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LYHYET PERUSTELUT

Tällä direktiiviehdotuksella muutetaan direktiiviä 2003/55/EU ja siinä käsitellään ”maakaasun 
sisämarkkinoita koskevia yhteisiä sääntöjä”. Se on osa ”energiapakettia” (”EU:n sähkö- ja 
kaasumarkkinat: kolmas lainsäädäntöpaketti”), jota Euroopan komissio ehdotti 
syyskuussa 2007. Valmistelija pitää myönteisenä paketin viittä ehdotusta ja tukee sitä 
yleisesti, koska se on hyvin merkittävä pyrittäessä Euroopan energia-alan todellisiin 
sisämarkkinoihin. Ehdotusten tavoitteena on varmistaa huoltovarmuus ja pitää hinnat 
avoimina ja yhteydessä kilpailukykyisiin markkinoihin kaikkien EU:n kuluttajien hyödyksi. 
Toisin sanoen tavoitteena on tukea ja kehittää edelleen Euroopassa käynnissä olevaa 
vapauttamista, jota valmistelija tukee voimakkaasti.

Vaikka valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä, hän katsoo, että sitä voidaan parantaa 
edelleen, pääasiassa kuluttajansuojaa koskevissa asioissa. Siksi valmistelija ehdottaa 
tarkistuksia seuraavasti:

 Energian edullinen ja helppo saatavuus kaikille eurooppalaisille kuluttajille on 
ensisijaisen tärkeää valmistelijalle ja IMCO-valiokunnalle. Kaasualan kuluttajansuojaa 
koskevat toimenpiteet ovat siksi hyvin tärkeitä. Erityisen tärkeää on varmistaa, että 
kuluttajat voivat helposti ja ilman ylimääräisiä kustannuksia vaihtaa kaasuntoimittajaa 
ja että kulutustiedot jne. ovat helposti saatavilla. Valmistelija tukee myös vuoden 2006 
vaatimuksia (energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annettu 
direktiivi 2006/32/EY) ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ”älykkään 
mittausjärjestelmän” ja varmistamaan, että kuluttajien etukäteismaksut ovat 
asianmukaisia ja että ne heijastavat todellista kaasunkulutusta.

 Liitteessä A tarkoitettujen kuluttajansuojatoimenpiteiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten on taattava kyseisten 
toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano ja valvonta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on myös valvottava sitä ja määrättävä asianmukaisia pakotteita, 
mikäli sääntöjä rikotaan. Palvelun laadun olisi oltava kaasuyritysten päätavoite.

 Komission ehdotuksessa sääntelyviranomainen on täysin riippumaton. Euroopan 
unionin useimpien oikeusjärjestelmien nojalla tuomioistuin voi pelkästään tarkastaa, 
onko sääntelyviranomainen noudattanut oikeaa menettelyä päätöksenteossa (rajallinen 
tarkastus), mutta se ei voi vaikuttaa päätösten sisältöön. Valmistelija pelkää, että 
tämän myötä sääntelyviranomainen saisi ”vapaat kädet” toimia. Tämä on vastoin 
tarkastuksia ja taseita koskevia periaatteita.

 Valmistelija katsoo, että eurooppalaisia kuluttajia hyödyttävä huoltovarmuus voidaan 
saavuttaa parhaiten välttämällä markkinoiden keskittymistä ja varmistamalla energian 
tehokkaiden kaupankäyntimarkkinoiden perustaminen. Kaasu- ja sähkömarkkinoilla 
on rakenteellisia eroja. Kaasusektorilla toimittajat ja toimituksia tukevat pitkäaikaiset 
sopimukset ovat keskittyneet, ja alemman tason maksuvalmiudessa on puutteita. Siksi 
tarvitaan uutta kaupankäyntijärjestelmää ja kaupankäyntivelvoitteiden tekemistä 
pakolliseksi.
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 Valmistelija tukee voimakkaasti Euroopan parlamentin 10. heinäkuuta 2007 kaasun ja 
energian sisämarkkinoiden mahdollisuuksista antaman päätöslauselman näkemystä, 
jonka mukaan toimintojen eriyttäminen on tehokkain tapa edistää infrastruktuuriin 
tehtäviä investointeja syrjimättömästi.

