhaltijoihin ja otetaan käyttöön käsite sääntöjen noudattamisesta vastaavasta 
lautakunnasta, joka valvoo ylemmällä tasolla sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viraston/virkailijan työtä.

Tarkistus 265
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(d a) Ohjelman noudattamisen 
asianmukaisesta seurannasta vastaa 
nimetty henkilö tai elin (jäljempänä 
”sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen”), joka on täysin 
riippumaton ja joka saa käyttöönsä 
siirtoverkon omistajan ja 
varastointilaitteistojen haltijan ja kaikkien 
tytäryhtiöiden kaikki tarvittavat tiedot sille 
annettujen tehtävien suorittamiseksi.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan sääntöjen noudattamista koskevien säännösten soveltamisalaa 
jakeluverkonhaltijoihin ja otetaan käyttöön käsite sääntöjen noudattamisesta vastaavasta 
lautakunnasta, joka valvoo ylemmällä tasolla sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viraston/viranomaisen työtä.

Tarkistus 266
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”(d b) Sääntöjen noudattamista valvoo 
sääntöjen noudattamisesta vastaava 
lautakunta, jonka jäsenten enemmistö on 
riippumaton vertikaalisesti 
integroituneista yrityksistä. ”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan sääntöjen noudattamista koskevien säännösten soveltamisalaa 
jakeluverkonhaltijoihin ja otetaan käyttöön käsite sääntöjen noudattamisesta vastaavasta 
lautakunnasta, joka valvoo ylemmällä tasolla sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viraston/virkailijan työtä.

Tarkistus 267
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(d c) Sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle 
vuosittainen kertomus, jossa esitetään 
sääntöjen noudattamiseksi toteutetut 
toimenpiteet ja arvioidaan sääntöjen 
noudattamisen tasoa, ja kertomus on 
julkaistava.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan sääntöjen noudattamista koskevien säännösten soveltamisalaa 
jakeluverkonhaltijoihin ja otetaan käyttöön käsite sääntöjen noudattamisesta vastaavasta 
lautakunnasta, joka valvoo ylemmällä tasolla sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viraston/virkailijan työtä.



AM\717987FI.doc 97/122 PE404.543v03-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 268
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kaasun varastoinnin markkinoilla ei ole monopolia. Sääntely myös vaarantaisi nykyisen 
kilpailun ja kaasun lisävarastojen rakentamiselle välttämättömät suunnitellut investoinnit. 
Lisäksi komission ehdotus siitä, että suuntaviivat annettaisiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, rajoittaa merkittävästi Euroopan parlamentin oikeuksia, ja se 
pitäisi siksi hylätä.

Tarkistus 269
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 

Poistetaan.
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noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet ylittävät komitologiamenettelyn soveltamisalan. Kyseessä ei ole 
yksinkertainen täytäntöönpanotoimenpide, eikä se koske ”muita kuin keskeisiä osia”. 
Eriyttämistä koskevat säännökset ovat kaasumarkkinoiden vapauttamisen ydinaluetta, joten 
niitä ei voi pitää ”muina kuin keskeisinä osina”. Ne vaikuttavat lisäksi yhtiöoikeuteen, joka 
on kaikkien talousjärjestelmien keskeinen osa, eikä niitä senkään vuoksi voi pitää ”muina 
kuin keskeisinä osina”. 

Tarkistus 270
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
varastointilaitteiston haltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen

Or. en
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Tarkistus 271
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että siirtoverkon 
omistaja ja varastointilaitteiston haltija 
noudattavat täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Komissio voi tarkistaa suuntaviivoja, 
joilla pyritään varmistamaan, että 
siirtoverkon omistaja ja 
varastointilaitteiston haltija noudattavat 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa. Tätä toimenpidettä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, tarkistetaan 30 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että suuntaviivat annetaan parlamentin ja neuvoston 
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Komissiolle siirrettävien valtuuksien pitäisi 
rajoittua tarvittaviin tarkistuksiin.

