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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 asetusluonnoksen tarkastelussa on ehdottomasti pidettävä mielessä 
kuluttajien suojelu toteuttamalla avoimia ja sosiaalisesti asianmukaisia toimenpiteitä.
Vaikka asetus koskee teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda tekninen 
sääntelykehys verkkoihin pääsylle, on määriteltävä myös mekanismit kuluttajien 
suojelemiseksi. Komissio asettaa kysymyksen siitä, pitäisikö loppukäyttäjäasiakkaita, 
mukaan luettuna heikossa asemassa olevat asiakkaat, altistaa hintojen heilahtelulle ja 
millä tavalla, ja päättelee, että loppukäyttäjien huolenaiheita voidaan käsitellä joko 
kaasudirektiivissä (3 artikla julkisen palvelun velvoitteista) tai 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.

– Olemme huolissamme myös siitä, että jäsenvaltioiden välisen täytäntöönpanon eri 
vaiheita nykyisessä toisessa energiapaketissa ei ole otettu asianmukaisesti huomioon.
Ehdot kolmannen paketin täytäntöönpanon varmistamiselle ovat kyseenalaisia, 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:
Katsomme, että olisi analysoitava tarkemmin, kuuluuko yhteistyö laajasti määriteltynä 
(teknisten ja markkinoita koskevien yhdenmukaisten sääntöjen hyväksyminen, jotka 
kattavat turvallisuusmääräykset, myös kaupinnan, verkkotoimintojen koordinoinnin, 
10 vuoden investointisuunnitelmien hyväksymisen, verkon kehittämissuunnitelmien 
julkaisemisen) siirtoverkonhaltijoiden toimivaltaan, vai voisivatko kansalliset 
sääntelyviranomaiset hoitaa sen paremmin.

Katsomme, että viraston perustaminen on erittäin tärkeä askel kohti integroituja 
markkinoita ja että viraston toimivaltaa on vahvistettava niin, että se voi hyväksyä 
ENTSOGin kehittämiä turvallisuus- ja toimintanormeja, seurata ja tarkistaa alueellista 



DT\702043FI.doc 3/5 PE400.313v01-00

FI

yhteistyötä koskevia siirtoverkonhaltijoiden aloitteita ja koordinoida kymmenen vuoden 
investointisuunnitelman laatimista.

Katsomme, 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.

(ii)  kaasumarkkinoiden muiden operaattorien ja sidosryhmien osallistuminen: eräät säännöt 
koskevat paitsi teknisiä kysymyksiä, myös markkinakysymyksiä (avoimuutta koskevat 
säännöt, kauppaa koskevat säännöt, markkinasäännöt). Markkinoita koskevien 
kysymysten osalta olisi varauduttava lisämääräyksiin, joilla varmistetaan sidosryhmien 
asianmukainen, järjestelmällinen ja etukäteen tapahtuva kuuleminen ottaen EASEE-Gas 
mukaan.

II. Markkinoiden yhdentäminen kansallisen aloitteiden kautta uudella sääntelykehyksellä 
edistetään ja koordinoidaan 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? Katsomme, että alueellisen 
yhteistyön ulottuvuutta ei ole määritelty selkeästi, vaikka se onkin tärkeä askel kohti 
yhdennettyjä sisämarkkinoita. Olemme erityisesti tietoisia eräiden parlamentin jäsenten 
esittämästä huolesta todellisten yhteyksien puuttumisesta Euroopan eräillä alueilla, jotka 
muodostavat ”energiasaaria”, ja tarpeesta yhdistää "energiasaaret" kuten Baltian valtiot, 
joita ei ole yhdistetty kaasunsiirtoverkostoon. Toisena huolenaiheena on määritellä 
viraston rooli siirtoverkonhaltijoiden alueellisen yhteistyön aloitteissa.

(ii) miten asetuksella voidaan tehdä “alueelliset aloitteet” erityisen toimiviksi? Komission 
ehdotusta voidaan vahvistaa alussa perustamalla yhtenäisiä käyttäjärajapintoja (yhden 
luukun kauppa), turvaamalla kaupalliset toiminnot usean siirtoverkonhaltijan nimissä 
alueellisella tasolla; myöhemmin perustamalla alueellisia operaattoreita.

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 koskevasta kehityssuunnitelmasta on tehtävä velvoittava: Kantamme on, 
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, tai muut ratkaisut).
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– 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 niin, että voidaan luoda 
yhteinen lähestymistapa kolmansien osapuolien mahdollisuudelle käyttää varastoja ja 
nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemia. Tässä asiassa asetuksessa määritellään: (i) 
miten varastointi/LNG-järjestelmien haltijoiden on tarjottava kolmansille osapuolille 
mahdollisuus käyttää palveluja, jakaa kapasiteettia ja hallita ylikuormitusta; (ii) 
avoimuusvaatimukset; (iii) toimenpiteet, joilla voidaan kehittää varastointi/LNG-
kapasiteetin jälkimarkkinoita.