 Jäsenvaltioiden velvoitteena on varmistaa tämän direktiivin asianmukainen 
täytäntöönpano ja valvonta sekä toisen energiapaketin täytäntöönpano. Valmistelija 
vaatii komissiota määräämään pakotteita jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä panneet 
täytäntöön toista energiapakettia.

 Valmistelija tukee lisäksi alueellista yhteistyötä Euroopassa sijaitsevien kaasuputkien 
paremman yhdentymisen varmistamiseksi. Niiden reittejä on voitava muuttaa 
helpommin, jotta sisämarkkinat toimisivat todella tehokkaasti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava alueellisen yhteistyön toimivuus ja valvottava sitä sekä varmistettava 
naapurijäsenvaltioiden välisten yhteysputkien vähimmäistaso.

 Tämän mukaisesti toimintojen, varastoinnin ja/tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toiminnan on oltava avoimempaa ja niitä varten on oltava tiukemmat 
säännöt, jotta uudet toimijat pääsevät helpommin kaasumarkkinoille.

 Lopuksi valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta uuden infrastruktuurin 
poikkeuslausekkeesta (22 artikla), mutta katsoo, että 22 artiklalla olisi tarkoitettava 
myös jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä yhdysputkia.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Omistuksen eriyttämistä koskevien 
vaatimusten asianmukaisen valvonnan 
varmistamiseksi komission olisi valvottava 
jäsenvaltioiden eriyttämisprosesseja ja 
tiedotettava niistä Euroopan parlamentille. 
Komission olisi myös pyrittävä saamaan 
jäsenvaltiot, jotka eivät ole panneet 

                                               
1 EUVL C  , , s..
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energia-alalla voimassa olevaa 
lainsäädäntöä täytäntöön tämän direktiivin 
voimaan tullessa, panemaan se täytäntöön.

Perustelu

Toisen energiapaketin täytäntöönpano osoitti, että komission pitäisi valvoa tiiviimmin tämän 
direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitä koskevaa määräaikaa
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 14 kappale

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

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

Tarkistus 3
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeellista varmistaa 
varastointilaitteistojen haltijoiden 
riippumattomuus, jotta voidaan parantaa 

(15) On tarpeellista varmistaa 
varastointilaitteistojen haltijoiden 
riippumattomuus, jotta voidaan parantaa 
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kolmansien osapuolten mahdollisuuksia 
käyttää kaasuvarastoja, jotka ovat teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellisia tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten. Siksi on 
asianmukaista, että varastointia harjoittavat 
oikeudellisesti erilliset yksiköt, joilla on 
tosiasialliset päätösoikeudet varastojen 
ylläpitämiseen, käyttämiseen ja 
kehittämiseen tarvittavaan omaisuuteen 
nähden. Lisäksi on syytä lisätä avoimuutta 
kolmansille osapuolille tarjottavan 
varastointikapasiteetin osalta velvoittamalla 
jäsenvaltiot vahvistamaan ja julkaisemaan 
syrjimättömät ja selkeät kehykset, joissa 
määritellään varastoihin sovellettava 
asianmukainen sääntelyjärjestelmä.

kolmansien osapuolten mahdollisuuksia 
käyttää kaasuvarastoja, jotka ovat teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellisia tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten. Siksi on 
asianmukaista, että varastointia harjoittavat 
oikeudellisesti erilliset yksiköt, joilla on 
tosiasialliset päätösoikeudet varastojen 
ylläpitämiseen, käyttämiseen ja 
kehittämiseen tarvittavaan omaisuuteen 
nähden. Lisäksi on syytä lisätä tehokkaasti
avoimuutta kolmansille osapuolille 
tarjottavan varastointikapasiteetin osalta 
velvoittamalla jäsenvaltiot vahvistamaan ja 
julkaisemaan syrjimättömät ja selkeät 
kehykset, joissa määritellään varastoihin 
sovellettava asianmukainen 
sääntelyjärjestelmä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 16 kappale

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

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

jakeluverkonhaltijoiden toimintaa olisi siis 
valvottava, jotta niitä estettäisiin 
hyödyntämästä vertikaalista 
integroitumistaan parantaakseen 
kilpailuasemaansa markkinoilla erityisesti 
suhteessa kotitalousasiakkaisiin ja muihin 
pieniin asiakkaisiin. 