Tarkistus 272
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
9 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Jos vertikaalinen integraatio 
säilytetään, koska jäsenvaltio hallitsee 
sekä siirtoverkonhaltijaa että 
sähköntuotantoon ja -toimitukseen 
liittyviä tehtäviä suorittavia yrityksiä, 
sovelletaan 2 ja 3 kohtaa.”
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Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että valtion omistamille ja yksityisille yrityksille taataan todelliset 
tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”9 b artikla

Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen

I. Varat, laitteisto, henkilöstö ja henkilöys

1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset 
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti
(i) varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;
(ii) henkilöstö, joka on tarpeen 
kaasunsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;
(iii) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
annetaan käyttöön vuotuisessa 
rahoitussuunnitelmassa.
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Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi tässä 
kohdassa tarkoitetun kaasunsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
sisältävät ainakin seuraavat toimet:
– siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin,
– kolmannen osapuolen, erityisesti uusien 
markkinatoimijoiden ja biokaasun 
tuottajien verkkoon pääsyn salliminen ja 
hallinnointi,
– käytöstä perittävien maksujen, 
siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 7 artiklan mukaisen 
siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehtyjen 
maksujen kerääminen,
– siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen,

– investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus,
– oikeudelliset palvelut,
– tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.
2. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, kielletään.
3. Siirtoverkonhaltija ei saa harjoittaa 
kaasunsiirtoon kuulumatonta 
liiketoimintaa tai toimintaa, joka saattaisi 
olla ristiriidassa sen tehtävien kanssa, 
mukaan luettuna vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen osan tai siihen 
kuuluvan yrityksen tai jonkin muun 
sähkö- tai kaasuyhtiön osakkeiden 
omistaminen tai yrityksistä saatavat edut. 
Poikkeuksista on sovittava kansallisen 
sääntelyviranomaisen kanssa etukäteen, 
ja ne rajoitetaan muita verkkoja 
koskevien liikeyritysten osakkeisiin tai 
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muihin etuihin.
4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.
5. Siirtoverkonhaltija ei saa antaa 
taloudellista etua tuovia tai taloudellisesti 
arkaluonteisia tietoja millekään 
vertikaalisesti integroituneeseen 
yritykseen kuuluvalla yritykselle, ellei se 
jaa tietoja kaikille markkinaosapuolille 
syrjimättömästi. Siirtoverkonhaltijan on 
määriteltävä nämä tiedot yhteistyössä 
kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa.
6. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen.
II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus

7. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle on 
ilmoitettava siirtoverkonhaltijan 
pääjohtajan ja hallituksen muiden 
jäsenten nimittämistä ja heidän 
työsuhteidensa ennenaikaista päättämistä 
koskevista päätöksistä sekä työsuhdetta ja 
sen päättämistä koskevista vastaavista 
sopimusjärjestelyistä. Näistä päätöksistä 
ja sopimuksista voi tulla sitovia 
ainoastaan, mikäli sääntelyviranomainen 
tai muu toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai 
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen 
ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
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toimenpiteen perusteita.
8. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on 
taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tai jollekin muulle 
toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle tai tuomioistuimelle 
omien työsuhteidensa ennenaikaisen 
päättämisen osalta.
9. Kansallisen sääntelyviranomaisen on
tehtävä päätös kyseisestä kantelusta 
kuuden kuukauden kuluessa. Tätä 
määräaikaa voidaan jatkaa ainoastaan 
asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa.
10. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä.
11. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja 
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista.
12. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät saa olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.
13. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta kaasualan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan säännöksiä. Tämä ei saisi estää 
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asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyhtiö voi asettaa yleiset rajat 
tytäryhtiönsä velkaantumisasteelle. 
Emoyhtiöllä ei ole oikeutta antaa ohjeita, 
jotka koskevat päivittäisiä toimintoja tai 
siirtolinjojen rakentamiseen tai niiden 
laadun parantamiseen liittyviä yksittäisiä 
päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ehtoja.
III. Hallitus tai johtoryhmä

14. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
johtoryhmän puheenjohtaja tai niiden 
jäsenet eivät saa työskennellä missään 
tehtävässä kyseisen tuotanto- tai 
toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään osan 
alaisuudessa. He eivät myöskään saa olla 
jäseninä minkään vertikaalisesti 
integroituneeseen yritykseen kuuluvan 
yrityksen hallituksessa tai johtoryhmässä.
15. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
johtoryhmään on kuuluttava myös 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Heidän nimittämisestään on 
ilmoitettava sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle, ja 
nimityksestä tulee sitova 7 kohdassa 
kuvattujen ehtojen nojalla.
16. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 15 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen 
arviointikykyynsä, ja että hän ei 
erityisesti:
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(a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;
(b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;
(c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
energiantoimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan 
hallintoneuvostossa tai hallituksessa;
(d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
IV. Sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen
17. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava 
sääntelyviranomaisen hyväksyntä. 
Sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen valvoo riippumattomasti 
ohjelman noudattamista. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oikeus säätää 
rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija 
panee sääntöjen noudattamista täytäntöön 
epäasianmukaisesti.
18. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on
(i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
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(ii) laatia yksityiskohtainen vuosittainen 
kertomus, jossa esitetään sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se 
sääntelyviranomaiselle; määritellä 
toimenpiteet sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi ja esitellä 
kertomus kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle;
(iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevista ohjelmista ja 
sen täytäntöönpanosta.
19. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
taattava erityisesti hänen työehdoillaan.
20. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
hallintoneuvostoon sekä 
sääntelyviranomaisiin.
21. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin 
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:
(i) verkon käyttöä ja siihen liittymistä 
koskevat ehdot, mukaan luettuna käytöstä 
perittävät maksut, siirtorajoitusmaksut ja 
asetuksen (EY) N:o 1775/2005 7 artiklan 
mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen 
korvausmekanismin nojalla tehdyt 
maksut;
(ii) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;
(iii) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuna varavoimaa koskevat 
säännöt;
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(iv) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.

22. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.
23. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.
24. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai 
erottaa sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen vasta saatuaan 
sille etukäteen hyväksynnän 
sääntelyviranomaiselta.
25. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen valtuuksien peruuttamisen 
jälkeen sääntöjen noudattamisesta 
vastaavaa viranomaista kielletään 
olemasta liikesuhteissa vertikaalisesti 
integroituneen yrityksen kanssa 
vähintään viiden vuoden ajan.
V. Verkon kehittäminen ja valtuudet 
päättää investoinneista

26. Siirtoverkonhaltijat laativat 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman vähintään 
kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä 
tehokkaita toimenpiteitä verkon 
riittävyyden ja toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
27. Kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman on erityisesti

