
PR\706843FI.doc PE400.700v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2007/0196(COD)

12.2.2008

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 
2003/55/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Romano Maria La Russa 



PE400.700v01-00 2/33 PR\706843FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY 
muuttamisesta
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0529),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan, 
55 artiklan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0317/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan 
lausunnot(A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
2 artikla – 36 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Epävarmuuden hälventämiseksi on 
todettava, että vaikka tuotanto- tai 
toimitustoimista kiinnostunut yritys on 
tehnyt pitkän ajan kuljetussopimuksen, se 
ei sinällään merkitse siirtoverkon 
hallintaa. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla pyritään sulkemaan ”hallinnan” käsitteestä kaikki toimitusta tai 
tuotantoa koskevat pitkän ajan sopimukset, sillä on tarpeen suojella kyseisiä monivuotisia 
sopimuksia, jotka ovat tyypillisiä kaasu- mutta eivät sähkösektorilla.  

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

1a) Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti: 
"3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla 
varmistetaan, että kaikki 
kotitalousasiakkaat ja pienet yritykset 
hyötyvät yleispalveluista, erityisesti 
oikeudesta saada tietyn laatuista kaasua 
kohtuulliseen, helposti vertailtavissa 
olevaan, avoimeen ja syrjimättömään 
hintaan sekä oikeudesta valita, saada 
oikeudenmukaista kohtelua, olla 
edustettuina ja oikeudesta 
muutoksenhakuun.   Niiden on 
varmistettava, että kaasuyhtiöillä on 
päävastuu palvelujen laadusta.
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
loppukäyttäjien suojelemiseksi ja 
kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi ja varmistettava 
erityisesti, että heikossa asemassa olevia 
asiakkaita suojellaan asianmukaisilla 
toimenpiteillä, jotta he muun muassa 
välttyisivät verkosta kytkemiseltä.  Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä sellaisten 
syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden, jotka 
on liitetty kaasuverkkoon ja 
energiaintensiivisten yritysten 
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suojelemiseksi kuten määritellään 
energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen 
uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 
2003 annetun neuvoston direktiivin 
2003/96/EY1 17 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa. Jäsenvaltiot voivat nimetä 
toimituksista viime kädessä vastaavan 
tahon kaasuverkkoon liitettyjä asiakkaita 
varten. Niiden on varmistettava 
kuluttajansuojan korkea taso erityisesti 
yleisten sopimusehtojen, yleisen 
tiedottamisen ja 
riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden 
osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vaatimukset täyttävät asiakkaat voivat 
tosiasiallisesti vaihtaa toimittajaa. 
Ainakin kotitalousasiakkaiden osalta 
näihin toimenpiteisiin on kuuluttava 
kyseisen direktiivin liitteessä A esitetyt 
toimenpiteet.
_______________ 
1 EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.

Or. en

Perustelu

Yrityksille on tärkeää, että ne tarjoavat riittävän laadukasta palvelua, kun ne täyttävät 
kuluttajansuojelua ja julkisia palveluja koskevia velvoitteitaan. Myös syrjäseuduilla asuvien 
ja paljon energiaa kuluttavien yritysten energiansaanti on turvattava.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
3 artikla – 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

1a) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 
seuraavasti: 
"4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät 
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sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, 
ympäristönsuojeluun, johon voi sisältyä 
ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, sekä 
toimitusvarmuuteen. Toimenpiteisiin voi 
sisältyä erityisesti riittävien taloudellisten 
kannustimien tarjoaminen hyödyntämällä 
tarvittaessa kaikkia olemassa olevia 
kansallisia ja yhteisön keinoja, tarvittavan 
verkko-infrastruktuurin, myös 
yhteenliittämiskapasiteetin, ylläpitoa ja 
rakentamista varten. Jäsenvaltiot voivat, 
EY:n perustamissopimus kokonaan 
huomioiden, tukea asiakkaiden ja niiden 
kaasuntoimittajien välisiä pitkän ajan 
sopimuksia, jotka pyrkivät parantamaan 
maakaasun tuotantoa ja jakelua ja 
tarjoavat samalla asiakkaille kohtuullisen 
osan näin saatavasta hyödystä, sillä 
ehdolla, että kyseisillä sopimuksilla 
voidaan osallistua optimaalisella tasolla 
kyseisen sektorin investointiin.” 

Or. en

Perustelu

Monivuotisten sopimusten tekeminen kaasusektorilla uuden perustamissopimuksen valossa ei 
saa vahingoittaa loppukuluttajaa.

Tarkistus 4

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 ja jäsenvaltioille.

Or. it
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Perustelu

Alueellisen solidaarisuuden yhteydessä on tärkeää, että komissio toimii yhteisymmärryksessä 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 5

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. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet eivät kuulu komitologian soveltamisalaan. Kyseessä ei ole yksinkertainen 
täytäntöönpanotoimenpide eikä se koske muuta kuin keskeistä lainsäädäntöä. Komission 
tehtäviin kuuluu kehittää asianmukainen sääntelykehys, joka koskee alueelliseen 
solidaarisuuteen liittyvää yhteistyötä tarkoituksenmukaisen päätöksentekomenettelyn 
yhteydessä.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuettava verkonhaltijoiden yhteistyötä 
aluetasolla rohkaisemalla 
siirtoverkonhaltijoita luomaan yksi 
käyttöliittymä usean jäsenvaltion alueiden 
käyttöön 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.”

