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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 asetukseksi 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 muuttamisesta
(KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0532),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0319/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja kansainvälisen kaupan 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 asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on turvata Euroopan 
kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja 

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä 
yhteisön tason yhteistyötä perustamalla 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto, jonka 
tarkoituksena on edistää sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamista ja turvata 
Euroopan kaasunsiirtoverkon optimaalinen 



PE402.501v01-00 6/35 PR\707198FI.doc

FI

hyvä tekninen kehitys. hallinta ja hyvä tekninen kehitys.

Or. en

Perustelu

Sen korostamiseksi, että siirtoverkonhaltijoiden tärkein tehtävä on markkinoiden 
yhdentymisen edistäminen, kaasun sisämarkkinoiden toteuttaminen pitää mainita erikseen 
ENTSOn tehtäväksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virasto antaa komissiolle lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta kuuden viikon 
kuluessa niiden vastaanottamisesta.

2. Virasto antaa kaikkia sidosryhmiä 
edustavien järjestöjen kuulemisen jälkeen
komissiolle lausunnon 
perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta 
ja työjärjestysluonnoksesta kuuden viikon 
kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Viraston pitäisi antaa järjestelmän käyttäjille ja asiakkaille mahdollisuus esittää omat 
mielipiteensä ENTSOGin perussäännöstä, jäsenluettelosta ja työjärjestyksestä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Saavuttaakseen 2 a artiklassa esitetyt 
tavoitteensa kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
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eurooppalaisen verkoston on valmisteltava

Or. en

Perustelu

Sääntöjen soveltamisalan tarkentamiseksi selkeä on viitattava selvästi 2 a artiklan 
tavoitteisiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tekniset ja markkinoita koskevat 
säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) verkkotoimintoja koskevat säännöt 
3 kohdassa mainituilla aloilla

Or. en

Perustelu

Teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen poistaminen auttaisi korostamaan sitä, että 
ENTSOG käsittelee lähinnä verkkotoimintoja eikä laajempia kaupallisia kysymyksiä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista teknisistä ja markkinoita
koskevista säännöistä, verkon toiminnan 
koordinointia ja tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna 
koskeva suunnitelma sekä alustava 

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on 
oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna 
laadittavista verkkotoimintoja koskevista 
säännöistä, verkon toiminnan koordinointia 
ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
kyseisenä vuonna koskeva suunnitelma 
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aikataulu. sekä alustava aikataulu.

Or. en

Perustelu

Ks. 1 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen (2 c artiklan 3 kohta) perustelu (asetus (EY) 
N:o 1778/2005).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja 
markkinoita koskevien sääntöjen on 
katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

3. Yksityiskohtaisten 
siirtoverkkotoimintoja koskevien sääntöjen 
on katettava seuraavat alat vuotuisessa 
työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Sääntöjen soveltamisala pitää määritellä täsmällisesti siirtoverkonhaltijoiden tällä hetkellä 
hoitamien tehtävien osalta. Siirtoverkonhaltijoiden laatimat markkinoita koskevat säännöt 
liittyvät ainoastaan siirtoverkonhaltijoiden teknistä vastuuta ja toimintoja koskeviin 
sääntöihin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kauppaa koskevat säännöt g) verkkoonpääsyä ja järjestelmän 
tasapainottamista koskevien palvelujen 
tekniseen ja toiminnalliseen tarjoamiseen 
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liittyvät kauppaa koskevat säännöt

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö pitää rajoittaa lähinnä verkkotoimintoihin ja 
siirtoverkkoihin suoraan liittyviin markkinasääntöihin (verkkojen tasapainottaminen, 
jälkimarkkinat, jne.).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 3 kohta – 3 a alakota (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
yksityiskohtaiset säännöt on laadittava 
9 artiklassa esitettyjen ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeästi esitetty yhteys siirtoverkkoja koskevien sääntöjen ja 9 artiklan ohjeiden 
välillä, jotta tavoite ja tulos saadaan yhdenmukaisiksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on seurattava 
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä 
seurannan tulokset 1 kohdan e alakohdassa 

4. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on arvioitava
teknisten ja markkinoita koskevien 
sääntöjen täytäntöönpanoa ja niiden 
vaikutuksia markkinoiden yhdentymisen 
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tarkoitetussa vuosikertomuksessa. helpottamiseen tähtäävien säännösten 
yhdenmukaistamiselle esitettävä näiden 
arvioiden tulokset 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisella verkostolla ei ole virallistettuja 
sääntelytehtäviä, joten "arvioiminen" kuvaa paremmin sen roolia. Toiseksi on korostettu sitä, 
että sääntöjen pääasiallinen tarkoitus on yhdenmukaistaa säännöksiä markkinoiden 
yhdentymisen helpottamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 1364/2006/EY 
mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on 
määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

5. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on joka toinen 
vuosi laadittava yhteisön laajuinen 10-
vuotinen investointisuunnitelma ja 
julkaistava se.
Investointisuunnitelmaluonnokseen on 
sisällyttävä integroidun verkon 
mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, 
selvitys tarjonnasta ja kysynnästä sekä 
verkon häiriönkestävyyden arviointi.
Investointisuunnitelmaluonnoksen on 
erityisesti:

(a) perustuttava kansallisiin 
investointisuunnitelmiin ja Euroopan 
laajuisia energiaverkkoja koskeviin 
suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja 



PR\707198FI.doc 11/35 PE402.501v01-00

FI

neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY 
mukaisesti.