Tarkistus 5
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) Toimittajien keskittymisestä, 
toimituksia tukevista pitkän aikavälin 
sopimuksista ja alemman tason 
maksuvalmiuden puutteesta johtuva 
kaasumarkkinoiden rakenteellinen 
jäykkyys johtaa vaikeaselkoiseen 
hinnoittelurakenteeseen. Hintarakenteen 
selventämiseksi hinnanmuodostukseen 
tarvitaan enemmän avoimuutta, ja siksi 
kaupankäyntivelvoitteen olisi oltava 
pakollinen.

Perustelu

Tätä tarvitaan uusien ja pienten kaasuyhtiöiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja 
kaasumarkkinoiden ja hintojen avoimuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 23 kappale

(23) Julkisen palvelun vaatimuksia ja 
niistä seuraavia yhteisiä 
vähimmäisnormeja olisi edelleen 
vahvistettava sen varmistamiseksi, että 
kaikki kuluttajat voivat hyötyä 
kilpailusta. Keskeinen tekijä kuluttajille 
tehtävissä toimituksissa on mahdollisuus 
saada kulutustietoja. Kuluttajilla olisi 
oltava mahdollisuus saada käyttöönsä 
itseään koskevat tiedot, jotta he voivat 
pyytää kilpailijoita tekemään tarjouksia 
näiden tietojen pohjalta. Kuluttajilla olisi 
myös oltava oikeus saada 
asianmukaisesti tietoja 

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

heijastettava kuluttajien todellista 
kaasunkulutusta. Säännöllisesti annettavat 
tiedot energiakustannuksista kannustavat 
energian säästämiseen, koska kuluttajat 
saavat niistä suoraa palautetta 
energiatehokkuuden parantamiseen tehtyjen 
investointien ja kulutustottumusten 
muutosten vaikutuksista.

Perustelu

Kuluttajat maksavat kaasustaan etukäteen, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tämä 
etukäteismaksu ei useinkaan heijasta kuluttajan todellista kaasunkulutusta. Energiayhtiöt 
saavat siksi korotonta luottoa kuluttajilta. Älykkään mittauksen kaltaisten uusien 
teknologioiden avulla energiayhtiöt voivat pyytää asianmukaisempia etukäteismaksuja.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

(23 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
käyttäjäkohtaisten mittarien (älykkäät 
mittarit) asianmukainen tarjonta 
5. huhtikuuta 2006 energian loppukäytön 
tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä 
neuvoston direktiivin 93/76/ETY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/32/EY1 mukaisesti, jotta 
kuluttajille voidaan tarjota täsmällistä 
tietoa energiankulutuksesta ja varmistaa 
loppukäyttäjätehokkuus.
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.

Perustelu

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

Tarkistus 8
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Jotta toimitusvarmuutta voitaisiin 
edistää ja samalla säilyttää jäsenvaltioiden 
välisen solidaarisuuden henki, erityisesti 

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

mahdollisen energian toimituskriisin 
sattuessa, on tärkeää vahvistaa tehokkaat
puitteet alueelliseen solidaarisuuteen 
perustuvalle yhteistyölle.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 25 kappale

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

(25) Maakaasun sisämarkkinoiden 
luomiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kansallisten markkinoidensa 
yhdentyminen ja verkonhaltijoiden välinen 
yhteistyö Euroopan ja alueellisella tasolla ja 
valvottava niitä.

Tarkistus 10
1 artiklan 3 kohta

5 a artiklan 3 kohta (direktiivi 2003/55/EY)

3. Tästä yhteistyöstä on tiedotettava 
komissiolle. 

3. Tästä yhteistyöstä on tiedotettava 
komissiolle, sitä on valvottava ja siitä on 
raportoitava Euroopan parlamentille.

Tarkistus 11
1 artiklan 4 kohta

5 b artikla (direktiivi 2003/55/EY)

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 
yhteysputkien vähimmäistaso. Alueellisen 
yhteistyön kattaman maantieteellisen alueen 
on vastattava aluetta, jonka komissio on 
määritellyt asetuksen (EY) N:o 1775/2005 
2 h artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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Perustelu

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

Tarkistus 12
1 artiklan 6 kohta

8 artiklan 1 kohdan a alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

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 avointen markkinoiden 
varmistamiseksi uusille toimijoille ottaen 
ympäristö asianmukaisesti huomioon sekä 
edistettävä energiatehokkuutta ja tutkimusta 
ja innovointia varsinkin uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisen 
teknologian yleistymisen tukemiseksi.