Or. en

Perustelu

On tärkeää tehdä pitkän aikavälin tavoitteita alueellisen yhteistyön saattamiseksi 
operationaalisemmaksi ja teknisen lähentymisen varmistamiseksi yhdessä asetuksen 
1775/2005 säännösten kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6a) Korvataan 8 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Siirtoverkonhaltijoiden kaasun 
siirtoverkon tasapainottamista varten 
vahvistamien sääntöjen on oltava 
tasapuolisia, avoimia ja syrjimättömiä, ja 
niihin on sisällyttävä säännöt verkon 
käyttäjiltä energian epätasapainosta 
veloitettavista maksuista.  
Siirtoverkonhaltijoiden näiden palvelujen 
tarjontaan soveltamat ehdot ja 
edellytykset, tariffit ja säännöt mukaan 
luettuina, on määriteltävä syrjimättömällä 
ja kustannuksia vastaavalla tavalla 25 
artiklan 2 kohdan mukaista menetelmää 
noudattaen, ja ne on julkaistava.
Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava 
toimenpiteet, joihin he ryhtyvät 
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kaasunsiirtoverkon tasapainottamiseksi 
sekä kyseisistä toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannukset ja tulot.”

Or. en

Perustelu

On mahdollista, että siirtoverkonhaltijat julkaisevat tietoa myös järjestelmän 
tasapainottamisesta. Näin kuluttajat saisivat enemmän tietoa siitä, kuinka hinnat määräytyvät.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Lisätään 8 artiklaan seuraava kohta:
”4 a. Siirtoverkonhaltijat rakentavat 
riittävän yhteenliittämiskapasiteetin 
siirtoinfrastruktuuriensa välille kaikkien 
kapasiteettia koskevien kohtuullisten 
vaateiden täyttämiseksi open season -
menettelyn mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden tehtäviä on lujitettava, jotta taataan nykyisen kapasiteetin 
maksimaalinen hyödyntäminen syrjimättömältä pohjalta ja uuden infrastruktuurin 
rakentaminen aluille, jonka markkinoilla on kysyntää. Nämä muutokset ovat välttämättömiä 
Euroopan energiamarkkinoiden yhdistämiseksi.

Tarkistus 9

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

(6 b) Lisätään 8 artiklaan seuraava kohta:
4 b. Siirtoverkonhaltijoiden on 
maksimoitava markkinoille tarjottava 
siirtokapasiteetti ja heidän on vältettävä 
syrjimästä toimittajia niiden kotimaissa 
tai kotimaiden ulkopuolella kapasiteetin 
jaon tai sen keskeytyksen yhteydessä 
kansallisten rajojen molemmilla puolilla.”

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden tehtäviä on lujitettava, jotta taataan nykyisen kapasiteetin 
maksimaalinen hyödyntäminen syrjimättömältä pohjalta ja uuden infrastruktuurin 
rakentaminen aluille, jonka markkinoilla on kysyntää. Nämä muutokset ovat välttämättömiä 
Euroopan energiamarkkinoiden yhdistämiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/55/EY
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja syrjinnän 
esiintymättömyyden osalta, ja että 
vertikaalisesti integroitunut yritys ei pysty 
toimituksissaan saamaan oikeudetonta etua 
vertikaalisesta integroitumisestaan.  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 suuntaviivoja niiden 
menettelyvaatimusten asettamiseksi, joilla 
pyritään varmistamaan, että 
jakeluverkonhaltija noudattaa 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän 
artiklan 2 kohtaa jakeluverkonhaltijan 
täydellisen riippumattomuuden ja syrjinnän 
esiintymättömyyden osalta, ja että 
vertikaalisesti integroitunut yritys ei pysty 
toimituksissaan saamaan oikeudetonta etua 
vertikaalisesta integroitumisestaan.  Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
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noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Komiteamenettelyn soveltamisala on määritelty liian laveasti.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11a) Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Järjestääkseen varastojen ja 
putkilinjavarastoinnin käyttöoikeuden 
silloin kun se on teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten sekä 
järjestääkseen lisäpalvelujen 
käyttöoikeuden jäsenvaltiot soveltavat 
säänneltyä käyttöoikeusmenettelyä.  Tätä 
menettelyä sovelletaan tasapuolisten, 
avointen ja syrjimättömien perusteiden 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu
Koska kaasun varastointi on vain muutaman viranhaltijan käsissä, neuvotteluihin perustuva 
käyttöoikeus ei johda kilpailuun perustuvaan varastojen käyttöön. Säänneltyä käyttöoikeutta 
olisi näin ollen suosittava.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten.  
Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen eri menettelyjen 
mukaisesti.”

”Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
julkaistava perusteet, joiden mukaisesti 
voidaan määrittää, onko oikeus käyttää 
varastoja ja putkilinjavarastointia teknisesti 
ja/tai taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten.  
Jäsenvaltioiden on julkaistava tai 
velvoitettava varastointilaitteiston tai 
siirtoverkon haltijat julkaisemaan tiedot 
siitä, mitä varastoja tai varastojen osia ja 
mitä mahdollisuuksia 
putkilinjavarastointiin tarjotaan 
käytettäväksi.”

Or. en

Perustelu

Koska kaasun varastointi on vain muutaman viranhaltijan käsissä, neuvotteluihin perustuva 
käyttöoikeus ei johda kilpailuun perustuvaan varastojen käyttöön. Säänneltyä käyttöoikeutta 
olisi näin ollen suosittava.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/55/EY
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 a) 19 artiklan 3 kohta on poistettu.
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Or. en

Perustelu

Koska kaasun varastointi on vain muutaman viranhaltijan käsissä, neuvotteluihin perustuva 
käyttöoikeus ei johda kilpailuun perustuvaan varastojen käyttöön. Säänneltyä käyttöoikeutta 
olisi näin ollen suosittava.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 1 kohdan johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 7, 18, 19 ja 20 artiklan ja 
24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin: 

1. Merkittävät uudet kaasuinfrastruktuurit 
eli jäsenvaltioiden väliset yhdysputket, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastot voidaan pyynnöstä vapauttaa 
rajoitetuksi ajaksi 7, 9, 18, 19 ja 20 artiklan 
ja 24 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
soveltamisesta seuraavin edellytyksin: 

Or. en

Perustelu

On selvennettävä minkälainen infrastruktuuri voidaan vapauttaa ja samalla on täsmennettävä, 
että jos vapautus koskee useampaa kuin kahta jäsenvaltiota, asiasta vastaa virasto.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin VI a luvussa 
tarkoitettu sääntelyviranomainen voi 
tapauskohtaisesti päättää 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen vapautusten myöntämisestä. 

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

Jos kyseessä oleva infrastruktuuri sijaitsee 
useamman kuin kahden jäsenvaltion 
alueella, tässä artiklassa 
sääntelyviranomaiselle asetetut tehtävät 
toteuttaa virasto

Or. en

Perustelu

On selvennettävä minkälainen infrastruktuuri voidaan vapauttaa ja samalla on täsmennettävä, 
että jos vapautus koskee useampaa kuin kahta jäsenvaltiota, asiasta vastaa virasto.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vapautuksen myöntämistä 
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä.  
Säännöissä on vaadittava, että kaikkia 
infrastruktuurin mahdollisia käyttäjiä 
pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa 
kapasiteetin hankintaan ennen kuin 
uuden infrastruktuurin kapasiteetti, 
omaan käyttöön tarkoitettu kapasiteetti 
mukaan luettuna, jaetaan. 
Sääntelyviranomaisen on vaadittava, että 
ylikuormituksen hallintaa koskeviin 
sääntöihin sisältyy velvollisuus tarjota 
käyttämätöntä kapasiteettia markkinoille 
ja että käyttäjillä on oikeus käydä 
hankkimallaan kapasiteetilla kauppaa 
jälkimarkkinoilla. Arvioidessaan 1 
kohdan a, b ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden täyttymistä 
sääntelyviranomaisen on otettava 
huomioon kapasiteetinjakomenettelyn 
tulokset.

Kun vapautus myönnetään
sääntelyviranomaisen on päätettävä 
kapasiteetin hallintaa ja jakamista 
koskevista säännöistä ja menettelyistä,
mikäli se ei estä pitkäaikaisten sopimusten 
toimeenpanoa.
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Or. en

Perustelu

On selvennettävä minkälainen infrastruktuuri voidaan vapauttaa ja samalla on täsmennettävä, 
että jos vapautus koskee useampaa kuin kahta jäsenvaltiota, asiasta vastaa virasto. 
Vapautuksen myöntäminen ei saa estää pitkäaikaisten sopimusten tekemistä. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
22 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle 
antaman hyväksynnän voimassaolo 
päättyy kahden vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön.

Sääntelyviranomainen voi arvioida 
tarpeen vapauttamispäätöksen 
tarkistamiseksi kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä, jos infrastruktuurin 
rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden 
vuoden kuluttua, jos infrastruktuuria ei ole 
otettu käyttöön tai myöhempänä 
ajankohtana tarpeen mukaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomainen voi halutessaan arvioida onko tarvetta uusia vapauttamispäätös 
pitemmäksi ajanjaksoksi kuin oli sovittu tai vaihtaa itse vapautuksen voimassaolon 
määräaikaa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

5a. Kohdassa 1 tarkoitettuja poikkeuksia 
sovelletaan automaattisesti kyseisen 
artiklan nojalla myönnettyihin 
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poikkeuksiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin …/…/EY muuttaa 
direktiiviä 2003/55/EY maakaasun 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä1 voimaantulopäivänä. 
______________ 
1 EUVL L ...

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen ansiosta uusia investointeja ei syrjitä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen sääntelyviranomainen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen sääntelyviranomainen sähköä 
ja kaasua varten.

