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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio on esittänyt parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jonka tarkoituksena on 

kaasunsaannin turvaaminen. Asetusehdotus on hyvä, ja sen painopisteet eli alueellinen 

yhteistyö ja turvaamismekanismit, ovat yhteneväisiä sen kanssa, että unionin tasolla on 

toteutettava voimakkaampia toimia, jotta voidaan välttää kaasuntoimitushäiriöt. 

 

Alueellista yhteistyötä on lujitettava kaasukatkoksia ja suojatuille asiakkaille myönnettäviä 

sääntelypoikkeuksia koskevan tiedon kulun osalta. Tiedonkulusta olisi sovittava aluetasolla, 

jotta parannettaisiin ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien sisältöä ja 

selkeytettäisiin niitä. Siltä varalta, että alueellisessa yhteistyössä kuitenkin ilmenee vaikeuksia 

siksi, että jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen, komission olisi pidätettävä itsellään 

mahdollisuus laatia tekniset ja oikeudelliset puitteet yhteisvastuulausekkeelle, tarvittaville 

riskinarviointisuunnitelmille tai yhteistyömekanismeille. 

 

Toimitusreittien ja energialähteiden monipuolistamista koskevaa strategista tavoitetta olisi 

vahvistettava tarvittaessa vapaaehtoisella kysynnän yhdistämisen mekanismilla neuvoston 

ehdotusten mukaisesti. Kyseinen mekanismi voi vähentää monopoliaseman käyttöä 

vähemmän kilpailluilla markkinoilla, mikäli asianomaiset osapuolet päättävät tehdä 

yhteistyötä. 

 

Energiayhteisön maiden järjestelmällinen osallistuminen – sillä ehdolla, että ne täyttävät 

15 artiklassa säädetyt vaatimukset – on hyvä asia. Euroopan unionin on kuitenkin lujitettava 

toimiaan kolmansien maiden kanssa näiden puitteiden ulkopuolella ja kehitettävä ulkoisen 

hätätoiminnan välineitä. Tämän merkitys kävi selväksi, kun komissio osallistui Ukrainan ja 

Venäjän ”talvipaketista” käymiin neuvotteluihin. 

 

Tiedonvaihtomekanismin on tarkoitus taata tasapuoliset olosuhteet kaikille tietyn 

absoluuttisen koon ylittäville sopimuksille, jotta sisämarkkinat voivat toimia kaikkialla eikä 

ainoastaan yhdessä maassa. Ei ole loogista eikä perusteltua, että sopimusten koko kytketään 

yksittäisten maiden kaasumarkkinoihin ja samalla perustetaan unionin laajuiset kaasun 

sisämarkkinat. Maakohtaisella kulutuksen kynnysarvolla olisi oltava toissijainen merkitys, 

jotta voitaisiin varmistaa myös joidenkin puutteellisesti kilpailtujen pienempien markkinoiden 

ja energiasaarekkeiden sopimusten huomioon ottaminen. Asetuksen 13 artiklan mukaisesti 

toimitettavien sopimusten analysoinnin lisäksi saattaa olla tarpeen, että komissio toteuttaa 

tarvittavat toimet varmistaakseen asetuksen noudattamisen. 

TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(1) Maakaasu on olennainen osa 

Euroopan unionin energiahuoltoa. Suuri 

osa kaasusta tuodaan unioniin sen 

ulkopuolisista maista. 

(1) Maakaasu on olennainen osa 

Euroopan unionin energiahuoltoa. Suuri 

osa kaasusta tuodaan unioniin sen 

ulkopuolisista maista, ja jotkut jäsenvaltiot 

ovat siten suuresti tai kokonaan 

riippuvaisia kolmansien maiden 

monopolien kaasutoimituksista. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Merkittävä häiriö unionin 

kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin 

jäsenvaltioihin, koko unioniin ja Ateenassa 

25 päivänä lokakuuta 2005 allekirjoitetun 

energiayhteisön perustamissopimuksen 

sopimuspuoliin. Se voi myös aiheuttaa 

vakavia taloudellisia vahinkoja unionin 

talouteen ja sillä voi olla vakavia 

sosiaalisia seurauksia erityisesti 

heikommassa asemassa oleville 

asiakasryhmille. 