(b) verkon rajat ylittävien yhteyksien 
osalta perustuttava verkon käyttäjien, 
mukaan lukien yritykset, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten ja 
varastointilaitteiston haltijat, ja niihin 
pitää sisältyä muiden siirtoverkon 
kehittämisestä kiinnostuneiden 
investoijien kuin siirtoverkonhaltijoiden 
pitkäaikaisia sitoumuksia.
(c) määriteltävä puuttuvat investoinnit 
erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin 
osalta.

Or. en

Perustelu
Termit "valmistella" ja "laatia" on otettu käyttöön, jotta tehtäisiin selväksi, että:
(i) 10-vuotinen investointisuunnitelma on suunnitteluväline, jossa esitetään lähinnä 
suuntaviivoja ja eurooppalainen viitekehys, mutta jota ei tarvitse välttämättä virallisesti 
hyväksyä sellaisenaan (tarkat suunnitelmat lyhyemmän aikavälin ilmoituksista on vielä 
kehitettävä ja toimitettava sääntelyviranomaisen hyväksyttäväksi ja tehtävä sitoviksi, mikä on 
direktiiviehdotuksen tarkoitus).
(ii) se muodostaa perustan kaikkien asianomaisten, viraston ja tarvittaessa kansallisten 
sääntelyviranomaisten välisille neuvotteluille.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 c artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ilmoittaa 
mielipiteensä komissiolle sen pyynnöstä 
9 artiklan mukaisten suuntaviivojen 
antamisessa.

Or. en
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Perustelu

Tämä 6 kohta antaa siirtoverkonhaltijoille suoran neuvonantajan roolin suhteessa komissioon 
pakollisten suuntaviivojen hyväksynnässä. Komission neuvonantajan rooli pitää antaa 
virastolle.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 d artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle teknisten ja markkinoita
koskevien sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

2. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston on toimitettava 
virastolle verkkotoimintoja koskevien 
sääntöjen, 10-vuotisen 
investointisuunnitelman ja vuotuisen 
työohjelman luonnokset, mukaan luettuina 
tiedot kuulemismenettelystä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 d artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on 
annettava komissiolle asianmukaisesti 
perusteltu lausunto.

Jos virasto katsoo, että vuotuisen 
työohjelman tai 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnos ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
markkinoiden tehokasta toimintaa tai 
kolmansien osapuolten pääsyn verkkoihin 
turvaavien rajat ylittävien yhteyksien 
riittävää tasoa, sen on annettava 
asianmukaisesti perusteltu lausunto sekä 
suositukset kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiselle verkostolle ja 
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ilmoitettava siitä komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lujittamaan viraston neuvoa antavaa roolia ja jatkuvaa yhteistyötä 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston kanssa yleisten puitteiden 
määrittelyssä (vuotuinen työohjelma ja 10-vuotinen investointisuunnitelma).

Sääntöjen osalta neuvoa antava rooli on määritelty ehdotuksen 2 e artiklassa. Katso 
1 artiklan 3 kohdan e a kohtaan tehty tarkistus. 2 e artiklan 2 kohta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 d artikla – 2 kohta- 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viraston on annettava 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle 
verkostolle suosituksia 10-vuotisen 
investointisuunnitelman luonnoksesta 
ottaen huomioon sosioekonomiset hyödyt 
alueelle ja yhteisölle. Tätä varten se voi 
tarvittaessa kuulla kansallisia 
sääntelyviranomaisia.
Viraston on varmistettava, että 10-
vuotinen investointisuunnitelma on 
vuotuisen työohjelman ja 9 artiklassa 
esitettyjen ohjeiden mukainen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan myös viraston koordinointiroolia 10-vuotisen 
investointisuunnitelman laatimisessa.

Asetuksessa pitää tehdä selväksi, että siirtoverkkorakenteen alueellinen ja EU:n laajuinen 
suunnittelu pitää tehdä investoinneista koko alueelle koituvia sosioekonomisia hyötyjä 
silmälläpitäen. Yhteisön tason ja alueellisessa suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon koko 
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energiajärjestelmä, ei ainoastaan siirtoverkko, ja virastolle pitäisi antaa valtuudet varmistaa 
sen johdonmukaisuus.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 d artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viraston on hyväksyttävä kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston valmistelema vuotuinen 
työohjelma.
Rajoittamatta 2 e artiklan 2 kohdan 
määräyksiä, viraston on laadittava 
luonnos säännöiksi.