Or. en

Perustelu

On parempi välttää sekaannusta ottaen huomioon tämän elimen edustuksellinen tehtävä 
virastossa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, jota ei voida uusia, ja heidät 
voidaan vapauttaa tehtävistään kesken 
toimikauden ainoastaan, jos he eivät enää 
täytä tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tai ovat syyllistyneet vakavaan 
rikkomukseen.

(b) sääntelyviranomaisen johtohenkilöt 
nimitetään vähintään viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia vain 
kerran, ja heidät voidaan vapauttaa 
tehtävistään kesken toimikauden 
ainoastaan, jos he eivät enää täytä tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia tai ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisen sääntelyviranomaisen viiden vuoden toimikauden olisi oltava uusittavissa kerran 
ottaen huomioon energiamarkkinoiden pysyvän luonteen ja siellä vallitsevan vakauden 
tarpeen; pitempiä nimityksiä ei tulisi voida uusia.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 b artikla – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) sellaisen kuluttajansuojan 
varmistaminen yhteistyössä asiasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
kanssa, joka perustuu palvelujen laatuun, 
luotettavan ja selkeän tiedon 
saatavuuteen ja tehokkaaseen 
muutoksenhakuoikeuteen.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta ja arvioida verkon varmuutta 
ja luotettavuutta koskevia sääntöjä;

(g) seurata verkon varmuutta ja 
luotettavuutta, asettaa palvelun ja 
toimituksen laatua koskevia standardeja 
ja vaatimuksia ja arvioida palvelun ja 
toimituksen laatua, verkon varmuutta ja 
luotettavuutta koskevia sääntöjä;

Or. en

Perustelu

Joidenkin kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäviin kuuluu jo nyt velvollisuus seurata 
maakaasumarkkinoiden toimintaa myös kuluttajille tehtävien toimitusten ja heille tarjottavien 
palvelujen laadun osalta; kuluttajat näkevät näin johdonmukaisemman ja avoimemman 
sääntelyn todelliset hyödyt.
On myös aiheellista varmistaa, että hintojen asettamisesta ja hyväksymisestä vastaavat 
kansalliset sääntelyviranomaiset ovat vastuussa myös niistä menetelmistä, joilla asetetaan 
siirto- ja jakeluhinnat vakaampien ja avoimempien sääntelypuitteiden aikaansaamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) seurata ja arvioida varastojen, 
putkilinjavarastoinnin ja muiden 
lisäpalvelujen käyttöoikeuksien 
edellytyksiä kuten 19 artiklassa säädetään;

(k) seurata varastojen, 
putkilinjavarastoinnin ja muiden 
lisäpalvelujen käyttöoikeuksien 
edellytyksiä kuten 19 artiklassa säädetään;

Or. en
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Perustelu

”Seurannan” ja ”arvioinnin” välinen ero on epäselvä, ja sanan ”arviointi” käyttö voi luoda 
oikeusperustan varastointia, putkilinjavarastointia ja muita oheispalveluja koskeville 
erityisille uusille ex ante -valtuuksille.  

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaasumarkkinoiden tehokas avaaminen kaikille osanottajille.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) julkaista vähintään vuosittain 
suosituksia siitä, ovatko toimitustariffit 3 

(m) julkaista vähintään vuosittain 
suosituksia siitä, ovatko toimitustariffit 
markkinoiden tosiasiallisen kehityksen ja 
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artiklan mukaisia 3 artiklan mukaisia;

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaasumarkkinoiden tehokas avaaminen kaikille osanottajille.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(n) varmistaa kaikille markkinaosapuolille 
mahdollisuus saada tehokkaasti ja 
tasavertaisesti asiakkaiden kulutustietoja, 
kuluttajatietojen yhdenmukaistetun 
muodon soveltaminen sekä mahdollisuus 
saada liitteessä A olevassa h kohdassa 
tarkoitettuja tietoja;

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa kaasumarkkinoiden tehokas avaaminen kaikille osanottajille.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) seurata niiden perusteiden 
asianmukaista soveltamista, joiden 
mukaisesti määritetään, kuuluuko varasto 
19 artiklan 3 kohdan vai 4 kohdan 
soveltamisalaan.

(p) seurata niiden perusteiden 
asianmukaista soveltamista, joiden 
mukaisesti voidaan määrittää, onko 
oikeus käyttää varastoja ja 
putkilinjavarastointia teknisesti ja/tai 
taloudellisesti tarpeellista tehokkaan 
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verkkoon pääsyn tarjoamiseksi asiakkaille 
suuntautuvia toimituksia varten. 