(2) Merkittävä häiriö yhdenkin unionin 

jäsenvaltion kaasunsaannissa voi vaikuttaa 

kaikkiin jäsenvaltioihin, koko unioniin ja 

Ateenassa 25 päivänä lokakuuta 2005 

allekirjoitetun energiayhteisön 

perustamissopimuksen sopimuspuoliin. Se 

voi myös aiheuttaa vakavia taloudellisia 

vahinkoja unionin talouteen ja sillä voi olla 

vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti 

heikommassa asemassa oleville 

asiakasryhmille. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan, että toteutetaan kaikki 

tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan 

saannin varmistamiseksi kaikkialla 

unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille 

vaikeiden ilmasto-olojen ja 

toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet 

olisi saavutettava kaikkein 

kustannustehokkaimpien toimien avulla ja 

siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden 

(3) Tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan, että toteutetaan kaikki 

tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan 

saannin varmistamiseksi kaikkialla 

unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille 

vaikeiden ilmasto-olojen ja 

toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet 

olisi saavutettava kaikkein 

kustannustehokkaimpien toimien ja 

oikeasuhteisten ja syrjimättömien 
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toimintaa. mekanismien avulla ja siten, ettei 

vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Tämä asetus on määrä panna 

täytäntöön haastavana ajankohtana 

Venäjän tunkeuduttua Ukrainaan ja 

liitettyä Krimin itseensä vuonna 2014, 

jännitteiden lisäännyttyä Mustanmeren ja 

Kaspianmeren alueilla, Isisin saatua 

haltuunsa valtaamiensa alueiden 

bensiini- ja kaasutoimitukset sekä Saudi-

Arabian ja Iranin välisten jännitteiden 

lisääntyessä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Toimista kaasunsaannin 

turvaamiseksi 20 lokakuuta 2010 annetulla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut 

merkittävä positiivinen vaikutus 

kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä 

ennaltavarautumisen että vaikutusten 

lieventämisen kannalta. Jäsenvaltiot ovat 

paremmin valmistautuneita kohtaamaan 

kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on 

laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät 

muun muassa ennaltaehkäisy- ja 

hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin 

suojattuja, kun niiden on täytettävä 

erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja 

kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. 

Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa 

asetuksen (EU) N:o 994/2010 

täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin 

(4) Toimista kaasunsaannin 

turvaamiseksi 20 lokakuuta 2010 annetulla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut 

merkittävä positiivinen vaikutus 

kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä 

ennaltavarautumisen että vaikutusten 

lieventämisen kannalta. Jotkut jäsenvaltiot 

ovat paremmin valmistautuneita 

kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun 

niiden on laadittava suunnitelmat, jotka 

sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja 

hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin 

suojattuja, kun niiden on täytettävä 

erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja 

kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. 

Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa 

asetuksen (EU) N:o 994/2010 

täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin 
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aluieita, joilla parantamalla asetusta 

voitaisiin entisestään vahvistaa unionin 

toimitusvarmuutta. 

alueita, joilla parantamalla asetusta 

voitaisiin entisestään vahvistaa unionin 

toimitusvarmuutta. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Vuoden 2014 annetussa komission 

tiedonannossa kaasujärjestelmän lyhyen 

aikavälin häiriönsietokyvystä13 analysoitiin 

vaikutuksia, joita syntyisi, jos Venäjältä 

tulevat kaasutoimitukset loppuisivat 

osittain tai kokonaan, ja tultiin siihen 

tulokseen, että puhtaasti kansalliset 

lähestymistavat eivät ole kovinkaan 

tehokkaita vakavan häiriön sattuessa, kun 

otetaan huomioon niiden soveltamisala, 

joka on lähtökohtaisesti rajallinen. 

