
PA\705318FI.doc PE400.563v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2007/0199(COD)

7.2.2008

LAUSUNTOLUONNOS
talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1755/2005 muuttamisesta
(KOM(2007) 532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

Lausunnon valmistelija: Christian Ehler



PE400.563v01-00 2/11 PA\705318FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PA_Legam



PA\705318FI.doc 3/11 PE400.563v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komissio toteaa sisämarkkinoita koskevan paketin esillä olevien lainsäädäntötarkistusten 
perusteluissa ja esimerkeissä, että energian sisämarkkinoita koskevat voimassa olevat säännökset 
eivät havaitusta edistyksestä huolimatta riitä sisämarkkinoiden viimeistelemiseen.

Komission ehdotuksessa maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1755/2005 muuttamiseksi lainsäädäntöpakettiin lisättäisiin

 nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten ja varastointilaitteistojen käyttöoikeuden 
edellytyksiä koskevien syrjimättömien sääntöjen laatiminen, 

 moitteettomasti toimivien ja avointen rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden luomisen 
tukeminen sekä

 moitteettomasti toimivien ja avointen tukkumarkkinoiden luomisen tukeminen.

Esillä olevassa mietinnössä tuetaan erityisesti vaatimusta saattaa sisämarkkinat 
mahdollisimman pian valmiiksi. Sisämarkkinoilla toimitusvarmuutta voidaan parantaa pitäen 
hinnat kuitenkin kohtuullisina. Kaikkia komission asetusehdotuksessa esitettyjä välineitä ja 
säännöksiä ei kuitenkaan voida kannattaa. 

Arvostelun kohteena ovat erityisesti

 esitelty vaikutusten arviointi,
 osittain puutteellinen toissijaisuusperiaatteen noudattaminen,
 epäjohdonmukainen toimivallan rajaaminen eurooppalaisissa rakenteissa sekä
 komission suuntaviivojen antamista koskevan toimivallan ja komiteamenettelyn 

laajentaminen.

Vaikka aiheesta ei ole laadittu omia tarkistuksia, on todettava, että erityisesti teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan esittämiin vaikutusten arvioinnin uskottavuutta koskeviin 
kysymyksiin ei ole saatu tyydyttäviä vastauksia. Tulevissa lakiesityksissä on ehdottomasti 
varmistettava, että tutkimukset ja analyysit kestävät kriittistä tarkastelua, sillä muutoin 
vaikutusten arviointia ja näin ollen myöskään komission ehdotusta ei hyväksytä.

Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen puutteellisuus on havaittavissa erityisesti ehdotettujen 
sääntöjen vähittäismarkkinoita koskevassa osassa. Ehdotettu yhdenmukaistaminen kattaa 
laajalti jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat oikeusalat. Parempi rajat ylittävä pääsy 
avoimille vähittäismarkkinoille olisi pyrittävä saamaan aikaan EU:n tason 
yhdenmukaistamisen sijaan kansallisten sääntelyjen avulla. Lausunnossa velvoitetaan 
edistämään ja varmistamaan asiakkaiden pääsy verkkoihin rajojen yli eri oikeusaloja 
koskevilla vaatimuksilla.

Esillä olevan lausunnon toisena painopisteenä on ehdotettujen säännösten muotoileminen 
kustannuksiltaan avoimemmiksi sekä toimivallan ja tehtävien selkeä rajaaminen uusissa 
eurooppalaisissa rakenteissa. Eräässä tarkistuksessa todetaan, että rahoitus ei tapahdu 
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valvomattomilla tariffien korotuksilla vaan suoraan EU:n talousarviosta. Tehtäviä rajattaessa 
päällekkäisyydet korvattiin selkeällä tehtävänjaolla komission, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja siirtoverkonhaltijoiden 
verkoston kesken. 