Or. en

Perustelu

Sääntöjen lisäksi työohjelma ja investointisuunnitelma ovat merkittäviä asiakirjoja, joilla 
määritellään yleiset puitteet ja keskeiset strategiset seikat kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston hoitamista tehtävistä ja kansallisten säännösten 
yhdenmukaistamisesta. On tärkeää, että virasto osallistuu
(i) kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston vuosittaisen työohjelman 
hyväksymiseen,
(ii) kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston valmistelemien sääntöjen 
hyväksymiseen, esimerkiksi vahvistamisen osalta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 e artikla, otsikko

Komission teksti Tarkistus

Teknisten ja markkinoita koskevien
sääntöjen laatiminen ja arviointi

Sääntöjen laatiminen ja arviointi
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Or. en

Perustelu

Ks. 1 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen (2 c artiklan 1 a kohta) (asetus (EY) 
N:o 1775/2005) sekä 1 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu (2 c artiklan 3 kohta) 
(asetus (EY) N:o 1775/2005).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 e artikla – 2 kohta – a–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla valmistelema 
verkkotoimintoja koskeva sääntö ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa;

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 
säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
verkkotoimintoja koskevasta 
sääntöluonnoksesta 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön verkkotoimintoja koskevaa 
sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on valmistellut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla ja jota 
virasto on tukenut.

Or. en

Perustelu

Työohjelmaa ja investointisuunnitelmaa (katso 1 artiklan 3 kohtaan tehty tarkistus) 
(2 d artiklan 2 kohdan 3 alakohta) (asetus (EY) N:o 1775/2005) koskevan lausunnon rinnalla 
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viraston pitää myös toimia sääntöjen valmistelun aikaisessa vaiheessa ja tiedotettava 
komissiolle tarkkaan määritellyissä olosuhteissa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 e artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission pitää joko omasta 
aloitteestaan tai viraston suosituksesta 
ryhtyä toimiin suuntaviivojen laatimiseksi
2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, 
jos se katsoo, että:

Or. en

Perustelu

Sääntöjen laatimisen mallissa komissio velvoitetaan ryhtymään välittömästi toimiin, jos 
säännöissä ei turvata syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa tai jos niitä ei noudateta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 e artikla – 3 kohta – a–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä 
tekninen tai markkinoita koskeva sääntö 
ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista 
kilpailua ja markkinoiden tehokasta 
toimintaa;

a) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla valmistelema 
verkkotoimintoja koskeva sääntö ei takaa 
syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua ja 
markkinoiden tehokasta toimintaa;

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
teknisestä tai markkinoita koskevasta 

b) kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalainen verkosto ei pääse 
kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen 
verkkotoimintoja koskevasta 
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säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla;

sääntöluonnoksesta 2 c artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön teknistä tai markkinoita
koskevaa sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on antanut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet 
täytäntöön verkkotoimintoja koskevaa 
sääntöä, jonka kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen 
verkosto on valmistellut 2 c artiklan 
3 kohdassa luetelluilla aloilla ja jota 
virasto on tukenut.

Or. en

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toteuttaessaan tehtäviään kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston on avoimella tavalla ja 
varhaisessa vaiheessa 2 b artiklassa 
tarkoitetun perussäännön mukaisesti
kuultava laajasti kaikkia 
markkinaosapuolia, joita asia koskee, 
laadittaessa 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja sääntöjä, verkoston 10-
vuotisen investointisuunnitelman 
luonnosta ja verkoston vuotuista 
työohjelmaa, ja erityisesti kaikkia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä.
Kuultavia tahoja ovat kaasuntoimittajat, 
asiakkaat, verkon käyttäjät, 
jakeluverkonhaltijat, nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijat, mukaan 
luettuina (teollisuuden) organisaatiot, 
tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, 
joita asia koskee, ja kuulemisissa pitää 
pyrkiä selvittämään kaikkien 
päätöksentekoprosessiin osallistuvien 
tahojen näkemykset ja ehdotukset.
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Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston alulle panemaan sääntöjen, 
investointisuunnitelman ja vuotuisen työohjelman valmistelutyöhön pitää kuulua kaikkien 
markkinaosapuolten säännönmukainen kuulemisprosessi. Kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston valtuuksien tasapainottamiseksi markkinoiden toimijoilla pitää olla 
virallisesti määritelty asema ehdotettujen sääntöjen kommentoinnissa ja niiden 
kehittämisessä.

Säännöistä järjestettävä kuuleminen on toteutettava sellaisin menettelyin, joissa varmistetaan 
mahdollisimman suuri avoimuus ja takeet tuottajien, toimittajien ja loppukäyttäjien etujen 
huomioon ottamisesta.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuotuisen työohjelman 
hyväksymistä ja tuen ilmaisemista
säännöille, viraston on tarvittaessa 
kuultava laajamittaisesti kaikkia 
asianosaisia kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston valmistelemasta 
luonnoksesta. Viraston on ilmoitettava 
kuulemismenettelyssä esitetyt 
huomautukset ja se, miten ne on otettu 
huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, 
joissa huomautuksia ei ole otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Hyväksymisen ja tuen ilmaisemisen vaiheessa saatetaan tarvita viraston järjestämää uutta 
kuulemiskierrosta.
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

Alueellinen investointisuunnitelma ei saa 
olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen 
investointisuunnitelman kanssa. Viraston 
on varmistettava koordinointi ja 
johdonmukaisuus alueiden välillä ja 
laadittava tätä koskevia suosituksia.