Stressitesti osoitti, kuinka suuremmassa 

määrin yhteistyöhön perustuva 

lähestymistapa jäsenvaltioiden 

keskuudessa voisi merkittävästi vähentää 

erittäin vakavien häiriöskenaarioiden 

vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmissa 

jäsenvaltioissa. 

(5) Vuoden 2014 annetussa komission 

tiedonannossa kaasujärjestelmän lyhyen 

aikavälin häiriönsietokyvystä13 analysoitiin 

vaikutuksia, joita syntyisi, jos Venäjältä 

tulevat kaasutoimitukset loppuisivat 

osittain tai kokonaan, ja tultiin siihen 

tulokseen, että puhtaasti kansalliset 

lähestymistavat eivät ole kovinkaan 

tehokkaita vakavan häiriön sattuessa, kun 

otetaan huomioon niiden soveltamisala, 

joka on lähtökohtaisesti rajallinen, ja 

puutteellinen koordinointi erityisesti 

alueellisella tasolla. Stressitesti osoitti, 

kuinka suuremmassa määrin yhteistyöhön 

perustuva lähestymistapa jäsenvaltioiden 

keskuudessa voisi merkittävästi vähentää 

erittäin vakavien häiriöskenaarioiden 

vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmissa 

jäsenvaltioissa. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014) 654 final. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Unionin energiahuollon 

takaamiseksi tulee monipuolistaa 

energialähteitä ja rakentaa uusia 

energiayhteyksiä jäsenvaltioiden välille. 

Samoin on tärkeää tehostaa 

energiavarmuuteen liittyvää yhteistyötä 
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unionin naapurivaltioiden ja strategisten 

kumppanien kanssa sekä unionin eri 

toimielinten välillä. 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Helmikuussa 2015 annetussa 

komission tiedonannossa "Joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa 

koskeva puitestrategia"14 korostetaan, että 

energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen 

ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön 

osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella 

olisi pyrittävä vahvistamaan yhteisvastuuta 

ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja 

sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, 

joita tarvitaan näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Näin valmistellaan 

energiaunionin täytäntöönpanoa. 

(6) Helmikuussa 2015 annetussa 

komission tiedonannossa ”Joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa 

koskeva puitestrategia”14 korostetaan, että 

energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen 

ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön 

osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella 

olisi pyrittävä vahvistamaan yhteisvastuuta 

ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja 

sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, 

joita tarvitaan näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Näin valmistellaan 

energiaunionin täytäntöönpanoa. Unionin 

olisi siksi tuettava vain sellaisia 

monipuolistamiseen tähtääviä hankkeita, 

jotka ovat täysin yhdenmukaisia unionin 

lainsäädännön ja periaatteiden sekä 

unionin pitkän aikavälin 

toimintapolitiikkojen tavoitteiden ja 

painopisteiden kanssa. 

__________________ __________________ 

14 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 

komitealle ja Euroopan investointipankille, 

COM(2015) 80 final. 

14 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 

komitealle ja Euroopan investointipankille, 

COM(2015) 80 final. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Vakaiden ja joustavien energian 

sisämarkkinoiden luomiseksi olisi 

varmistettava laaja vuorovaikutus kaasu- 

ja sähköjärjestelmien välille, jotta 

kaasunsaannin häiriöiden aikana voidaan 

käyttää sähköä tai muita vaihtoehtoisia 

energialähteitä. 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Hyvin toimivat kaasun 

sisämarkkinat takaavat parhaan 

energianturvallisuuden eri puolilla unionia 

ja auttavat parhaiten vähentämään 

yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta 

toimitushäiriöiden haitallisille 

vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion 

toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa 

riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion 

yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet 

voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden 

asianmukaisen toiminnan ja haitata 

kaasutoimituksia asiakkaille muissa 

jäsenvaltioissa. Jotta kaasun sisämarkkinat 

voisivat toimia myös kaasunsaannin 

vaikeutuessa, on tarpeen säätää 

yhteisvastuusta ja koordinaatiosta 

toimituskatkosten varalta. Tämä koskee 

sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 

toimitusten tosiasiallisten katkosten 

johdosta toteutettavia toimia. 

