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Asia: Bulgarian tasavallan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja 

asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Bulgarian tasavallan parlamentti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 

ehdotuksesta asetukseksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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ASIA: Bulgarian tasavallan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 

N:o 994/2010 kumoamisesta 

 

ARVOISA HERRA SCHULZ 

 

20. huhtikuuta 2016 pitämässään istunnossaan Bulgarian tasavallan Eurooppa-asioiden ja 

yhteisön varojen valvontavaliokunta käsitteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 

kumoamisesta. 

 

Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunnan jäsenet suhtautuivat myönteisesti 

komission aloitteeseen asetuksen (EU) N:o 994/2010 tarkistamisesta jäsenvaltioiden välisen 

yhteistyön ja kaasunsaannin turvaamisen takaamiseksi. Perehdyttyään huolellisesti 

asetusehdotukseen sekä ottaen huomioon Bulgarian tasavallan ministerineuvoston alaisen 

Eurooppa-asioiden neuvoston antaman puitelausuman ja parlamentin talouspoliittisen ja 

matkailuvaliokunnan sekä energiavaliokunnan asiaa koskevat esitykset he olivat yksimielisiä 

käyttäessään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan nojalla kansallisille parlamenteille myönnettyjä valtuuksia antaa (ohessa liitteenä 

oleva) perusteltu lausunto edellä mainitusta asetusehdotuksesta. 

 

Lähetän vakiintuneen menettelyn mukaisesti tiedoksenne hyväksytyn asiakirjan sekä 

perustellun lausunnon, jossa ilmaistaan Bulgarian parlamentin kanta tästä aiheesta. 

 

Liitteet: Tekstin mukaan 
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PERUSTELTU LAUSUNTO 

BULGARIAN TASAVALLAN 

PARLAMENTIN PUOLESTA 

 

BULGARIAN TASAVALTA 

NELJÄSSKYMMENESKOLMAS 

EUROOPPA-ASIOIDEN JA  

YHTEISÖN VAROJEN VALVONTAVALIOKUNTA 

 

M I E T I N T Ö  

 

ASIA: ASIA: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista 

kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta – Bulgarian 

tasavallan parlamentin Eurooppa-asioita käsittelevän vuoden 2016 työohjelman 16 kohta 

sekä Bulgarian tasavallan kanta nro 602-00-20, jonka ministerineuvosto hyväksyi 

1. huhtikuuta 2016. 

 

I. Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta käsitteli 20. huhtikuuta 2016 

pitämässään kokouksessa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta, joka oli 

Bulgarian tasavallan parlamentin Eurooppa–asioita käsittelevän vuoden 2016 

työohjelman 16 kohta. 

 

Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunnan kokouksessa olivat läsnä Ženo 

Stankov, energiaministeriön energiapolitiikasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavan 

pääosaston energia-alan kansainvälisen yhteistyön osaston johtaja Albena Trasieva sekä 

ministerineuvoston hallinnon EU-asiain koordinoinnista vastaavan pääosaston asiantuntijat 

Tsvetan Vladikov, Denitsa Nedeva ja Mariana Vasileva. 

 

II. Tämän asetusehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot ottavat 

käyttöön asianmukaisia välineitä, joilla varaudutaan toimitushäiriöistä tai poikkeuksellisen 

suuresta kysynnästä johtuvaan kaasupulaan. Tähän asetusehdotukseen kuuluvat toimenpiteet 

koskevat parempaa alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota; yksityiskohtaisia velvoitteita ja 

tarvittavan infrastruktuurin tarjoamista; riskinarvioinnin parantamista ja riskien ehkäisemistä; 

kaasuntoimitusten takaamista tietyille kuluttajaluokille (niin kutsutut suojatut asiakkaat) jopa 

vaikeissa olosuhteissa (toimitusnormi) ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuuperiaatteen 

käyttöönottoa. 

 

Kun otetaan huomioon Ukrainan ja Venäjän federaation välillä vallitsevat jännitteet, 

Euroopan komissio katsoo, että lisätoimenpiteet ovat yhä viisi vuotta asetuksen 

(EY) N:o 994/2010 hyväksymisen jälkeen tarpeen, jotta taataan kaasuntoimitukset 

Eurooppaan. Komission mukaan asetusehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 194 artikla, jossa määrätään unionin toimivallasta 

energia-alalla. Perusteluissaan komissio huomauttaa, että riski merkittävästä häiriöstä 

kaasunsaannissa ei rajoitu kansallisiin rajoihin ja se voisi vaikuttaa useisiin jäsenvaltioihin ja 

että kansallinen lähestymistapa ei johda parhaimpiin mahdollisiin toimenpiteisiin ja voi 

pahentaa kriisin vaikutusta. Tästä syystä sekä arvioituaan huolellisesti asetuksessa (EY) N:o 

994/2010 mainitut välineet ja näiden täytäntöönpanon jäsenvaltioissa komissio ehdottaa 
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alueellisen yhteistyön ja koordinoinnin vahvistamista koko EU:n alueen toimitusvarmuuden 

parantamisen kustannustehokkaimpana lähestymistapana. 