(a) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa,
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(b) sisällettävä kaikki investoinnit, joista 
on jo päätetty, ja määriteltävä uudet 
investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on 
tehtävä päätös seuraavan kolmen vuoden 
aikana.
28. Tämän kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman laatimiseksi 
kunkin siirtoverkonhaltijan on esitettävä 
kohtuullinen arvio tuotannon, kulutuksen 
ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
siirtojen kehittymisestä ja niiden on 
otettava huomioon nykyiset alueelliset ja 
Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä 
investointeja koskevat suunnitelmat. 
Siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnos asianmukaisessa ajassa 
kansalliselle sääntelyviranomaiselle.
29. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
kuultava kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla 
kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä 
avoimella tavalla, ja se voi julkaista 
kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti 
mahdolliset investointitarpeet.
30. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
tarkasteltava sitä, kattaako 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Viranomainen voi 
velvoittaa siirtoverkonhaltijan 
muuttamaan suunnitelmaansa.
31. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää 
sellaisen kymmenvuotisessa verkon 
kehittämissuunnitelmassa luetellun 
investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi 
toteutettava seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sääntelyviranomaisella 
tai muulla toimivaltaisella kansallisella 
julkisviranomaisella on toimivaltaa 
toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteitä:
(a) pyytää siirtoverkonhaltijaa 
toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin 
investointivelvollisuutensa käyttäen omia 
taloudellisia varojaan tai
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(b) kehottaa riippumattomia investoijia 
esittämään tarjouksensa tarvittavista 
siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, 
millä se voi myös velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan
– hyväksymään kolmannen osapuolen 
rahoituksen,
– hyväksymään rakennustöiden 
teettämisen kolmannella osapuolella ja 
hyväksymään uuden omaisuuden 
rakentamisen,
– suostumaan uuden omaisuuden 
käyttämiseen ja
– hyväksymään pääoman lisäyksen 
tarvittavien investointien rahoittamiseksi 
ja sallimaan riippumattomien investoijien 
osallistumisen pääoman lisäykseen.
Asiaa koskeville rahoitusjärjestelyille on 
saatava kansallisen sääntelyviranomaisen 
hyväksyntä. Molemmissa tapauksissa 
tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka 
kattavat tällaisten investointien 
kustannukset.
32. Kansallisen sääntelyviranomaisen on 
valvottava ja arvioitava 
investointisuunnitelman täytäntöönpanoa.
VI. Kolmansien osapuolien verkkoon 
pääsyä koskevat päätöksentekovaltuudet
33. Siirtoverkonhaltijan velvollisuutena 
on luoda ja julkaista avoimia ja 
tehokkaita menettelyjä kolmansien 
osapuolten liittämiseksi verkkoon ilman 
syrjintää. Kyseisille menettelyille on 
saatava kansallisten 
sääntelyviranomaisten hyväksyntä
34. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä kolmansien osapuolten 
yhdistämisestä sen perusteella, että 
käytettävissä oleva verkkokapasiteetti voi 
tulevaisuudessa olla rajallinen, sillä 
esimerkiksi siirtoverkon syrjäisissä osissa 
voi esiintyä siirtorajoituksia. 
Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on 
tarjota tarvittavat tiedot asiasta.
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35. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta 
kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan 
sen perusteella, että uusi yhteys johtaa 
ylimääräisiin kustannuksiin, koska 
kapasiteetin on kasvettava uuden 
yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa 
verkon osissa.
VII. Alueellinen yhteistyö
36. Niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat 
tehdä yhteistyötä alueellisella tasolla, on 
selvästi määritetyssä määräajassa 
asetettava siirtoverkonhaltijoille 
täsmällisiä velvollisuuksia, joiden nojalla 
luodaan asteittain turvallisuusasioista 
vastaava yhteinen alueellinen 
yhteyskeskus kuuden vuoden kuluttua 
direktiivin .../.../EY jolla muutetaan 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä annettua 
direktiiviä 2003/55/EY voimaantulosta.
37. Jos useiden jäsenvaltioiden 
yhteistyössä aluetasolla esiintyy 
huomattavia ongelmia, komissio voi 
kyseisten jäsenvaltioiden yhteisestä 
pyynnöstä nimittää kyseisten 
jäsenvaltioiden hyväksymän alueellisen 
koordinaattorin.
38. Alueellisen koordinaattorin on 
edistettävä sääntelyviranomaisten ja 
muiden toimivaltaisten julkisten 
viranomaisten, verkonhaltijoiden, 
energiapörssien, verkonkäyttäjien ja 
markkinaosapuolien yhteistyötä 
aluetasolla. Hänen on erityisesti
(a) edistettävä uusia tehokkaita 
investointeja yhteyksiin. Tässä yhteydessä 
hänen on avustettava 
siirtoverkonhaltijoita alueellisen 
yhteyssuunnitelman laatimisessa ja 
edistettävä niiden investointipäätösten ja 
tarvittaessa arviointimenettelyn 
koordinointia,
(b) edistettävä verkkojen tehokasta ja 
turvallista käyttöä. Tässä yhteydessä 
hänen on edistettävä koordinointia 
siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten 
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sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten kansallisten julkisten 
viranomaisten välillä laatimalla 
kapasiteetin jakamista ja verkon 
turvaamista koskevia yhteisiä 
mekanismeja,
(c) toimitettava joka vuosi komissiolle ja 
jäsenvaltioille kertomus alueella 
saavutetusta edistyksestä ja kaikista 
edistystä haittaavista vaikeuksista tai 
esteistä.
VIII. Seuraamukset
39. Jotta kansallinen 
sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä 
artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä 
on oikeus
(i) pyytää siirtoverkonhaltijalta mitä 
tahansa tietoa ja ottaa suoraan yhteyttä 
siirtoverkonhaltijoiden kaikkiin 
työntekijöihin; mikäli on syytä epäillä 
toiminnan asianmukaisuutta, samoja 
oikeuksia sovelletaan vertikaalisesti
integroituun yritykseen ja sen 
tytäryhtiöihin;
(ii) suorittaa kaikki tarvittavat tutkimukset 
siirtoverkonhaltijoista, ja mikäli on syytä 
epäillä toiminnan asianmukaisuutta, 
vertikaalisesti integroidusta yrityksestä ja 
sen tytäryhtiöistä; tähän sovelletaan 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1/20031 20 artiklan 
säännöksiä.
40. Jotta kansallinen 
sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä 
artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä 
on valtuudet määrätä tehokkaita, 
asianmukaisia ja varoittavia 
seuraamuksia siirtoverkonhaltijalle ja/tai 
vertikaalisesti integroidulle yritykselle, 
joka ei noudata tällä artiklalla tai 
kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätöksellä asetettuja velvollisuuksiaan. 
Näihin valtuuksiin on kuuluttava 
seuraavat oikeudet:
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(i) oikeus määrätä tehokkaita, 
asianmukaisia ja varoittavia sakkoja, 
jotka liittyvät verkkoyrityksen 
liikevaihtoon;
(ii) oikeus antaa määräyksiä syrjivän 
käytännön poistamiseksi;