Or. en

Perustelu

Viraston pitää voida siirtoverkonhaltijoille osoittamiensa suositusten välityksellä seurata ja 
tarkkailla siirtoverkonhaltijoiden alueelliseen yhteistyöhön liittyviä alueellisia toimia 
koordinoinnin ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi eri alueiden välillä.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden ja 
sääntelyviranomaisten on toimittava 
keskenään yhteistyössä, jotta niiden 
kansalliset markkinat voitaisiin yhdentää 
vähintään aluetasolla. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti varmistettava 
siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö 
aluetasolla kilpailtujen EU:n laajuisten 
markkinoiden luomiseksi.

Or. en



PE402.501v01-00 20/35 PR\707198FI.doc

FI

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei kykenisi yksinään toimimaan 
kaupallisten toimintojen rajapintana useiden siirtoverkonhaltijoiden nimissä alueellisella 
tasolla. Tämän vuoksi tarvitaan jäsenvaltioiden osallistumista alueelliseen markkinoiden 
yhdentymiseen sopivien kannusteiden kehittämiseksi tai luomiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 h artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Direktiivin 2003/55/EY 5 b artiklassa 
tarkoitetun alueellisen yhteistyön 
saavuttamista koskevien velvoitteidensa 
vuoksi jäsenvaltioiden on kannustettava 
siirtoverkonhaltijoita perustamaan 
kyseisen direktiivin 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti useiden jäsenvaltioiden alueita 
kattavia yhtenäisiä käyttäjärajapintoja 
tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei kykenisi yksinään toimimaan 
kaupallisten toimintojen rajapintana useiden siirtoverkonhaltijoiden nimissä alueellisella 
tasolla. Tämän vuoksi tarvitaan jäsenvaltioiden osallistumista alueelliseen markkinoiden 
yhdentymiseen sopivien kannusteiden kehittämiseksi tai luomiseksi.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
2 h artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edistäessään operatiivisia järjestelyjä 
alueellisella tasolla 
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siirtoverkonhaltijoiden on
a) kahden vuoden kuluttua siitä, kun 
komissio on määritellyt aiheelliset 
maantieteelliset alueet 3 kohdan 
mukaisesti, yhdenmukaistettava 
kaupalliset tarjouksensa ja myyntiehtonsa 
sovittamalla yhteen vierekkäisten 
siirtoverkonhaltijoiden kaupalliset 
kapasiteetit ja hyväksyttävä vierekkäisten 
siirtoverkonhaltijoiden hoitamien uusia 
investointeja koskevien 
kuulemisprosessien yhteinen koordinointi 
saman alueen liityntäkohdissa;
b) kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 
komissio on määritellyt aiheelliset 
maantieteelliset alueet, otettava käyttöön 
"tarjouspaketteja" toimittajille 
liityntäkohdissa saman alueen 
vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden 
välillä;
c) neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
komissio on määritellyt aiheelliset 
maantieteelliset alueet, otettava käyttöön 
"tarjouspaketteja" kaikille kyseisen 
alueen verkkojen liityntäkohdille ja 
perustaa alueellisia järjestelmiä (esim. 
yhtenäisiä käyttäjärajapintoja), jotka 
tarjoavat keskitettyä tietoa toimittajille 
koko alueen yhteenliittämiskapasiteetista 
ja auttavat niitä varaamaan kapasiteettia 
suorilla yhteyksillä kyseisten 
siirtoverkonhaltijoiden kaupallisiin 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

Alueellisen yhteistyön aikaansaaminen on mutkikas ja pitkä prosessi, mikä tarkoittaa, että 
asetuksessa pitäisi kehittää tarvittavia etenemissuunnitelmia ja määritellä konkreettisia 
toimia, joita siirtoverkonhaltijoiden pitää vähitellen toteuttaa alueellisesti, jotta saavutetaan 
siirtoverkonhaltijoiden välinen tekninen lähentyminen. Pitkän aikavälin tavoitteena olisi 
yhtenäisen käyttäjärajapinnan saavuttaminen kullekin komission määrittämälle alueelle 
1 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti, 2 h artiklan 3 kohta 1 alakohta.



PE402.501v01-00 22/35 PR\707198FI.doc

FI

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi määritellä kunkin 
alueellisen yhteistyörakenteen kattaman 
maantieteellisen alueen. Komissio voi 
kiinnittää erityishuomiota EU:n alueella 
oleviin "energiasaarekkeisiin" tai 
maantieteellisesti rajattuihin alueisiin, 
joissa pitää kehittää yhteyksiä 
kaasunsiirtoverkostoon. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viraston on tehtävä yhteistyötä 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa alueiden 
sääntelyjärjestelmien lähentämiseksi, jotta 
saadaan aikaan kilpaillut EU:n laajuiset 
markkinat. Jos virasto katsoo, että 
kyseistä yhteistyötä varten tarvitaan 
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sitovia sääntöjä, se antaa tarvittavat 
suositukset.