Perustelu

Pienempien ja uusien yhtiöiden markkinoille pääsy olisi varmistettava.

Tarkistus 13
1 artiklan 6 a kohta (uusi)

8 a artikla (uusi) (direktiivi 2003/55/EY)

6 a. Lisätään seuraava artikla:
”8 a artikla
Jäsenvaltioiden on joko yksin tai yhdessä 
varmistettava, että vähintään 20 prosenttia 
kaasun koko tukkumarkkinoilla kaupatusta 
kaasusta vaihdetaan avoimesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä 
velvoitetta sovelletaan yhdenvertaisesti 
kaikkiin markkinoiden toimijoihin.”

Perustelu

Tätä tarvitaan uusien ja pienten kaasuyhtiöiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja 
kaasumarkkinoiden ja hintojen avoimuuden lisäämiseksi.
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Tarkistus 14
1 artiklan 13 kohta

22 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta (direktiivi 2003/55/EY) 

3. Tämän direktiivin VI a luvussa tarkoitettu 
sääntelyviranomainen voi tapauskohtaisesti 
päättää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
vapautusten myöntämisestä. Jos kyseessä 
oleva infrastruktuuri sijaitsee useamman 
kuin yhden jäsenvaltion alueella, tässä 
artiklassa sääntelyviranomaiselle asetetut 
tehtävät toteuttaa virasto.

3. Tämän direktiivin VI a luvussa 
tarkoitetun sääntelyviranomaisen on
tapauskohtaisesti päätettävä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vapautusten myöntämisestä. 
Jos kyseessä oleva infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella, 
tässä artiklassa sääntelyviranomaiselle 
asetetut tehtävät toteuttaa virasto.

Tarkistus 15
1 artiklan 14 kohta 

24 b artiklan a kohta (direktiivi 2003/55/EY)

a) kilpailullisten, varmojen ja ympäristön 
kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä viraston, 
muiden maiden sääntelyviranomaisten ja 
komission kanssa;

a) kilpailullisten, avointen, varmojen ja 
ympäristön kannalta kestävien maakaasun 
sisämarkkinoiden edistäminen yhteisön 
sisällä ja markkinoiden tosiasiallinen 
avaaminen kaikille yhteisön kuluttajille ja 
toimittajille läheisessä yhteistyössä viraston, 
muiden maiden sääntelyviranomaisten ja 
komission kanssa;

Tarkistus 16
1 artiklan 14 kohta

24 b artiklan b kohta (direktiivi 2003/55/EY) 

b) kilpailullisten ja moitteettomasti 
toimivien alueellisten markkinoiden 
kehittäminen yhteisön alueella a alakohdassa 
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi;

b) kilpailullisten ja moitteettomasti ja 
tehokkaasti toimivien alueellisten 
markkinoiden kehittäminen yhteisön alueella 
a alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Tarkistus 17
1 artiklan 14 kohta

24 b artiklan d kohta (direktiivi 2003/55/EY) 

d) varmojen, luotettavien ja tehokkaiden 
järjestelmien kehittämisen varmistaminen, 
energiatehokkuuden edistäminen, verkon 

d) varmojen, avointen, luotettavien ja 
tehokkaiden järjestelmien kehittämisen 
varmistaminen, energiatehokkuuden 
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riittävyyden varmistaminen sekä tutkimus ja 
innovointi kysyntään vastaamiseksi sekä
innovatiivisten uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvien ja hiilidioksidipäästöiltään 
vähäisten teknologioiden kehittäminen sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä;

edistäminen, verkon riittävyyden 
varmistaminen sekä tutkimus ja innovointi 
kysyntään vastaamiseksi sekä 
innovatiivisten uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvien ja hiilidioksidipäästöiltään 
vähäisten teknologioiden kehittäminen sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä;