(iii) oikeus kumota siirtoverkonhaltijan 
toimilupa ainakin osittain, mikäli tällä 
artiklalla säädettyjä eriyttämistä koskevia 
säännöksiä rikotaan toistuvasti.”
1 EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus vapauttaa markkinoitaan entisestään ilman, että niiden 
on turvauduttava omistajuuden eriyttämiseen.

Tarkistus 274
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
”9 b artikla
Siirtoverkkojen tehokas ja tuloksellinen 
eriyttäminen
I. Varat, laitteisto, henkilöstö ja henkilöys
1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä 
pitää olla kaikki vertikaalisesti 
integroidun yrityksen inhimilliset, fyysiset 
ja taloudelliset resurssit, jotka ovat 
tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti:
(i) varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa 
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koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta;
(ii) henkilöstö, joka on tarpeen 
kaasunsiirtoa koskevan tavallisen 
liiketoiminnan osalta, toimii 
siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa;
(iii) henkilöstön vuokraus ja palvelujen 
tarjoaminen ja hankkiminen 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta 
tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai 
tuotantotoimia, rajoitetaan ainoastaan 
sellaisiin tapauksiin, joissa ei ole vaaraa 
syrjintään, ja toiminnalle on saatava 
hyväksyntä kansallisilta 
sääntelyviranomaisilta, jotta vältetään 
kilpailua koskevat ongelmat ja 
eturistiriita;
(iv) asianmukaiset taloudelliset varat 
tulevia investointihankkeita varten 
annetaan käyttöön hyvissä ajoin.
2. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
1 kohdassa tarkoitetun kaasunsiirtoa 
koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, 
sisältävät ainakin seuraavat toimet:
– siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet 
kolmansiin osapuoliin ja 
sääntelyviranomaisiin,
– kolmannen osapuolen osallisuuden 
salliminen ja hallinnointi,
– verkkoon pääsystä perittävien maksujen 
ja siirtorajoitusmaksujen kerääminen,
– siirtoverkkojen käyttö, huolto ja 
kehittäminen,
– investointien suunnittelu, jolla 
varmistetaan verkon pitkän aikavälin 
valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään 
ja jolla taataan toimitusvarmuus,
– oikeudelliset palvelut,
– tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset 
palvelut.
3. Siirtoverkonhaltijan on oltava 
oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö.
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4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma 
yritysasema, joka eroaa merkittävästi 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
asemasta, ja sillä pitää olla omaa 
tuotantoa, viestintää ja omat tilat.
5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen 
suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti 
integroidun yrityksen ja sen kaikkien 
tytäryhtiöiden tilintarkastuksen.
II. Siirtoverkonhaltijan johdon ja 
pääjohtajan/hallituksen riippumattomuus
6. Sääntelyviranomaiselle tai jollekin 
muulle toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle on ilmoitettava 
siirtoverkonhaltijan pääjohtajan ja 
hallituksen muiden jäsenten nimittämistä 
ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista 
päättämistä koskevista päätöksistä sekä 
työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista 
vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä 
päätöksistä ja sopimuksista voi tulla 
sitovia ainoastaan, mikäli 
sääntelyviranomainen tai muu 
toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen ei käytä veto-
oikeuttaan kolmen viikon kuluessa 
ilmoituksen antamisesta. Veto-oikeutta 
voidaan käyttää nimittämistä tai 
vastavuoroisia sopimuksia koskevien 
sopimusten osalta, mikäli on vahvasti 
syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai 
hallituksen jäsenen ammatillista 
riippumattomuutta tai, työsuhteen ja 
vastavuoroisten sopimusjärjestelyjen 
ennenaikaisen purkamisen tapauksessa, 
mikäli on vahvasti syytä epäillä tämän 
toimenpiteen perusteita.
7. Siirtoverkonhaltijan hallinnon jäsenille 
on taattava tehokas oikeus kantelun 
esittämiseen kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle tai jollekin muulle 
toimivaltaiselle kansalliselle 
julkisviranomaiselle tai tuomioistuimelle 
omien työsuhteidensa ennenaikaisen 
päättämisen osalta.
8. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt 
työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen 
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siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet 
eivät saa vähintään kolmen vuoden 
kuluessa työskennellä missään tehtävässä 
kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia 
harjoittavan vertikaalisesti integroidun 
yrityksen tytäryhtiössä.
9. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja ja 
hallituksen jäsenet eivät saa olla 
taloudellisesti sidoksissa tai saada 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroidun yhtiön yritykseltä kuin 
siirtoverkonhaltijalta. 
Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla 
miltään osin riippuvainen muista 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
toimista kuin siirtoverkonhaltijan 