 

Asetusehdotuksessa säädetään (liitteessä I kuvattujen) pakollisten alueellisten 

ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien sekä alueellisten riskiarviointien 

laatimisesta. Näistä suunnitelmista tehdään vertaisarviointi ja ne laaditaan yhteistyössä 

muiden luonnonkaasun koordinointiryhmään kuuluvien alueiden kanssa, ja komissio voi 

vaatia niiden muuttamista ennen niiden lopullista hyväksymistä. 

 

Komission asetusehdotuksen uusien säännösten mukaan kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet, jotta suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 

jäljelle jäävän infrastruktuurin tekninen kapasiteetti laskettuna (asetusehdotuksen liitteessä II 

määritetyn) N–1-kaavan mukaisesti pystyy tyydyttämään laskelmassa huomioon otetun 

alueen kaasun kokonaiskulutuksen yhtenä päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 

suurta ja joka tilastollisen todennäköisyyden mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa. Tämän 

lisäksi on mahdollistettava pysyvä fyysinen kapasiteetti kaasun siirtämiseksi molempiin 

suuntiin kaikissa jäsenvaltioiden välisissä yhdysputkissa, määriteltyjä poikkeuksia lukuun 

ottamatta (asetusehdotuksen 4 artiklan 4 kohta ja liite III). 

 

Asetusehdotuksen muutoksilla pyritään takaamaan sekä kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten että komission parempi tietojen saanti. Ne voivat hätätilanteissa ja 

asianmukaisin perusteluin edellyttää maakaasualan yrityksiä luovuttamaan tietoja, 

sopimustiedot mukaan lukien. Tämän lisäksi maakaasualan yrityksien on ilmoitettava 

asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle kaasun 

toimitusvarmuuden kannalta merkityksellisistä sopimuksista heti kun ne on allekirjoitettu tai 

kun niitä muutetaan. Tämä koskee pitkän aikavälin sopimuksia, joilla varmistetaan yli 

40 prosenttia vuosittaisesta maakaasun kulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. 

 

Toimitusnormia, jolla taataan jatkuva kaasuntoimitus suojatuille asiakkaille tietyn ajanjakson 

ajaksi silloinkin, kun kaasunsaanti vaikeutuu ja/tai kysyntä on poikkeuksellisen suurta, ei 

muuteta merkittävästi. Suojattujen asiakkaiden luokka säilytetään ja se käsittää kaikki 

kaasunjakeluverkkoon kytketyt kotitalousasiakkaat ja – jäsenvaltioiden harkinnan mukaan – 

tietyissä tapauksissa myös kaukolämpölaitokset sekä pk-yritykset. Asetusehdotuksessa 

säädetään myös jäsenvaltioiden yhteisvastuuperiaatteen pakollisesta soveltamisesta. Tämä 

periaate tarkoittaa, että jos jäsenvaltiossa on hätätilanne eikä se voi toimittaa kaasua 

suojatuille asiakkaille, kaasua ei toimiteta muille kuin suojatuille asiakkaille muissa 

jäsenvaltioissa, joiden siirtoverkot on suoraan kytketty ensimmäisen jäsenvaltion 

siirtoverkkoon. 

 

III. Bulgarian tasavallan ministerineuvoston puitelausuman mukaan Bulgarian tasavalta antaa 

periaatteellisen tukensa ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista 

kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta. Samalla 

Bulgarian tasavalta edellyttää, että se saa Luxemburgin, Slovenian ja Ruotsin (4 artiklan 

8 kohta) sekä Maltan ja Kyproksen (19 artikla) tavoin poikkeuksen, kun otetaan huomioon 

tarvittavan kapasiteetiltaan suuremman infrastruktuurin rakentamiseen tarvittava aika ja 

huomattavat taloudelliset investoinnit. Bulgarian tasavalta katsoo, että ehdotetuilla 

muutoksilla lisätään komission mahdollisuuksia valvoa maakaasumarkkinoiden toimijoita. 