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus nykyisen ehdotuksen 19 artiklan 1 kohdan uusien määräysten kanssa.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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, samalla 
toistensa toimivaltaa kunnioittaen, 
kaasumarkkinoiden toimintaa koskevia 
tiedonhankintatutkimuksia 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, koska nämä ovat 
yhdenmukaisia energiansaannin 
turvaamistarpeen kanssa;

Or. it

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää kunnioittaa kahden viranomaisen toimivaltaa ja selventää, että 
energiaviranomainen on vastuussa ennakkoarvioinnin toteuttamisesta kun taas 
kilpailuviranomainen vastaa jälkikäteen tehtävästä seurannasta.   
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja 
varoittavia seuraamuksia maakaasualan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä päätöksistä; 

(d) määrätä tehokkaita, yhtenäisiä ja 
varoittavia seuraamuksia maakaasualan 
yrityksille, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä 
direktiivistä tai sääntelyviranomaisen tai 
viraston tekemistä päätöksistä; 

Or. it

Perustelu

Seuraamusten on oltava paitsi tehokkaita ja varoittavia myös ”yhtenäisiä” eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, sekä ehdot, edellytykset ja 
tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia.  
Näiden tariffien on mahdollistettava 
tarvittavien investointien toteuttaminen 
verkkoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitoksiin niin, että kyseisillä 
investoinneilla voidaan varmistaa 
verkkojen ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten toimivuus;

(a) liittämistä ja pääsyä kansallisiin 
verkkoihin, mukaan luettuina siirto- ja 
jakelutariffit, menetelmät siirto- ja 
jakelutariffien määrittämiseksi sekä 
ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka 
koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia.  Näiden 
tariffien on mahdollistettava tarvittavien 
investointien toteuttaminen verkkoihin ja 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin 
niin, että kyseisillä investoinneilla voidaan 
varmistaa verkkojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten toimivuus;

Or. en
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Perustelu

Sääntelyviranomaista on tiedotettava myös tariffien määrittämisessä käytettävistä 
menetelmistä.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että siirtoverkon, varastointilaitteiston, 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston 
ja jakeluverkon haltijat tarvittaessa 
muuttavat tässä artiklassa tarkoitettuja 
ehtoja ja edellytyksiä, tariffit mukaan 
luettuina, sen varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla

6. Sääntelyviranomaisilla on oikeus vaatia, 
että niiden infrastruktuurien haltijat, joille 
kolmansilla osapuolilla on säännelty 
pääsy 18 artiklan, 19 artiklan 4 kohdan ja 
20 artiklan nojalla, tarvittaessa muuttavat 
tässä artiklassa tarkoitettuja ehtoja ja 
edellytyksiä, tariffit mukaan luettuina, sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
oikeasuhteisia ja niitä sovelletaan 
syrjimättömällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Näin otetaan huomioon, että direktiivin nojalla infrastruktuureihin pääsyä ei tarvitse 
säännellä tietyissä tapauksissa.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
elimeltä, joka on riippumaton 

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tasolla on olemassa sopivat 
järjestelmät, joiden mukaisesti osapuoli, 
jota kansallisen sääntelyviranomaisen 
päätös koskee, voi hakea siihen muutosta 
kansalliselta lainkäyttöelimeltä tai muulta 
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asianosaisista osapuolista. kansalliselta viranomaiselta, joka on 
riippumaton asianosaisista osapuolista sekä 
kyseisen jäsenvaltion hallituksesta.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelypäätösten riippumattomuuden ja koskemattomuuden varmistamiseksi, 
sellaisten riippumattomien ja neutraalien elinten kuten tuomioistuinten, jotka eivät ole 
yksityisen tai poliittisen vaikutuksen alaisina, myös 22 a artiklan 2 kohdan mukaisesti, olisi 
käsiteltävä muutoksenhaut. Kyseisessä artiklassa säädetään sääntelyviranomaisten 
riippumattomuudesta kaikista muista julkisista ja yksityisistä tahoista, markkinoista ja 
hallituksista. Kun muutoksenhaut käsitellään tuomioistuimissa, edesautetaan sääntelyä 
koskevien päätösten tekemistä ilman poliittisten tahojen puuttumista asiaan.   Tämä on 
tärkeää ottaen huomioon, että joissakin maissa kunnat osallistuvat näihin päätöksiin.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 c artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Komissio voi antaa suuntaviivoja, 
jotka koskevat tässä artiklassa kuvailtujen 
sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien 
täytäntöönpanoa.  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

Kansallisten sääntelijöiden valtaoikeudet ovat paljon kattavampia kuin komiteamenettelyn 
avulla hyväksyttävien toimenpiteiden soveltamisala.
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Sääntelyviranomaiset voivat tehdä 
sopimuksia muiden 
sääntelyviranomaisten kanssa Euroopan 
unionissa sääntely-yhteistyön 
edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisille on annettava valtuudet kansallisen lainsäädännön nojalla tehdä 
sopimuksia muiden EU:n sääntelyviranomaisten kanssa paremman sääntelyä koskevan 
yhteistyön ja johdonmukaisuuden takia.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 d artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa suuntaviivoja siitä, 
missä mitassa sääntelyviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston 
kanssa, sekä tilanteista, joissa virasto saa 
toimivallan päättää vähintään kahta 
jäsenvaltiota yhdistävän infrastruktuurin 
sääntelyjärjestelmästä.  Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 30 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Rajat ylittäviä kysymyksiä koskeva sääntelyjärjestelmä, jonka yhteydessä määritetään missä 
määrin sääntelyviranomaiset tekevät yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa on liian 
perustavaa laatua oleva asia, jotta siitä voidaan päättää komiteamenettelynä, joka koskee 
ainoastaan muuta kuin keskeistä lainsäädäntöä.  Virastolle annettu toimivalta vaatii 
oikeusperustan klassisen päätöksentekoprosessin yhteydessä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaasuntoimittajat pitävät kansallisen 
sääntelyviranomaisen, kansallisen 
kilpailuviranomaisen ja komission
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

1. Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat 
hoitaa tehtävänsä, jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kaasuntoimittajat pitävät 
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla 
vähintään viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
kaasuntoimitussopimuksiin ja 
kaasujohdannaisiin liittyvistä liiketoimista, 
joita ne ovat toteuttaneet tukkuasiakkaiden 
ja siirtoverkonhaltijoiden sekä 
varastointilaitteistojen ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Olosuhteet, joissa tukkuasiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyviä tietoja kerätään 
olisi määriteltävä selkeästi, ja tietojen keräämisen olisi kuuluttava toimivaltaisten 
viranomaisten tehtäviin. Toimivaltaisiin viranomaisiin voi kuulua muitakin kuin ehdotetussa 
direktiivissä mainittuja elimiä. Mitä tulee kansallisiin sääntelyviranomaisiin, komission 
ehdotuksen 24 c artiklan 3 kohdan c alakohdassa sääntelyviranomaisille annetaan 
valtuudet ”pyytää maakaasualan yrityksiltä kaikkia sen tehtävien toteuttamisen kannalta 
merkityksellisiä tietoja”. Tietojen säilyttämisvaatimusten olisi oltava johdonmukaisia tämän 
määräyksen kanssa.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/55/EY
24 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista.  Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia rahoitusvälineitä 
koskeviin tietoihin.

3. Sääntelyviranomainen voi päättää 
asettaa osia näistä tiedoista 
markkinaosallistujien saataville 
edellyttäen, ettei yksittäisiä 
markkinatoimijoita tai yksittäisiä 
liiketoimia koskevia kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja julkaista.  Tätä kohtaa 
ei sovelleta direktiivin 2004/39/EY 
soveltamisalaan kuuluvia rahoitusvälineitä 
koskeviin tietoihin eikä kolmansista 
maista tuotavaa kaasua koskeviin 
pitkäaikaisiin sopimuksiin.

Or. en

Perustelu

Tiedon julkaisemisen on oltava pakollista ja oikeasuhtaista. EU:n kaasumarkkinat ovat 
suuresti riippuvaisia kolmansista maista tuotavasta kaasusta. Kyseiset maahantuonnit 
perustuvat yleensä EU:sta tulevien kaasun maahantuojien ja EU:n ulkopuolisten tuottajien 
välisiin kahdenvälisiin pitkäaikaisiin sopimuksiin. Kyseisiä sopimuksia koskevan strategisen 
tiedon, erityisesti hintoja koskevien (myös yhteen koottujen) tietojen, julkaiseminen olisi 
EU:sta tulevien kaasun maahantuojien etujen vastaista (esim. kaasun maahantuonnin 
keskihinta), koska näin annettaisiin tietoa EU:n ulkopuolisille kaasuntuottajille niiden 
kilpailijoiden hankintaehdoista. 
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PERUSTELUT

JOHDANTO

Kaasu- ja sähkömarkkinat ovat elintärkeitä Euroopan unionille, joka on jo useaan otteeseen 
ilmaissut halunsa puhua ”yhdellä ainoalla äänellä” energiaa koskevissa asioissa. 

Jotta Euroopan unioni voisi toteuttaa tavoitteensa sisäisten energiamarkkinoitten luomisesta, 
on erityisen tärkeää saada aikaan yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet kaikille kaasu- ja 
sähköenergia-aloilla toimiville yhtiöille.

Tässä tarkoituksessa Euroopan komissio on ottanut käyttöön kolmannen energiapakettinsa, 
jonka avulla sen pitäisi toteuttaa markkinoiden vapauttaminen, jota edellisten pakettien avulla 
ei ole pystytty tekemään1.

KAASUALAN ERITYISYYDESTÄ

Euroopan komission ehdotus edellyttää samaa lähestymistapaa sekä kaasu- että sähköalalla. 

Kyseessä on aivan varmasti kelvollinen ehdotus siinä mielessä, että näin voitaisiin luoda 
tasapuoliset sekä yhdenmukaistetut energiamarkkinat ja päästäisiin eroon joissain maissa 
vielä tätä nykyä vallalla olevasta korkeasta keskittymisasteesta. Ehdotus helpottaisi uusien 
yritysten markkinoille pääsyä ja takaisi sellaiset kilpailuolosuhteet, jotka pitkällä tähtäimellä 
johtaisivat hintojen laskuun lopullisen kuluttajan eduksi. 

Esittelijän mielestä on kuitenkin syytä tehdä ero kaasualan ja sähköenergia-alan välillä ottaen 
huomioon molempien markkinoitten rakenteelliset erot, kaasualan riippuvuuden EU:n 
ulkopuolisista kolmansista maista, erot nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanossa kussakin 
jäsenvaltiossa ja olemassa olevat monivuotiset kaasuntoimitussopimukset. 