(7) Hyvin toimivat kaasun 

sisämarkkinat takaavat parhaan 

energianturvallisuuden eri puolilla unionia 

ja auttavat parhaiten vähentämään 

yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta 

toimitushäiriöiden haitallisille 

vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion 

toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa 

riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion 

yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet 

voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden 

asianmukaisen toiminnan ja haitata 

kaasutoimituksia asiakkaille muissa 

jäsenvaltioissa. Jotta kaasun sisämarkkinat 

voisivat toimia myös kaasunsaannin 

vaikeutuessa, unionin tasolla on tarpeen 

säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta 

toimituskatkosten varalta. Tämä koskee 

sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 

toimitusten tosiasiallisten katkosten 

johdosta toteutettavia toimia. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Yhteisvastuun hengessä (9) Markkinatalouden periaatteiden 
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toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa 

ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan 

yritykset, olisi oltava tämän asetuksen 

ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan 

liittyvät riskit kullakin alueella ja 

optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden 

edut riskien vaikutusten lieventämiseksi ja 

unionin kuluttujien kannalta kaikkein 

kustannustehokkaimpien toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi. 

noudattamisen ja yhteisvastuun hengessä 

toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa 

ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan 

yritykset, olisi oltava tämän asetuksen 

ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan 

liittyvät riskit kullakin alueella ja 

optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden 

edut riskien vaikutusten lieventämiseksi ja 

unionin kuluttajien kannalta kaikkein 

kustannustehokkaimpien toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi. Yhteisvastuuta 

tarvitaan kolmella tasolla; alueellisella, 

alueitten välisellä ja unionin tasolla. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Tietyt asiakkaat, kotitaloudet ja 

keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat 

asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia ja 

tarvitsevat mahdollisesti yhteiskunnan 

suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden 

laaja määritelmä ei saisi olla ristiriidassa 

unionin yhteisvastuumekanismien kanssa. 

(10) Tietyt asiakkaat, kotitaloudet ja 

keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat 

asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia ja 

tarvitsevat mahdollisesti yhteiskunnan 

suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden 

laaja määritelmä ei saisi olla ristiriidassa 

unionin yhteisvastuumekanismien kanssa, 

ja se olisi yhdenmukaistettava unionin 

tasolla. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Alueellinen lähestymistapa riskien 

arviointiin sekä ennaltaehkäisevien toimien 

ja vaikutusten lieventämiseksi 

toteutettavien toimien määrittämiseen ja 

vahvistamiseen mahdollistaa toimien 

koordinoinnin, mistä saadaan merkittäviä 

etuja toimenpiteiden tehokkuuden ja 

resurssien optimoinnin kannalta. Tämä 

koskee erityisesti toimia, joilla on tarkoitus 

(17) Alueellinen lähestymistapa riskien 

arviointiin sekä ennaltaehkäisevien toimien 

ja vaikutusten lieventämiseksi 

toteutettavien toimien määrittämiseen ja 

vahvistamiseen mahdollistaa toimien 

koordinoinnin, mistä saadaan merkittäviä 

etuja toimenpiteiden tehokkuuden ja 

resurssien optimoinnin kannalta. Tämä 

koskee erityisesti toimia, joilla on tarkoitus 
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taata jatkuva toimitus haastavissa 

olosuhteissa suojatuille asiakkaille, sekä 

toimia, joilla lievennetään hätätilanteen 

vaikutuksia. Korreloivien riskien arviointi 

alueellisella tasolla ja siten kattavammin ja 

tarkemmin varmistaa sen, että jäsenvaltiot 

ovat paremmin valmistautuneita kriiseihin. 