Tämä on yhtäältä vastoin vapaiden ja kilpailuun perustuvien markkinoiden periaatteita, ja 

toisaalta se rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa. 
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Bulgarian tasavalta katsoo, että asetusehdotus aiheuttaa ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita 

yrityksille ja/tai viranomaisille. Bulgarian tasavalta esittää myös, että asetusehdotuksen 

tiettyjä kohtia tarkennettaisiin sen sääntelemiseksi, miten yhteiskunta korvaa asettamansa 

velvoitteet niille osapuolille, joita velvoitteet koskevat. 

 

IV. Talouspolitiikasta ja matkailusta vastaava valiokunta käsitteli asetusehdotusta 

13. huhtikuuta 2016 pitämässään kokouksessa. Talouspolitiikasta ja matkailusta vastaava 

valiokunta ilmoitti lausunnossaan, että se pitää kaikkia Bulgarian tasavallan aiheeseen 

liittyvässä puitelausumassa ilmaisemia huolenaiheita täysin perusteltuina. Talouspolitiikasta 

ja matkailusta vastaava valiokunta katsoo, että asetusehdotus ei aiheuta Bulgarian 

lainsäädäntöön muutoksia, mutta merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita Bulgarian 

taloudelle. 

 

Energiavaliokunta käsitteli asetusehdotusta 14. huhtikuuta 2016 pitämässään kokouksessa. 

Valiokunta antaa täyden tukensa ministerineuvoston Eurooppa-asioiden neuvoston laatimalle 

Bulgarian tasavallan puitelausumalle. 

 

VI. Käsiteltyään ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista 

kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta ja ottaen huomioon 

Bulgarian tasavallan parlamentin talouspolitiikasta ja matkailusta vastaavan valiokunnan sekä 

energiavaliokunnan lausunnot Bulgarian tasavallan parlamentti antaa Eurooppa-asioiden ja 

yhteisön varojen valvontavaliokunnan välityksellä seuraavan perustellun lausunnon, joka 

lähetetään EU:n toimielimille: 

 

1. Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta suhtautuu myönteisesti 

komission aloitteeseen tarkistaa asetusta (EU) N:o 994/2010 jäsenvaltioiden välisen 

yhteistyön tiivistämiseksi ja kaasun toimitusvarmuuden takaamiseksi. 

 

2. Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta ilmaisee huolensa siitä, että 

asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden välinen pakollinen koordinointi toteutetaan 

komission määrittelemillä alueilla komission esittämättä riittävää näyttöä siitä, että 

yksittäisten valtioiden kannat on huomioitu tyydyttävästi. Mikäli tulevaisuudessa otetaan 

käyttöön lähestymistapa, jossa sovelletaan pakollista alueellista yhteistyötä, siinä on otettava 

huomioon useita maantieteellisiä, poliittisia ja alueellisia erityispiirteitä käyden jatkuvaa 

vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. 

 

3. Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta katsoo, ettei Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 5 artiklaan 3 kohtaan perustuvaa 

toissijaisuusperiaatetta ole noudatettu, koska komission valtuuksia antaa delegoituja 

säädöksiä asetusehdotuksen 3 artiklan 7 kohdan (joka koskee edellä mainittujen alueiden 

kokoonpanoa) mukaisesti ei ole nimenomaisesti mainittu säädöksessä (18 artikla siirretyn 

säädösvallan käyttämisestä). Tämä on ristiriidassa SEUT-sopimuksen 290 artiklan 2 kohdan 

kanssa. 

 

4. Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta katsoo, että asetusehdotus ei 

noudata SEUT-sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaista suhteellisuusperiaatetta, koska siitä 

koituu sekä jäsenvaltioille että unionin kansalaisille ylimääräinen hallinnollinen ja 

taloudellinen rasite ja näin ollen se ylittää sen, mikä on tarpeen tämän esityksen tavoitteen 
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saavuttamiseksi. Bulgarian tasavallalle aiheutuu velvoitteesta rakentaa uutta kapasiteetiltaan 

suurempaa infrastruktuuria kohtuuton taloudellinen rasite. 

 

5. Lisäksi Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunnan mukaan komission 

oikeus käynnistää rikkomusmenettely sellaista jäsenvaltiota vastaan, jonka toimivaltaisilla 

viranomaisilla on valtuudet saada sopimus tai pyytää sitä, mikäli maakaasualan yritys ei ole 

noudattanut ilmoitusvelvollisuuttaan, on niin ikään toimenpide, joka ylittää sen, mikä on 

tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen 

valvontavaliokunta hyväksyi mietinnön ja siihen liittyvän perustellun lausunnon, joka 

hyväksyttiin yksimielisesti äänin 14 puolesta. 

 

EUROOPPA-ASIOIDEN JA 

YHTEISÖN VAROJEN VALVONTAVALIOKUNNAN 

PUHEENJOHTAJA 

 

SVETLIN TANTŠEV 