Or. en

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

a) laitteiston haltijan on tarjottava 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten ja 
varastojen käyttämätöntä kapasiteettia 
ensimarkkinoilla; varastojen osalta sitä on 
tarjottava vähintään seuraavan 
vuorokauden kapasiteettina ja 
keskeytyvänä kapasiteettina;

a) laitteiston haltijan on tarjottava 
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten ja 
varastojen käyttämätöntä kapasiteettia 
ensimarkkinoilla; varastojen osalta sitä on 
tarjottava vähintään seuraavan 
vuorokauden kapasiteettina ja 
keskeytyvänä kapasiteettina, ja 
noudatettava toimitusvarmuutta koskevia 
kansallisia vaatimuksia sekä direktiivissä 
2003/55/EY ja maakaasun 
toimitusvarmuuden takaavista 
toimenpiteistä huhtikuun 26 päivänä 2004 
annetussa neuvoston direktiivissä 
2004/67/EY* tarkoitettuja vaatimuksia.

____
* EUVL L 127, 29.4.2004, s. 92.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 9 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja 
kysyntää koskevat tiedot, jotka perustuvat 
ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin 
virtoihin verkosta ja verkkoon.
Julkistettavien tietojen on oltava yhtä 
yksityiskohtaisia kuin 
siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä olevat 
tiedot. Yksittäisiin sopimuksiin liittyviä 
arkaluonteisia kaupallisia tietoja ei pidä 
ilmoittaa näiden tietojen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 10 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
6 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on aina 
ilmoitettava tässä asetuksessa vaaditut 
tiedot tarkoituksenmukaisesti, määrien 
kannalta selkeästi, ymmärrettävästi ja 
ketään syrjimättä.

3. Nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteistojen ja 
varastointilaitteistojen haltijoiden on aina 
ilmoitettava tässä asetuksessa vaaditut 
tiedot tarkoituksenmukaisesti, määrien 
kannalta selkeästi, ymmärrettävästi ja 
ketään syrjimättä. Yksittäisiin sopimuksiin 
liittyviä arkaluonteisia kaupallisia tietoja 
ei pidä ilmoittaa.

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen suuntaviivojen laatimista 
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komissio laatii vuosittain tiiviissä 
yhteistyössä viraston kanssa varhaisessa 
vaiheessa luettelon prioriteeteista ja 
ehdotetuista kaikkein tärkeimmistä 
toimista EU:n laajuisten 
kaasumarkkinoiden kehittämiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Suuntaviivoja on tarkoitus hyväksyä erittäin monissa kysymyksissä, joten tätä menettelyä 
(1 a artiklasta (uusi) 1 e artiklaan asti(uusi)), pitäisi kehittää etukäteen komiteamenettelyssä, 
jota koskevat toimielinten väliseen sopimuksen perustuvat säännöt. 

Järjestelmällä pyrittäisiin:

(i) kehittämään suunnitteluun perustuva lähestymistapa komiteamenettelyllä hyväksyttäviin 
toimiin ja niiden arviointiin; 

(ii) tunnustamaan viraston rooli ehdotettavien toimien valmistelussa ja kuulemisessa; 

(iii) varmistamaan teknistä asiantuntemusta omaavien sidosryhmien ennakoiva ja avoin 
kuuleminen. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 14 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Prioriteettiluettelon huomioon ottaen 
komissio valtuuttaa viraston laatimaan 
enintään kuuden kuukauden aikana 
ehdotuksen luonnokseksi suuntaviivoista, 
jossa esitetään perustavaa laatua olevat, 
selkeät ja puolueettomat periaatteet 
sääntöjen yhdenmukaistamiselle, jotta 
voidaan kehittää kilpailukykyiset ja 
yhdennetyt kaasumarkkinat.
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Or. en

Perustelu

Sama kuin 1 artiklan 14 kohtaan tehdyn tarkistuksen (9 artiklan 1 a kohta (uusi)) perustelu 
(asetus (EY) N:o 1775/2005).

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 14 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Viraston on näitä suuntaviivoja 
laatiessaan kuultava laajasti enintään 
kahden kuukauden ajan avoimella tavalla 
kaikkia eri sidosryhmiä ja erityisesti 
verkon käyttäjiä edustavia järjestöjä.

Or. en

Perustelu

Sama kuin 1 artiklan 14 kohtaan tehdyn tarkistuksen (9 artiklan 1 a kohta (uusi)) perustelu 
(asetus (EY) N:o 1775/2005).

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 14 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
9 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Viraston on saatettava valmiiksi 
luonnos suuntaviivoiksi kuulemisten 
perusteella viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua kuulemisjakson 
päättymisestä. Sen on julkistettava kaikki 
saamansa huomautukset, ellei näiden 
huomautusten tekijä ole antanut 
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muunlaisia ohjeita, ja selitettävä miten 
huomautukset on otettu huomioon 
lopullisessa luonnoksessa tai perusteltava 
niiden hylkääminen.

Or. en

Perustelu

Sama kuin 1 artiklan 14 kohtaan tehdyn tarkistuksen (9 artiklan 1 a kohta (uusi)) perustelu 
(asetus (EY) N:o 1775/2005).