Tehtyjen tarkistusten kolmantena painopisteenä on komission toimintaa koskevien 
oikeudellisten rajoitusten laatiminen. Asetuksen puitteissa tähän asti sovellettua menettelyä –
jossa parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat, joita komissio voi muokata ennalta 
määrätyssä menettelyssä – ei saa poistaa. Laadituissa tarkistuksissa on varmistettu, että 
komissiolle luodaan tarvittavat edellytykset teknisiä kysymyksiä varten. 
Yhteiskuntapoliittisesti tärkeillä sääntelyalueilla on kuitenkin sovellettava tavanomaista 
lainsäädäntömenettelyä. Jotta meneillään oleva lainsäädäntöä koskeva keskustelu ei 
vaikeutuisi, komissiolle on annettava mahdollisuus tehdä lisäyksiä tai lisätä uudessa 
menettelyssä suuntaviivojen antaminen tarkistuksena uuteen asetukseen.

Lausunnossa halutaan antaa myös uusia keinoja verkkojen kapasiteetin lisäämiseksi 
nopeammin. Pullonkaulojen ohittamiseksi nopeasti ehdotuksessa esitellään verkonhaltijoiden 
parannetun investointitoiminnan lisäksi yksinkertaistettuja ja aiempaa edullisempia 
lupamenettelyjä. Jotta lupamenettelyn kesto ja kustannukset eri puolilla Eurooppaa olisivat 
paremmin arvioitavissa ja rajat ylittävien verkkojen rakentamista rajoittavat sääntelyt 
voitaisiin löytää, siirtoverkonhaltijoita varten luotavalle verkostolle on annettu alalla valvojan 
ominaisuus. Lupamenettelyille pyritään luomaan parempi toimintaympäristö parhaiden 
käytäntöjen ja lainsäädännöllisten määräysten avulla.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 1 kohdan c alakohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

c) joka kolmas vuosi 10-vuotinen 
investointisuunnitelma

Perustelu

Investointisuunnitelman päivittämisellä joka kolmas vuosi pyritään antamaan tarvittavat 
tiedot ilman tarpeetonta byrokratiaa.
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Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

Perustelu

Lisäämällä f a kohta pyritään ratkaisemaan se ongelma, että rajat ylittävien verkkojen 
rakentaminen vaikeutuu lupamenettelyissä sovellettavien erilaisten kansallisten sääntelyjen 
vuoksi. Nykytilannetta on tarpeen tarkkailla tarpeellisten ratkaisujen löytämiseksi tai 
parannusten tekemiseksi parhaita käytäntöjä laatimalla. 

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 5 kohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

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

Investointisuunnitelman päivittämisellä joka kolmas vuosi pyritään antamaan tarvittavat 
tiedot ilman tarpeetonta byrokratiaa.

Lisäämällä 2 c artiklan 1 kohtaan f a kohta pyritään ratkaisemaan se ongelma, että rajat 
ylittävien verkkojen rakentaminen vaikeutuu lupamenettelyissä sovellettavien erilaisten 
kansallisten sääntelyjen vuoksi. Nykytilannetta on tarpeen tarkkailla tarpeellisten ratkaisujen 
löytämiseksi tai parannusten tekemiseksi parhaita käytäntöjä laatimalla.

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 c artiklan 6 kohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

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

Perustelu

Sääntelyn mukauttaminen 9 artiklaan ehdotettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 e artiklan 3 kohdan johdanto (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

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

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan yksiselitteinen toimivallan jako.

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 e artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

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

Asetustekstin mukauttaminen 9 artiklaan ehdotettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 e artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

Perustelu

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

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 g artikla (asetus (EY) N:o 1775/2005)

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 a – 2 h artiklassa 
tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvista 
kustannuksista vastaavat 
siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset 
kustannukset otetaan huomioon tariffeja 
laskettaessa.

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

Perustelu

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

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

2 h artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

3. Komissio voi määritellä kunkin Poistetaan.
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alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
Tätä tarkoitusta varten komissio voi kuulla 
virastoa ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa.”