Esittelijä on sitä mieltä, että pitkäaikaiset toimitussopimukset tulee säilyttää, koska niissä ei 
itse asiassa määrätä siitä, että kaasua toimittava yhtiö ”valvoo” verkkoa. Niinpä jäsenmaat 
voivat – Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräysten puitteissa – tehdä vapaasti 
sopimuksia, joilla pyritään parantamaan energiantuotantoa ja -jakelua takaamalla 
samanaikaisesti siitä koituvat edut kuluttajalle ja tuotot investoinneille. 

ERIYTTÄMINEN

Paketin tärkein osa koskee epäilemättä omistuksen eriyttämistä, jonka avulla pyritään 
nimenomaan estämään vertikaalisesti integroituneita yhtiöitä osallistumasta sekä 
kaasuntoimitukseen että sen kuljetukseen.

Voimassa oleva lainsäädäntö, joka edellyttää kaasunkuljetuksesta ja kaasuntoimituksesta 
vastaavien yhtiöiden erottamista toisistaan toiminnallisesti ja juridisesti, ei ole auttanut 

                                               
1Kaasumarkkinoitten vapauttamiseen tähtäävä prosessi alkoi v. 1999, joskin yksi tärkeä askel Euroopan 
energiamarkkinoitten luomiseksi tehtiin kesäkuussa 2003 annetun direktiivin muodossa.
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ratkaisemaan eturistiriitoja vertikaalisesti integroituneissa yhtiöissä, jotka käyttävät 
jakeluverkkoa hyväkseen säilyttääkseen valta-asemansa kaasumarkkinoilla, koska niillä ei ole 
minkäänlaista halua investoida uusiin jakeluverkkoihin ja sallia täten uusien yhtiöiden 
mukaan tulon.

Esittelijän mielestä omistuksen eriyttäminen olisi siis paras tapa taata kuljetuksesta ja 
toimituksesta vastaavien yhtiöiden täydellinen riippumattomuus toisistaan. Se olisi varmasti 
myös käyttökelpoisin ja tehokkain vaihtoehto verrattuna vaihtoehtoon riippumattomasta 
verkonhaltijasta, mikä vaatisi raskaita ja monimutkaisia hallintorakenteita sekä tehokkaan 
valvonnan. Lisäksi on syytä muistuttaa, että useissa jäsenmaissa kokemukset 
riippumattomasta verkonhaltijasta eivät ole osoittautuneet onnistuneiksi. 

Yhtä tärkeää on – kaasutoimitusvalmiuksien avoimen hallinnan ja paremman 
toimitusvarmuuden takaamiseksi – erottaa kaasun varastoinnista ja siirrosta vastaavat yhtiöt 
kaasun toimituksesta, joka on riippuvainen vertikaalisesti integroituneista yhtiöistä. Esittelijä 
on sitä mieltä, että kaasunvarastointiin liittyvää toimintaa olisi hallittava pikemminkin 
sääntelyn kuin neuvottelujen avulla uusien yhtiöiden syrjinnän välttämiseksi. 

On kuitenkin erittäin tärkeää, että kaasumarkkinoitten vapauttaminen toteutetaan 
symmetrisesti ja että se mahdollistaa kansallisten markkinoiden avoimuusasteen 
yhdenmukaistamisen. Vastavuoroisuusperiaatetta tulee tietyssä määrin soveltaa myös 
kolmansiin maihin; vaikka esittelijä hyväksyykin Euroopan komission asettaman 
turvalausekkeen, hänen mielestään on tärkeää, että EU maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden 
– mahdollisten investoijien – sopimuksien muotoa ja sisältöä säännellään tarkemmin. 

KANSALLISTEN SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN ITSENÄISYYS

Komissio aikoo kolmannella paketillaan antaa avainaseman kansallisille 
sääntelyviranomaisille; sääntelyviranomaisten on oltava oikeushenkilöitä, niillä on oltava 
itsenäinen budjetti ja niiden on todistettava, että ne ovat täysin itsenäisiä hallinnossaan. 

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa ja vahvistaa kansallisten sääntelyviranomaisten roolia.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava lisäksi asianmukaiset varoitus- ja 
rangaistuskeinot, jotka ovat samanlaisia kaikille säätelijöille.  

Esittelijä on sitä mieltä, että tehdessään markkinoiden toimintaa koskevia tutkimuksiaan 
sääntelyviranomaisten olisi kunnioitettava kilpailuviranomaisten toimivaltuuksia. 

Esittelijä on myös samaa mieltä siitä, että sääntelijöiden väliset yhteistyövelvollisuudet on 
määriteltävä muodollisesti. Komission vastuulla olisi varmistaa vastaavan viranomaisen 
kautta, että tällainen yhteistyö todella toteutuu.

INFRASTRUKTUURI

Infrastruktuurilla on olennaisen tärkeä merkitys luotaessa yhtenäisiä Euroopan 
energiamarkkinoita. 
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On välttämätöntä muistuttaa tilanteesta uusissa jäsenmaissa, joilla on puutteellinen 
infrastruktuuri tai joissain tapauksissa infrastruktuuria ei ole lainkaan ja jotka ovat täysin 
riippuvaisia kolmansien maiden yhtiöistä kaasutoimituksissa.