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 14 KOHTA
Asetus (EY) N:O 1775/2005)
9 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Saatuaan ehdotuksen luonnokseksi 
suuntaviivoista komissio arvioi, 
sisältävätkö ne perustavaa laatua olevat, 
selkeät ja puolueettomat periaatteet 
sääntöjen yhdenmukaistamiselle 
kilpailukykyisten ja yhdennettyjen 
kaasumarkkinoiden kehittämiseksi, sekä 
kuulemisprosessin tasapuolisuutta. Jos 
komissio katsoo, että viraston esittämä 
lopullinen luonnos suuntaviivoiksi 
muodostaa sopivan perustan, se toimittaa 
luonnoksen 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle lopullista 
hyväksyntää varten 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Sama kuin 1 artiklan 14 kohtaan tehdyn tarkistuksen (9 artiklan 1 a kohta (uusi)) perustelu 
(asetus (EY) N:o 1775/2005).
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Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja ja 
antaa suuntaviivoja 1 kohdassa 
tarkoitetuista kysymyksistä 1 a–
1 e kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. 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.”

Or. en

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio arvioi säännöllisesti 
suuntaviivojen asianmukaisuutta 
yhteistyössä viraston kanssa. Virasto 
kuulee tarvittaessa kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa ja kaikkia markkinaosapuolia, 
joita asia koskee, kuluttajia ja 
loppukäyttäjiä sen varmistamiseksi, että 
suuntaviivoilla saavutetaan 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso 
niiden kattamilla alueilla.

Or. en
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Perustelu

On tarpeen säätää suuntaviivojen asianmukaisuuden säännöllinen arviointi (sen lisäksi, että 
seurataan niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa direktiiviehdotuksen 24 e artiklassa 
tarkoitetulla tavalla). Viraston ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 
uutta käsittelykierrosta voidaan tarvita, mukaan lukien sidosryhmien virallinen kuuleminen.
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PERUSTELUT

Asetus maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1775/2005 muuttamisesta

Yleinen arvio ehdotuksesta

– Ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön eurooppalaisia työkaluja, joilla pyritään 
parantamaan yhteistyötä ja vahvistamaan sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla 
siirtoverkonhaltijoita ja yhdenmukaistamalla varastointilaitteistojen haltijoita koskevia 
sääntöjä. Ehdotuksen tavoitteena on myös lisätä avoimuutta ja pitkän aikavälin näkymiä 
niin, että voidaan turvata kaasutoimitukset, investointien suunnitteleminen ja estää 
vakavat häiriöt. Yleisesti esittelijä voi periaatteellisella tasolla yhtyä näihin tavoitteisiin.

– Esittelijä katsoo, että kolmannen energiapaketin kaasumarkkinoita koskevien ehdotusten 
tarkastelussa on ehdottomasti pidettävä mielessä kuluttajien suojelu toteuttamalla avoimia 
ja sosiaalisesti asianmukaisia toimenpiteitä. Asetus koskee kuitenkin teknisiä 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda tekninen sääntelykehys verkkoihin pääsylle.
Direktiiviä pitäisi käyttää asianmukaisesti oikeana lainsäädäntövälineenä kuluttajien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi EU:n tasolla. (3 artikla julkisen palvelun velvoitteista).
Vaihtoehtoisesti kuluttajia voidaan suojella erityisillä kansallisilla toimenpiteillä, joiden 
on oltava EU:n kilpailulainsäädännön mukaisia.

– Komissio on huolissaan myös keskittymisen asteesta tukku- ja vähittäiskaupassa, mutta ei 
käsittele markkinoiden tiettyä piirrettä, eli vähittäiskaupan yhdentymistä kaasun 
tukkukaupan ja sähköntuotannon kanssa, joka todennäköisesti lujittaa hallitsevien 
yhtiöiden asemia. Yhä useammin kaikkialla Euroopassa markkinoita hallitsevat sekä 
sähkö- että kaasumarkkinoilla toimivat integroidut tukkukauppayhtiöt. Pk-yritysten 
pääsyä verkkoihin on helpotettava huomattavasti.

– Lopuksi, suurimpia huoliamme on, että jäsenvaltioiden välisen täytäntöönpanon eri 
vaiheita nykyisessä toisessa energiapaketissa ei ole otettu asianmukaisesti huomioon.
Ehdot kolmannen paketin täytäntöönpanon varmistamiselle ovat suurempi haaste, sillä 
kaupan vapauttamisen toista kierrosta ei ole vielä pantu kokonaan täytäntöön.
Lisätoimenpiteiden hyväksyminen saattaisi siten aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta.
Oikeudellisten rikkomusmenettelyjen lisäksi olisi löydettävä käytännön ratkaisuja, joilla 
täytäntöönpano varmistetaan.

I. Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyö kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston (ENTSOG) luominen rakenteeksi, joka vastaa pakollisista tehtävistä, on tärkeä 
edistysaskel.

(i) ENTSOGin, kansallisten sääntelyvirastojen ja viraston välinen voimatasapaino: Esittelijä 
katsoo, että ENTSOGin yhteistyö on määritelty liian laajasti (teknisten ja markkinoita 
koskevien yhdenmukaisten sääntöjen hyväksyminen, jotka kattavat 
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turvallisuusmääräykset, myös kaupinnan, verkkotoimintojen koordinoinnin, 10 vuoden 
investointisuunnitelmien hyväksymisen, verkon kehittämissuunnitelmien julkaisemisen).