Lisäksi koordinoitu ja ennalta sovittu 

toimitusvarmuutta koskeva lähestymistapa 

varmistaa hätätilanteessa johdonmukaiset 

toimet ja vähentää riskiä kielteisistä 

heijastusvaikutuksista, joita puhtaasti 

kansallisilla toimilla voisi olla 

naapurijäsenvaltioihin. 

taata jatkuva toimitus haastavissa 

olosuhteissa suojatuille asiakkaille, sekä 

toimia, joilla lievennetään hätätilanteen 

vaikutuksia. Korreloivien riskien arviointi 

alueellisella tasolla ja siten kattavammin ja 

tarkemmin varmistaa sen, että jäsenvaltiot 

ovat paremmin valmistautuneita kriiseihin. 

Lisäksi koordinoitu ja ennalta sovittu 

toimitusvarmuutta koskeva lähestymistapa 

varmistaa hätätilanteessa johdonmukaiset 

toimet ja vähentää riskiä kielteisistä 

heijastusvaikutuksista, joita puhtaasti 

kansallisilla toimilla voisi olla 

naapurijäsenvaltioihin. Alueellisen 

lähestymistavan soveltaminen ei 

kuitenkaan saa vaikuttaa haitallisesti 

jäsenvaltioiden vastuuseen kansallisista 

toimitusvarmuusnormeista. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Tämän asetuksen soveltamiseksi 

alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi 

otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, 

nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja 

yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden 

välillä, markkinoiden kehittyminen ja 

kypsyys, nykyiset alueelliset 

yhteistyörakenteet ja alueeseen kuuluvien 

jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava 

rajallinen, jotta järjestelyt toimivat. 

(19) Tämän asetuksen soveltamiseksi 

alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi 

otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, 

nykyiset ja suunnitellut käytävät, 

yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti 

jäsenvaltioiden välillä, markkinoiden 

kehittyminen ja kypsyys, nykyiset 

alueelliset yhteistyörakenteet ja alueeseen 

kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka 

olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt 

toimivat. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Tehdessään kattavaa, alueellisella 

tasolla suoritettavaa riskinarviointia 

(21) Tehdessään kattavaa, alueellisella 

tasolla suoritettavaa riskinarviointia 
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toimivaltaisten viranomaisten olisi 

arvioitava luonnolliset, teknologiset, 

kaupalliset, rahoitukseen liittyvät, 

sosiaaliset, poliittiset ja markkinoihin 

liittyvät sekä muut merkitykselliset riskit, 

mukaan lukien tarvittaessa yksittäisen 

suurimman toimittajan toimitusten 

häiriintyminen. Kaikkia riskejä olisi 

käsiteltävä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja 

syrjimättömillä toimenpiteillä, jotka olisi 

laadittava ennaltaehkäisyä koskevan 

suunnitelman ja hätäsuunnitelman 

yhteydessä. Riskinarvioinnin tulosten olisi 

myös vaikutettava kaikkiin päätöksen N:o 

1313/2013/EU18 6 artiklassa tarkoitettuihin 

riskinarviointeihin. 

toimivaltaisten viranomaisten olisi 

arvioitava luonnolliset, teknologiset, 

infrastruktuuriin liittyvät, kaupalliset, 

rahoitukseen liittyvät, sosiaaliset, 

geostrategiset, poliittiset ja markkinoihin 

liittyvät sekä muut merkitykselliset riskit, 

mukaan lukien tarvittaessa yksittäisen 

suurimman toimittajan toimitusten 

häiriintyminen. Kaikkia riskejä olisi 

käsiteltävä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja 

syrjimättömillä toimenpiteillä, jotka olisi 

laadittava ennaltaehkäisyä koskevan 

suunnitelman ja hätäsuunnitelman 

yhteydessä. Riskinarvioinnin tulosten olisi 

myös vaikutettava kaikkiin päätöksen N:o 

1313/2013/EU18 6 artiklassa tarkoitettuihin 

riskinarviointeihin. 