Tarkistus 18
1 artiklan 14 kohta

24 c artiklan 1 kohdan i alakohta (direktiivi 2003/55/EY) 

i) seurata markkinoiden avaamisen ja 
kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
maakaasupörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden 
määrä, verkosta kytkettyjen asiakkaiden 
määrä ja kotitalouksien sovitussa muodossa 
tekemät valitukset, sekä mahdollisia 
kilpailun vääristymiä tai rajoituksia 
yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa, 
mihin sisältyy kaikkien asiaa koskevien 
tietojen antaminen, sekä saattaa tarvittaessa 
tapaukset asianomaisten 
kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

i) seurata markkinoiden tehokkaan
avaamisen ja kilpailun astetta tukku- ja 
vähittäismyyntitasoilla, mukaan luettuina 
maakaasupörssit, kotitalouksien maksamat 
hinnat, toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden 
määrä, todellista kulutusta heijastavat 
asianmukaiset etukäteismaksuehdot, 
verkosta kytkettyjen asiakkaiden määrä ja 
kotitalouksien sovitussa muodossa tekemät 
valitukset, sekä mahdollisia kilpailun 
vääristymiä tai rajoituksia yhteistyössä 
kilpailuviranomaisten kanssa, mihin sisältyy 
kaikkien asiaa koskevien tietojen antaminen, 
sekä saattaa tarvittaessa tapaukset 
asianomaisten kilpailuviranomaisten 
käsiteltäviksi; 

Perustelu

Kuluttajat maksavat kaasustaan etukäteen, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tämä 
etukäteismaksu ei useinkaan heijasta kuluttajan todellista kaasunkulutusta. Energiayhtiöt 
saavat siksi korotonta luottoa kuluttajilta. Älykkään mittauksen kaltaisten uusien 
teknologioiden avulla energiayhtiöt voivat pyytää asianmukaisempia etukäteismaksuja.

Tarkistus 19
1 artiklan 14 kohta

24 c artiklan 1 kohdan l alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus, 

l) varmistaa maakaasualan julkisten 
palvelujen korkea taso, heikossa asemassa 
olevien asiakkaiden suojelu ja tämän 
direktiivin liitteessä A määriteltyjen 
kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus ja 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaa;

niiden asianmukainen täytäntöönpano 
kuluttajien hyödyksi sekä 
toimittajayritysten rankaiseminen, mikäli 
sääntöjä rikotaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaa;

Perustelu

Sääntelyviranomaisten on tehokkaiden kuluttajansuojatoimenpiteiden varmistamisen lisäksi 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön.

Tarkistus 20
1 artiklan 14 kohta

24 c artiklan 1 kohdan n alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

n) varmistaa mahdollisuus saada asiakkaiden 
kulutustietoja, kuluttajatietojen 
yhdenmukaistetun muodon soveltaminen 
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

n) varmistaa mahdollisuus saada asiakkaiden 
kulutustietoja, kuluttajatietojen helposti 
ymmärrettävän yhdenmukaistetun muodon 
soveltaminen, todellista kulutusta 
heijastava asianmukainen etukäteismaksu
sekä mahdollisuus saada liitteessä A 
olevassa h kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Perustelu

Kuluttajat maksavat kaasustaan etukäteen, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tämä 
etukäteismaksu ei useinkaan heijasta kuluttajan todellista kaasunkulutusta. Energiayhtiöt 
saavat siksi korotonta luottoa kuluttajilta. Älykkään mittauksen kaltaisten uusien 
teknologioiden avulla energiayhtiöt voivat pyytää asianmukaisempia etukäteismaksuja.

Tarkistus 21
1 artiklan 14 kohta

24 c artiklan 3 kohdan b alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää, jos kilpailusääntöjä 
ei ole rikottu, asiamukaisista ja 
oikeasuhteisista toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen tosiasiallisen kilpailun 
edistämiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, 
mukaan luettuina kaasunsiirtokapasiteetin 
vapauttamisohjelmat;

b) tehdä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tutkimuksia ja päättää kyseisten tutkimusten 
perusteella ja niiden toimivallan puitteissa 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
tarvittavista toimenpiteistä, jotka sopivat 
tämän direktiivin tai sääntelyviranomaisen 
tai -viraston päätösten noudattamisen 
varmistamiseen;
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Perustelu

Sääntelyviranomaisen päätöksen toimenpiteisiin ryhtymisestä edellä mainitulla tavalla pitäisi 
perustua edellä mainittujen kansallisen kilpailuviranomaisen kanssa yhteistyössä 
toteutettujen tutkimusten tuloksiin. Lisäksi tarvitaan tarkistuksen toista osaa, koska 
useimmissa Euroopan unionin oikeusjärjestelmissä tuomioistuin voi pelkästään tarkastaa, 
onko sääntelyviranomainen noudattanut oikeaa menettelyä päätöksenteossa (rajallinen 
tarkastus), mutta se ei voi vaikuttaa päätöksen sisältöön. Tarkastuksia ja taseita tarvitaan.