Esittelijä katsoo, että ENTSOGin työ eräänlaisena yhteissäätelyn muotona, joka on 
rinnakkainen komission toimien kanssa, on rajattava teknisiin kysymyksiin, jotka 
koskevat kolmansien osapuolien pääsyä verkkoon, turvallisuutta ja luotettavuutta sekä 
yhteentoimivuuden sääntöjä ja toimintamenettelyjä. Esittelijä ehdottaa, että ENTSOGin 
laatimien sääntöjen soveltamisalaa pitäisi tiukentaa ja rajata se siirtoverkkotoimintaan.

Esittelijä katsoo, että viraston perustaminen on erittäin tärkeä askel kohti integroituja 
markkinoita ja että viraston toimivaltaa on vahvistettava niin, että se voi hyväksyä 
ENTSOGin kehittämän työohjelman, seurata ja tarkistaa alueellista yhteistyötä koskevia 
siirtoverkonhaltijoiden aloitteita ja koordinoida kymmenen vuoden 
investointisuunnitelman laatimista. Esittelijä ehdottaa myös, että virasto hyväksyy 
ENTSOGin laatimat säännöt.

(ii) kaasumarkkinoiden muiden operaattorien ja sidosryhmien osallistuminen: Olisi 
varauduttava lisämääräyksiin, joilla varmistetaan sidosryhmien asianmukainen ja 
etukäteen tapahtuva kuuleminen ottaen muiden muassa EASEE-Gas mukaan. Kaikkia 
sidosryhmiä pitää kuulla: tuottajia, verkonhaltijoita, toimittajia ja kuluttajia.

Viraston pitäisi myös kuulla kaikkia sidosryhmiä tehdessään ehdotuksia ja suosituksia.

II. Markkinoiden yhdentäminen kansallisen aloitteiden kautta uudella sääntelykehyksellä 
edistetään alueellisia aloitteita siirtoverkonhaltijoiden ja sääntelyviranomaisten välillä niin, 
että voidaan varmistaa verkon optimaalinen hallinta ja investointien ja jakelun asianmukainen 
suunnittelu.

(i) tarvittava askel kohti yhdennettyjä sisämarkkinoita: Esittelijä katsoo, että alueellisen 
yhteistyön ulottuvuutta ei ole määritelty selkeästi ehdotuksessa, vaikka se onkin tärkeä 
askel kohti yhdennettyjä sisämarkkinoita. On tärkeää yhdistää ”energiasaaret, kuten 
Baltian valtiot tai Iberian niemimaa.

Esittelijä ehdottaa, että kaasuasetuksessa siirtoverkonhaltijat on velvoitettava 
noudattamaan täsmällistä aikataulua, johon kuuluu konkreettisia tavoitteita pantavaksi 
täytäntöön alueellisella tasolla yhtenäisten käyttäjärajapintojen perustamiseksi. Esittelijän 
huolenaiheena on myös miten määritellä viraston rooli siirtoverkonhaltijoiden alueellisen 
yhteistyön aloitteissa ja antaisi virastolle valtuudet varmistaa alueiden teknisten ja 
sääntelyä koskevien kehysten lähentämisen sekä valvoa alueellisia 
investointisuunnitelmia.

(ii) miten asetuksella voidaan tehdä “alueelliset aloitteet” toimiviksi käytännössä?
Komission ehdotusta voidaan vahvistaa perustamalla yhtenäisiä käyttäjärajapintoja 
(esimerkiksi yhden luukun kauppa), turvaamalla kaupalliset toiminnot usean 
siirtoverkonhaltijan nimissä alueellisella tasolla. On nimettävä selkeämmin alueet, joissa 
siirtoverkonhaltijoiden pitää tehdä yhteistyötä. Siirtoverkonhaltijat voisivat harkita 
toimivaltuuksiltaan määriteltyjen alueellisten elinten perustamista.
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III. Toimitusvarmuus Esittelijä katsoo, että asetuksen määräyksiä on välttämättä 
tarkasteltava toimitusvarmuuden valossa.

– Investointien suunnittelu. asetusehdotuksen mukaan ENTSOG laatisi EU:n tasolla 
kymmenen vuoden vapaaehtoisen verkonkehittämisohjelman.

(i) Investointeja koskevaa kehityssuunnitelmaa on vahvistettava: Investointien 
suunnittelu on tehtävä markkinoiden käyttäjien näkökohtien ja tarpeiden mukaisesti 
kansallisella tasolla, jossa siirtoverkonhaltijat suunnittelevat itsenäisiä 
investointejaan, ja myös EU:n tasolla. Esittelijä katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi hyväksyttävä nämä suunnitelmat – sen sijaan että ne 
esitetään pelkästään lausuntoa varten virastolle – ja niitä olisi seurattava tarkkaan, jos 
niistä halutaan tehdä toimivia; kansallisten, alueellisten ja Euroopan tason 
suunnitelmien välistä koordinointia on selvennettävä.

(ii) Myös kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on laadittava investointisuunnitelmia 
riippumatta direktiivissä lopulta vahvistetuista markkinarakenteista (omistuksen 
eriyttäminen, ISO, ja muut ratkaisut).