__________________ __________________ 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 

päivänä joulukuuta 2013, unionin 

pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 24). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 

päivänä joulukuuta 2013, unionin 

pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 

347, 20.12.2013, s. 24). 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Korkeimman valmiustason 

varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden 

välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin 

esiintyy, niiden vaikutusten 

lieventämiseksi, tietyn alueen 

toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 

sidosryhmien kuulemisen jälkeen 

ennaltaehkäisysuunnitelmia ja 

hätäsuunnitelmia. Alueellisissa 

suunnitelmissa olisi otettava huomioon 

kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Niissä 

olisi myös selkeästi määritettävä 

maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten 

viranomaisten asema ja vastuut. 

Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä 

olisi otettava täysimääräisesti huomioon 

(23) Korkeimman valmiustason 

varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden 

välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin 

esiintyy, niiden vaikutusten 

lieventämiseksi, tietyn alueen 

toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 

sidosryhmien kuulemisen jälkeen 

ennaltaehkäisysuunnitelmia ja 

hätäsuunnitelmia. Alueellisissa 

suunnitelmissa olisi otettava huomioon 

kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Olisi 

määritettävä vaihtoehtoisia reittejä ja 

energiatoimittajia ja kehitettävä niitä 

erityisesti yhdestä toimittajasta 

riippuvaisten jäsenvaltioiden osalta. 
Niissä olisi myös selkeästi määritettävä 
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ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja 

hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset 

toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, 

että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, 

jossa hyödynnetään täysin alueellisen 

yhteistyön tarjoamat hyödyt. 

Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan 

teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi 

voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen 

esiintyminen tai laajentuminen ja 

lievittämään sen vaikutuksia. 

Suunnitelmissa olisi otettava huomioon 

sähköjärjestelmien turvallisuus, ja 

niidenolisi oltava yhdenmukaisia 

energiaunionin strategisen suunnittelun ja 

raportointivälineiden kanssa. 

maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten 

viranomaisten asema ja vastuut. 

Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä 

olisi otettava täysimääräisesti huomioon 

ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja 

hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset 

toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, 

että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, 

jossa hyödynnetään täysin alueellisen 

yhteistyön tarjoamat hyödyt. 

Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan 

teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi 

voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen 

esiintyminen tai laajentuminen ja 

lievittämään sen vaikutuksia. 

Suunnitelmissa olisi otettava huomioon 

sähköjärjestelmien turvallisuus, ja 

niidenolisi oltava yhdenmukaisia 

energiaunionin strategisen suunnittelun ja 

raportointivälineiden kanssa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Kuten vuoden 2014 stressitestissä 

osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta 

kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla 

unionissa ja kokonaiskustannusten 

pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos 

jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, 

olisi sovellettava kaksivaiheista 

lähestymistapaa yhteisvastuun 

vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien 

jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet 

käyttöön korkeamman toimitusnormin, 

olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta 

kaasumarkkinoista saadaan likvidit. 

Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda 

tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan 

käynnistää naapurijäsenvaltioiden 

lisätoimet (vaikka niissä ei olisi 

hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi 

kotitalouksille, keskeisille 

sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille 

(36) Kuten vuoden 2014 stressitestissä 

osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta 

kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla 

unionissa ja kokonaiskustannusten 

pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos 

jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, 

olisi sovellettava kaksivaiheista 

lähestymistapaa yhteisvastuun 

vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien 

jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet 

käyttöön korkeamman toimitusnormin, 

olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta 

kaasumarkkinoista saadaan likvidit. 

Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda 

tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan 

käynnistää naapurijäsenvaltioiden 

lisätoimet (vaikka niissä ei olisi 

hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi 

kotitalouksille, keskeisille 

sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille 



 

AD\1103545FI.doc 13/32 PE582.062v02-00 

 FI 

jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. 

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja 

kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet 

yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja 

varmistettava oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen korvaus maakaasualan 

yrityksille. 

jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. 