Nykyinen lainsäädäntö sisältää useita ehdotuksia, joiden tarkoituksena on suosia uusien 
yhtiöiden investointeja infrastruktuureihin vapauttamalla ne kolmansien osapuolten verkkoon 
pääsyä koskevista säännöistä. 

Esittelijän mielestä myönnettyjen vapautusten varsinaisena tarkoituksena olisi lisätä 
investointeja infrastruktuuriin, joka on elintärkeä Euroopan yhtenäismarkkinoiden luomiselle. 
Tässä yhteydessä ei tarkoiteta ainoastaan rajatylittäviä investointeja, vaan myös investointeja 
jälleenhöyrystyslaitoksiin ja kaasun varastointilaitoksiin.

Mitä tulee uuteen ehdotukseen, jota on hieman muutettu sen mukauttamiseksi erillisomistusta 
koskeviin määräyksiin, esittelijä uskoo, että moniselitteisten tulkintojen välttämiseksi 
vapautusten myöntämisessä on otettava huomioon markkinoiden vaatimukset – kilpailun 
edistämisen näkökulmasta – ja sen on perustuttava selviin etukäteen asetettuihin 
määräyksiin tietyn määräajan puitteissa. Esittelijästä on tarpeen säilyttää meneillään olevat 
investoinnit laajentamalla kolmansien osapuolten markkinoille pääsyä koskevaa 
vapautusjärjestelmää koskemaan myös niitä.

Vaikka esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta kaasuverkossa toimivien yhtiöiden 
systemaattisesta yhteistyöstä vähintään alueellisella tasolla, esittelijän mielestä tämän 
yhteistyön toteuttamiseksi on tarpeellista antaa määräys yhden hallintorakenteen luomisesta 
kaasuverkon hallintaan alueellisella tasolla. Komissiota on tiedotettava yhteistyöstä 
jäsenvaltioiden suostumuksella.

KOMISSION VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Kaasumarkkinoiden yleisiä sääntöjä koskevassa direktiivissä määrätään komission 
vaikutusvallan laajentamisesta sitovien suuntaviivojen hyväksynnässä niin sanotun 
komiteamenettelyn avulla esimerkiksi kaasunkuljetuksesta vastaavien yhtiöitten 
nimittämisessä ja sertifioinnissa, velvollisuuksien noudattamisen valvonnassa, sääntelyvallan 
täytäntöönpanossa, vapautusten myöntämisessä uusille infrastruktuureille, jne.

Vaikka esittelijä pitää myönteisenä sitä, että komissio on viime kädessä vastuussa – jos sillä 
on syytä vakaviin epäilyihin – riita-asioiden ja toimivaltakonfliktien ratkaisusta ja sitovien 
teknisten määräysten antamisesta, komissio ylittää kuitenkin esittelijän mielestä toimivaltansa 
joissain kohdin direktiiviä. Näin on erityisesti silloin, kun komissiota pyydetään hyväksymään 
suuntaviivat komiteamenettelyn avulla tiedonsaantioikeutta käyttäen. Tämä menettely on 
oikeastaan suunniteltu sellaisten yleisten toimenpiteiden hyväksymiseen, joiden tarkoituksena 
on muuttaa direktiivin muita kuin lainsäädäntöön liittyviä seikkoja.  

AVOIMUUS JA KULUTTAJASUOJA

Sisäiset sähköenergiamarkkinat kuten kaasumarkkinatkin kärsivät avoimuuden puutteesta, 
joka haittaa resurssien tehokasta sijoittamista ja on esteenä uusien yhtiöiden markkinoille 
pääsyyn.
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Kaasu- ja sähkölaskut ovat usein vaikeasti luettavia ja useimmissa tapauksissa kuluttaja ei 
pääse käsiksi omaa kulutustaan koskeviin tietoihin tai yhtiöiden käyttämiin tariffeihin. Sen 
takia esittelijä korostaa, että on lisättävä luottamusta markkinoihin antamalla kuluttajille 
(myös erityisten Internet-sivustojen kautta) mahdollisimman paljon tietoa 
toimitussopimuksista tai niistä johtuvista sopimuksista sekä mahdollisuus valitusoikeuteen. 

Suuremmasta avoimuudesta ei hyötyisi ainoastaan kuluttaja päästessään käsiksi tietoihin, 
vaan myös itse yhtiöt, jotka voisivat saada tietoa kolmansien maiden yhtiöiden 
markkinaintresseistä; kolmansien maiden yhtiöitä koskevat myös samat avoimuusvelvoitteet 
kuin eurooppalaisia yhtiöitä. 

Esittelijän mielestä alalla toimivien yhtiöiden vastuuta on lisättävä kuluttajalle tarjotun 
julkisen palvelun osalta, jotta ne tarjoavat – palvelun laadun arvioimiseksi – “sosiaalisia 
tariffeja” heikossa asemassa olevien kuluttajien suojaksi.
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