(i) Katsomme, että varastointimahdollisuuksien käyttöä koskevat säännöt eivät saa 
vaarantaa pitkän aikavälin toimitusvarmuutta. Asetuksen 5a artiklan määräyksiin olisi 
lisättävä lauseke eräistä suojatoimenpiteistä.

(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. (Eräs 
parlamentin jäsen katsoi, ottaen esimerkiksi pitkään kestävän kylmän kauden, että 
omistuksen eriyttämistoimenpiteet sekä mahdollisuus käyttää varastoja saattavat 
hajottaa kaasumarkkinoiden toiminnan, heikentää pitkän aikavälin näkyvyyttä ja 
kaikkien operaattorien koordinointia.)

IV. Avoimuusvaatimukset asetusehdotuksessa laajennetaan avoimuusvaatimuksia, jota 
koskevat jo siirtoverkonhaltijoita, kattamaan kaupalliset kaasuvarastot (velvollisuus julkaista 
päivittäin varastoissa käytettävissä olevan kaasun määrä), kysyntä- ja tarjontaennusteet, 
verkon tasehallintakustannukset ja kaupankäynnin. Uusia määräyksiä sovelletaan myös siten, 
että siirtoverkonhaltijoiden on julkistettava ennakoitua ja toteutunutta tarjontaa ja kysyntää 
koskevat tiedot, jotka perustuvat ilmoituksiin, ennusteisiin ja toteutuneisiin virtoihin verkosta 
ja verkkoon, ja verkon tasapainottamiseksi toteutetut toimenpiteet.

Vaikka nämä määräykset ovat tärkeä vaihe markkinoiden avoimuuden lisäämisessä, joka 
hyödyttää kaikkia markkinatoimijoita, ja vaikka käyttöoikeus on oikein, katsomme, että 
kaasuliiketoimien julkistaminen on erittäin arkaluontoinen asia ja saattaa heikentää Euroopan 
kaasuyhtiöiden kilpailuetua. Näiden toimenpiteiden laajuutta on tarkasteltava perusteellisesti.

V. Istitutionaaliset näkökohdat Ehdoksessa suunnitellaan pakollisia "suuntaviivoja", jotka 
komissio antaa "komiteamenettelyllä" seuraavilla pääaloilla:

(i) Komiteamenettely ENTSOG-toimien osalta: jos ENTSOGin tehtävänä on laatia säännöt, 
komissio voi puuttua niihin tietyissä olosuhteissa jos se katsoo, että ENTSOGin 
hyväksymät tekniset ja markkinoita koskevat säännöt eivät takaa syrjimättömyyttä, 
tosiasiallista kilpailua tai palvelujen tehokasta toimintaa.
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Näyttää siltä, että komiteamenettelyn soveltaminen seuraisi siitä, että komissio arvioi ja 
ymmärtää markkinoiden toimintaa, ja että sen vuoksi katettua alaa ei voida määritellä 
etukäteen. Tämä saattaa johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen, kun otetaan huomioon, 
että kyseisillä suuntaviivoilla saattaa olla muita syvällisiä seurauksia, sillä niitä voidaan 
käyttää oikeusperustana komission jäsenvaltioita vastaan tulevaisuudessa käynnistämille 
rikkomusmenettelyille.

(ii) Komiteamenettely suuntaviivojen hyväksymisen (9 art.) osalta: kolmannen osapuolen 
palvelujen yksityiskohtien, kapasiteetinjakomekanismien ja ylikuormituksen 
hallintamenettelyjen, tariffimenetelmien ja tasehallintasääntöjen määrittämiseksi.

Yleisesti näyttää siltä, että monet määräykset siirtäisivät toimivaltaa komissiolle ja siten 
pois Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelystä. Vaikka Euroopan parlamentilla 
olisi laajennettu valvontavalta, komiteamenettelylle alistettujen suuntaviivojen 
hyväksymisen alaa olisi tarkasteltava perusteellisesti.

Ottaen huomioon, että suuntaviivojen hyväksyminen koskisi hyvin monia aiheita ja että käsite 
”muut kuin keskeiset osat” on epämääräinen, ehdotetaan, että komissio määrittelee ja priorisoi 
aiheiden luettelon yhdessä ehdotetun viraston (ACER) kanssa, ja että suuntaviivoihin 
sovelletaan säädösten vaikutusta koskevaa arviointia, jonka tekevät komissio ja ACER.

Varjoesittelijöiden ja ITRE-valiokunnan ensimmäisessä vuoropuhelussa olemme käsitelleet 
seuraavia aiheita: pk-yritysten mahdollisuus käyttää verkkoa, EU:n markkinoiden 
yhdentymistä estävien tärkeimpien yritysten tunnistaminen, hallitsevaa asemaa koskevien 
strategioiden tunnistaminen, tarve varmistaa täydellinen avoimuus Yhdysvaltojen 
markkinoiden mallin mukaisesti, mukaan lukien tiedot toimitetuista kapasiteeteista 
tosiaikaisesti.
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