Perustelu

Alueellisen yhteistyön järjestäminen tapahtuu verkostossa. Verkoston perussäännössä 
määrätään tapa, jolla yhteistyötä tehdään, sekä se, millä organisaation tasolla yhteistyö 
varmistetaan. Komission antamat määräykset eivät ole tarpeellista eivätkä 
tarkoituksenmukaisia.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

6 c artikla (uusi) (asetus (EY) N:o 1775/2005)

6 c artikla
Tietojen julkistamisen rajoittaminen

Jos siirtoverkkojen, varastointilaitteiden tai 
nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemien 
haltija katsoo, että sillä ei ole 
luottamuksellisista syistä oikeutta julkistaa 
kaikkia tarvittavia tietoja, se anoo 
toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa 
asianomaisen kohdan tai asianomaisten 
kohtien julkistamisen rajoittamiseen. 
Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tai 
epäävät luvan tapauskohtaisesti ottaen 
erityisesti huomioon liikesalaisuuksien 
oikeudellisen suojan tarpeen sekä 
tavoitteen luoda kilpailulle avoimet 
maakaasumarkkinat.
Tämän artiklan mukaista lupaa ei 
myönnetä, jos vähintään kolme käyttäjää 
on sopinut kapasiteetista samassa 
kohdassa.
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Perustelu

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

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

8 a artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

Säännöillä on pyrittävä edistämään ja 
varmistamaan asiakkaiden verkkoon pääsy 
rajojen yli. Säännöt julkistetaan 
sääntelyviranomaisten suorittaman 
uudelleentarkastelun jälkeen. 

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa vähittäismarkkinoista ja esimerkiksi 
jakeluverkonhaltijoiden toimintaympäristöstä. Asiakkaiden verkkoon pääsy rajojen yli 
voidaan palvelumarkkinoiden tapaan varmistaa myös ilman Euroopan tasolla tehtävää 
yhdenmukaistamista.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 14 KOHTA

9 artiklan 1 kohdan g alakohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

g) 8 a artiklassa käsiteltyjä 
vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat 
yksityiskohdat;

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edelleen oltava vastuussa vähittäismarkkinoilla tarvittavista sääntelyistä. 

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 14 KOHTA

9 artiklan 1 kohdan h alakohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

Poistetaan.
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Perustelu

Valtuutus antaa 2 c artiklan 3 kohtaa koskeva suuntaviiva on annettu 2 e artiklan 3 kohdassa. 
Koska ainoastaan komissio voi muuttaa mutta ei antaa muita 9 artiklan 1 kohdassa mainittuja 
suuntaviivoja, on maininta 9 artiklassa syytä poistaa järjestelmällisistä syistä.

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 14 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

2. Liitteessä vahvistetaan 1 artiklan a, b, ja 
c kohdassa lueteltuja kysymyksiä koskevat 
suuntaviivat siirtoverkonhaltijoiden osalta. 
Tarvittavat suuntaviivat, jotka koskevat 
1 artiklan a, b ja c kohdassa mainittuja 
varastointilaitteiden haltijoita ja nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoasemien haltijoita 
sekä 1 artiklan d, e ja f kohdassa mainittuja 
kohtia, on hyväksyttävä myöhempänä 
ajankohtana asianmukaisessa menettelyssä 
tämän asetuksen liitteenä 2.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin. Komissio katsoo suuntaviivat tarpeellisiksi 
asetuksessa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, siksi niistä on myös päätettävä 
asetuksen puitteissa. Komissio voi vapaasti tehdä tarvittavia lisäyksiä menettelyn ollessa 
käynnissä.

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 14 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 1775/2005)

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

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

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät suuntaviivat 
asianmukaisessa menettelyssä. Valtuuksien siirtäminen komissiolle on rajoitettava 
mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin. Komissio katsoo suuntaviivat tarpeellisiksi 
asetuksessa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, siksi niistä on myös päätettävä 
asetuksen puitteissa. 
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