Tarkistus 22
1 artiklan 14 kohta

24 c artiklan 9 kohta (direktiivi 2003/55/EY)

9. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset 
asianmukaiset ja tehokkaat menetelmät 
sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden 
turvaamiseksi, joilla vältetään määräävän 
aseman väärinkäyttö etenkin kuluttajien 
etujen vastaisella tavalla sekä kaikenlainen 
markkinoiden valtaukseen tähtäävä toiminta. 
Näissä menetelmissä on otettava huomioon 
perustamissopimuksen määräykset ja 
erityisesti sen 82 artikla.

9. Jäsenvaltioiden on luotava sellaiset 
asianmukaiset ja tehokkaat menetelmät 
sääntelyn, valvonnan ja avoimuuden 
turvaamiseksi, joilla varmistetaan aidosti 
avoimet kaasumarkkinat ja vältetään 
määräävän aseman väärinkäyttö etenkin 
kuluttajien etujen vastaisella tavalla sekä 
kaikenlainen markkinoiden valtaukseen 
tähtäävä toiminta. Näissä menetelmissä on 
otettava huomioon perustamissopimuksen 
määräykset ja erityisesti sen 82 artikla.

Tarkistus 23
1 artiklan 17 kohta

Liitteen A h alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, nimenomaisesta 
sopimuksesta ja kuluitta, antaa mille tahansa 
yritykselle, jolla on toimituslupa, oikeuden 
käyttää mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta 
vastaava osapuoli on velvollinen antamaan 
nämä tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä tietojen 
muoto sekä menettely, jonka mukaisesti 
toimittajat ja kuluttajat voivat saada tietoja. 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta.

h) asiakkailla on käytettävissään omat 
kulutustietonsa ja he voivat, nimenomaisesta 
sopimuksesta ja kuluitta, antaa mille tahansa 
yritykselle, jolla on toimituslupa, oikeuden 
käyttää mittaritietojaan. Tiedonhallinnasta 
vastaava osapuoli on velvollinen antamaan 
nämä tiedot kyseiselle yritykselle. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä helposti 
ymmärrettävä tietojen muoto sekä 
menettely, jonka mukaisesti toimittajat ja 
kuluttajat voivat saada helposti tietoja. 
Kuluttajalta ei saa periä lisämaksua tästä 
palvelusta.

Tarkistus 24
1 artiklan 17 kohta



PA\709924FI.doc 15/15 PE402.499v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Liitteen A h a alakohta (uusi) (direktiivi 2003/55/EY)

h a) asiakkaiden on maksettava etukäteen 
vain todellista kulutusta heijastava 
asianmukainen määrä. 

Tarkistus 25
1 artiklan 17 kohta

Liitteen A i alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta kaasunkulutuksesta ja 
kustannuksista. Kuluttajalta ei saa periä 
lisämaksua tästä palvelusta.

i) asiakkaille tiedotetaan joka kuukausi 
todellisesta kaasunkulutuksesta ja 
kustannuksista, ja he saavat helposti nämä 
tiedot (kuukauden aikana). Kuluttajalta ei 
saa periä lisämaksua tästä palvelusta.

Tarkistus 26
1 artiklan 17 kohta

Liitteen A j alakohta (direktiivi 2003/55/EY)

j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
mihin aikaan vuodesta tahansa, ja asiakkaan 
tilit edellisen toimittajan kanssa on 
selvitettävä viimeistään kuukauden kuluessa 
tämän edellisen toimittajan viimeisestä 
toimituksesta.

j) asiakas voi vaihtaa kaasuntoimittajaa 
ilman lisämaksua mihin aikaan vuodesta 
tahansa, ja asiakkaan tilit edellisen
toimittajan kanssa on selvitettävä
viimeistään kuukauden kuluessa tämän 
edellisen toimittajan viimeisestä 
toimituksesta. 
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