toimista.
10. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallituksen jäsenet eivät saa olla suoraan 
tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti 
integroidun yrityksen minkään muun 
tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta.
11. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon 
käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen 
tarvittavien voimavarojen osalta 
tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu 
integroituneesta kaasualan yrityksestä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan säännöksiä. Tämä ei saisi estää 
asianmukaisten koordinointimekanismien 
käyttöä sen varmistamiseksi, että 
emoyhtiön taloudelliset ja hallinnolliset 
valvontaoikeudet suojataan tytäryhtiöstä 
saatavan pääoman tuoton osalta, mitä 
säännellään epäsuorasti 24 c artiklan 
mukaisesti. Erityisesti tämä antaa 
emoyhtiölle oikeuden hyväksyä 
siirtoverkonhaltijan vuosittaisen 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön 
velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole 
oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat 
päivittäisiä toimintoja tai yhdysputkien 
rakentamiseen tai niiden laadun 
parantamiseen liittyviä yksittäisiä 
päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn 
rahoitussuunnitelman tai vastaavan 
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välineen ehtoja.
III. Hallitus/johtoryhmä
12. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai 
johtoryhmän puheenjohtaja ei saa 
työskennellä missään tehtävässä kyseisen 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään osan alaisuudessa.
13. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
johtoryhmään on kuuluttava myös 
riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään 
vähintään viiden vuoden toimikauden 
ajaksi. Heidän nimittämisestään on 
ilmoitettava sääntelyviranomaiselle tai 
jollekin muulle toimivaltaiselle 
kansalliselle julkisviranomaiselle, ja 
nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa 
kuvattujen ehtojen nojalla.
14. Siirtoverkonhaltijan 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on 
katsottava 13 kohdan nojalla 
riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole 
mitään sellaisia liikesuhteita tai muita 
yhteyksiä vertikaalisesti integroituun 
yritykseen, sen määräysvaltaisiin 
osakkeenomistajiin tai kummankaan 
hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat 
eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen 
arviointikykyynsä, ja että hän ei erityisesti
(a) ole ollut työllistettynä missään 
tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan 
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, 
jotka edeltävät hänen nimitystään 
hallintoneuvostoon tai hallitukseen;
(b) ole taloudellisesti sidoksissa tai saa 
korvauksia miltään muulta vertikaalisesti 
integroituneelta yritykseltä tai sen 
tytäryhtiöltä kuin siirtoverkonhaltijalta;
(c) ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita 
sähköntuotantotoimia harjoittavan
vertikaalisesti integroidun yrityksen 
minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan 
hallintoneuvostossa tai hallituksessa;
(d) kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, 
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jonka hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenet vertikaalisesti integroitu yritys 
nimittää.
IV. Sääntöjen noudattamisesta vastaava 
viranomainen
15. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen 
noudattamista koskevan ohjelman, jossa 
esitetään toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, 
ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. 
Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden 
erityiset velvoitteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava 
kansallisen sääntelyviranomaisen tai 
muun toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen 
noudattamisesta vastaava viranomainen 
valvoo riippumattomasti ohjelman 
noudattamista. Kansallisella 
sääntelyviranomaisella on oikeus säätää 
rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija 
panee sääntöjen noudattamista koskevaa 
ohjelmaa täytäntöön epäasianmukaisesti.
16. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai 
hallitus nimittää sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan henkilön tai 
elimen, jonka tehtävänä on
(i) valvoa sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman täytäntöönpanoa;
(ii) laatia vuosittainen kertomus, jossa 
esitetään sääntöjen noudattamista 
koskevan ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet, ja toimittaa se 
sääntelyviranomaiselle;
(iii) antaa suosituksia sääntöjen 
noudattamista koskevasta ohjelmasta ja 
sen täytäntöönpanosta.
17. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen riippumattomuus on 
taattava erityisesti hänen työehdoillaan.
18. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava mahdollisuus 
olla säännöllisesti yhteydessä 
vertikaalisesti integroituneen yrityksen 
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siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai 
hallintoneuvostoon sekä kansallisiin 
sääntelyviranomaisiin.
19. Sääntöjen noudattamisesta vastaavan 