Viraston ja kansallisten sääntelyviranomaisten pitää valvoa investointisuunnitelmaa 
sen varmistamiseksi, että tarvittavat investoinnit tehdään ajoissa. Tässä vaiheessa 
esittelijä katsoo kuitenkin, että mietinnön pitää edetä rinnakkain 
maakaasumarkkinoista ehdotetun direktiivin asiaa koskeviin säännöksiin liittyvän 
parlamentin käsittelytyön kanssa. On liian aikaista esittää erityisiä järjestelmiä, jotka 
koskevat investointien täytäntöönpanoa, kansallisten suunnitelmien ja EU:n 
suunnitelmien välisiä yhteyksiä tai kansallisten sääntelyviranomaisten investointien 
hyväksyntämekanismeja. Toistaiseksi esittelijä ehdottaa lisätoimia, jotta ainakin 
virasto otettaisiin mukaan yhteisön laajuisen 10-vuotisen investointisuunnitelman 
valmisteluun.

– Mahdollisuus käyttää varastoja Varastointilaitteistojen haltijoita koskevaa 
sääntelykehystä on yhdenmukaistettava ERGEG:n jo vahvistamien hyvien käytänteiden 
ja suuntaviivojen mukaisesti. Nykyisen asetuksen määräyksiä siirtoverkonhaltijoista olisi 
laajennettava koskemaan varastointilaitteistojen haltijoita ja laajasti nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoasemia niin, että voidaan luoda yhteinen lähestymistapa 
kolmansien osapuolien käyttömahdollisuudelle.

(i) Esittelijä katsoo, että varastointimahdollisuuksien käyttöä koskevat säännöt eivät saa 
vaarantaa pitkän aikavälin toimitusvarmuutta. Asetuksen 5 a artiklan määräyksiin on 
lisätty lauseke eräistä suojatoimenpiteistä maakaasun toimitusvarmuutta koskevaan 
direktiiviin 2004/67/EY liittyen.

(ii) Siirtoverkonhaltijoiden, varastointilaitteistojen haltijoiden ja LNG-operaattoreiden 
soveltamat ylikuormitusta koskevat säännöt (keskeytyvän kapasiteetin perusteella 
päivittäisessä pääsyssä) olisi määriteltävä selkeästi ja niissä olisi otettava huomioon 
ainakin pitkän aikavälin sopimusten ja joustavuusmekanismien olemassaolo.
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IV. Avoimuusvaatimukset asetusehdotuksessa laajennetaan siirtoverkonhaltijoita koskevia 
nykyisiä avoimuusvaatimuksia kattamaan kaupalliset kaasuvarastot, kysyntää ja kapasiteetin 
saatavuutta koskevat ennusteet, verkon tasapainottamisen kustannukset ja 
kaupankäyntikapasiteetin. Uusia määräyksiä sovelletaan myös siten, että 
siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja kysyntää 
koskevat tiedot ja verkon tasapainottamiseksi toteutetut toimenpiteet.

Vaikka nämä määräykset ovat tärkeä vaihe toiminnan avoimuuden lisäämisessä, joka 
hyödyttää kaikkia markkinatoimijoita, ja vaikka käyttöoikeus on oikein, esittelijä katsoo, että 
tällaisten tietojen julkistaminen yleisesti ottaen vahvistaa markkinoita, kunhan varmistetaan 
riittävä kaupallinen luottamuksellisuus. On kuitenkin muistettava, että tietyt kaasuliiketoimet 
ovat erittäin arkaluontoisia. Eräitä varotoimia on otettu käyttöön tarvittaessa.

V. Institutionaaliset näkökohdat: Asetus ei ole riittävän selkeä ENTSOGin toimivaltuuksia 
koskevan "komiteamenettelyn" osalta:

(i) jos ENTSOGin tehtävänä on laatia säännöt, komissio voi puuttua niihin tietyissä 
olosuhteissa komiteamenettelyllä jos se katsoo, että ENTSOGin hyväksymät tekniset ja 
markkinoita koskevat säännöt eivät takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai 
palvelujen tehokasta toimintaa.

(ii) komissio voi toisaalta ryhtyä 9 artiklan perusteella toimiin ja hyväksyä suuntaviivoja 
samalla alalla olosuhteista riippumatta kolmannen osapuolen palvelujen yksityiskohtien, 
kapasiteetinjakomekanismien, ylikuormituksen hallintamenettelyjen jne. määrittämiseksi.

Ottaen huomioon, että suuntaviivojen hyväksyminen koskisi hyvin monia aiheita, esittelijä 
ehdottaa, että selkeällä ja tiukalla ennakoivalla menettelyllä komiteamenettelyä pitäisi rajata 
ja valmistella yhteistyössä viraston kanssa ja sidosryhmiä kuullen. Komission pitäisi 
määritellä ja priorisoida aiheiden luettelo yhdessä ehdotetun viraston (ACER) kanssa, ja 
suuntaviivoihin pitäisi soveltaa julkista kuulemista tai tarvittaessa säännöllistä arviointia, 
jonka tekevät komissio ja ACER.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
- no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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