viranomaisen on osallistuttava kaikkiin 
siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai 
hallituksen kokouksiin, joissa käsitellään 
seuraavia kysymyksiä:
(i) verkon käyttöä ja siihen liittymistä 
koskevat ehdot, mukaan luettuna pääsystä 
perittävät maksut ja siirtorajoitusmaksut;
(ii) hankkeet, jotka on toteutettu 
siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi, mukaan luettuna 
yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat 
investoinnit;
(iii) tasehallintaa koskevat säännöt, 
mukaan luettuna siirtoverkonhaltijan 
joustavuutta koskevat tarpeet;
(iv) energiahankinnat energiahävikin 
paikkaamiseksi.
20. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen 
noudattamisesta vastaavan viranomaisen 
on estettävä se, että hallitukselle tai 
hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä 
tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tuotanto- tai toimitustoimista.
21. Sääntöjen noudattamisesta vastaavalle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua kaikkiin asiaa koskeviin 
siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, 
tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin 
tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen 
tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen 
kannalta.
22. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai 
erottaa sääntöjen noudattamisesta 
vastaavan viranomaisen vasta saatuaan 
sille etukäteen hyväksynnän kansalliselta 
sääntelyviranomaiselta.
V. Verkon kehittäminen ja valtuudet 
päättää investoinneista
23. Siirtoverkonhaltijat laativat 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman vähintään 
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kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä 
tehokkaita toimenpiteitä verkon 
riittävyyden ja toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.
24. Kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman on erityisesti
(a) ilmoitettava markkinatoimijoille 
tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka 
olisi mieluiten rakennettava seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa;
(b) sisällettävä kaikki investoinnit, joista 
on jo päätetty, ja määriteltävä uudet 
investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on 
tehtävä päätös seuraavan kolmen vuoden 
aikana.
25. Tämän suunnitelman laatimiseksi 
kunkin siirtoverkonhaltijan on esitettävä 
kohtuullinen arvio tuotannon, kulutuksen 
ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
siirtojen kehittymisestä ja niiden on 
otettava huomioon nykyiset alueelliset ja 
Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä 
investointeja koskevat suunnitelmat. 
Siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnos asianmukaisessa ajassa 
toimivaltaiselle kansalliselle elimelle.
26. Toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on kuultava 
kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla 
kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä 
avoimella tavalla, ja se voi julkaista 
kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti 
mahdolliset investointitarpeet.
27. Toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on tarkasteltava sitä, 
kattaako kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma kaikki 
kuulemisessa määritellyt 
investointitarpeet. Viranomainen voi 
velvoittaa siirtoverkonhaltijan 
muuttamaan suunnitelmaansa.
28. Artiklan 25, 26 ja 27 kohdassa 
tarkoitettuna toimivaltaisena kansallisena 
elimenä voi toimia kansallinen 
sääntelyviranomainen, jokin muu 
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toimivaltainen kansallinen 
julkisviranomainen tai 
siirtoverkonhaltijan perustama verkon 
kehittämisestä vastaava edunvalvoja. 
Jälkimmäisen tapauksessa 
siirtoverkonhaltijan on toimitettava 
luonnokset perussäännöstä, 
jäsenluetteloista ja työjärjestyksestä 
toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen hyväksyttäväksi
29. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää 
sellaisen kymmenvuotisessa verkon 
kehittämissuunnitelmassa luetellun 
investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi 
toteutettava seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisella 
sääntelyviranomaisella tai muulla 
toimivaltaisella kansallisella 
julkisviranomaisella on toimivaltaa 
toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteitä:
(a) pyytää siirtoverkonhaltijaa 
toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin 
investointivelvollisuutensa käyttäen omia 
taloudellisia varojaan tai
(b) kehottaa riippumattomia investoijia 
esittämään tarjouksensa tarvittavista 
siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, 
millä se voi myös velvoittaa 
siirtoverkonhaltijan
– hyväksymään kolmannen osapuolen 
rahoituksen,
– hyväksymään rakennustöiden 
teettämisen kolmannella osapuolella tai 
hyväksymään uuden omaisuuden 
rakentamisen ja
– suostumaan uuden omaisuuden 
käyttämiseen. 
Asiaa koskeville rahoitusjärjestelyille on 
saatava sääntelyviranomaisen tai muun 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
hyväksyntä. Molemmissa tapauksissa 
tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka 
kattavat tällaisten investointien 
kustannukset.



AM\717987FI.doc 121/122 PE404.543v03-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

30. Toimivaltaisen kansallisen 
julkisviranomaisen on valvottava ja 
arvioitava investointisuunnitelman 
täytäntöönpanoa.
VI. Alueellinen yhteistyö
31. Jos useiden jäsenvaltioiden 
yhteistyössä aluetasolla esiintyy 
huomattavia ongelmia, komissio voi 
kyseisten jäsenvaltioiden yhteisestä 
pyynnöstä nimittää kyseisten 
jäsenvaltioiden hyväksymän alueellisen 
koordinaattorin.
32. Alueellisen koordinaattorin on 
edistettävä sääntelyviranomaisten ja 
muiden toimivaltaisten julkisten 
viranomaisten, verkonhaltijoiden, 
kaasupörssien, verkonkäyttäjien ja 
markkinaosapuolien yhteistyötä 
aluetasolla. Hänen on erityisesti
(a) edistettävä uusia tehokkaita 
investointeja yhteyksiin. Tässä yhteydessä 
hänen on avustettava 
siirtoverkonhaltijoita alueellisen 
yhteyssuunnitelman laatimisessa ja 
edistettävä niiden investointipäätösten ja 
tarvittaessa arviointimenettelyn 
koordinointia;
(b) edistettävä verkkojen tehokasta ja 
turvallista käyttöä. Tässä yhteydessä 
hänen on edistettävä koordinointia 
siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten kansallisten julkisten 
viranomaisten välillä laatimalla 
kapasiteetin jakamista ja verkon 
turvaamista koskevia yhteisiä 
mekanismeja;
(c) toimitettava joka vuosi komissiolle ja 
jäsenvaltioille kertomus alueella 
saavutetusta edistyksestä ja kaikista 
edistystä haittaavista vaikeuksista tai 
esteistä.”

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioita varten on otettava käyttöön vaihtoehtoinen tapa varmistaa 
siirtoverkonhaltijoiden riippumattomuus.
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