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja 

kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet 

yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja 

varmistettava oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen korvaus maakaasualan 

yrityksille. Komission olisi myös 

varmistettava, että alueen määräävässä 

asemassa olevat kaasuntoimittajat eivät 

käytä asemaansa väärin ja riko unionin 

kilpailulainsäädäntöä, erityisesti mitä 

tulee jäsenvaltioissa veloitettuihin 

kohtuuttomiin hintoihin. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) Yksi unionin tavoitteista on 

vahvistaa energiayhteisöä ja siten 

varmistaa EU:n energiasäännöstön tehokas 

täytäntöönpano, huolehtia 

energiamarkkinoiden uudistuksista ja 

kannustaa investoijia sijoittamaan energia-

alaan yhdistämällä tiiviimmin unionin ja 

energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä 

tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön 

yhteinen kriisinhallinta esittämällä 

ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia 

alueellisella tasolla, mukaan lukien 

energiayhteisön sopimuspuolet. Lisäksi 

lokakuussa 2014 annetussa komission 

tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän 

lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä 

viitataan tarpeeseen soveltaa 

energiamarkkinasääntöjä energiavirtaan 

unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön 

sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta 

voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta 

unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten 

välillä, yhteisen toimen hyväksyntää 

seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että 

erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen 

energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on 

mahdollista, kun tarvittavat yhteiset 

(41) Yksi unionin tavoitteista on 

vahvistaa energiayhteisöä ja varmistaa 

EU:n energiasäännöstön tehokas 

täytäntöönpano, huolehtia 

energiamarkkinoiden uudistuksista ja 

kannustaa kaikkien energiayhteisön 

jäsenvaltioiden investoijia sijoittamaan 

energia-alaan, jotta voidaan yhdistää 

tiiviimmin unionin ja energiayhteisön 

energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, 

että on otettava käyttöön yhteinen 

kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäisy- 

ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, 

mukaan lukien energiayhteisön 

sopimuspuolet. Lisäksi lokakuussa 2014 

annetussa komission tiedonannossa 

Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen 

aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan 

tarpeeseen soveltaa täysimääräisesti 

energiamarkkinasääntöjä ja sopimuksia 

kaikissa energiayhteisön jäsenvaltioissa 
energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja 

energiayhteisön sopimuspuolten välillä. 

Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa 

tehokas kriisinhallinta unionin 

jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten välillä, 

yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat 
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säännökset on vahvistettu. järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen 

yhteistyö jonkin yksittäisen 

energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on 

mahdollista, kun tarvittavat yhteiset 

säännökset on vahvistettu. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(42) Koska kaasun toimitukset 

kolmansista maista ovat keskeinen tekijä 

unionin kaasunsaannin turvaamiselle, 

komission olisi koordinoitava kolmansiin 

maihin liittyvää toimintaa sekä yhdessä 

tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 

pyrittävä luomaan järjestelyjä 

kriisitilanteita varten ja varmistamaan 

vakaat kaasutoimitukset unioniin. 

Komissiolle olisi annettava valtuudet ottaa 

käyttöön erityinen työryhmä, joka 

kriisitilanteissa tarkkailisi unioniin 

suuntautuvia kaasuvirtoja yhteistyössä 

asianomaisten kolmansien maiden kanssa 

ja, jos kolmannessa maassa esiintyvät 

ongelmat aiheuttavat kriisitilanteen, toimisi 

välittäjän ja edesauttajan tehtävässä. 

(42) Koska kaasun toimitukset 

kolmansista maista ovat keskeinen tekijä 

unionin kaasunsaannin turvaamiselle, 

komission olisi koordinoitava kolmansiin 

maihin liittyvää toimintaa sekä yhdessä 

tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 

pyrittävä luomaan järjestelyjä 

kriisitilanteita varten ja varmistamaan 

vakaat kaasutoimitukset unioniin. Tämä on 

mahdollista, kun energia- ja 

ulkopolitiikkaa koordinoidaan 

johdonmukaisella tavalla. Komissiolle 

olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 

työryhmä, joka erityisesti kriisitilanteissa 

tarkkailisi kaasuvirtoja yhteistyössä 

asianomaisten kolmansien maiden kanssa 

ja, jos kolmannessa maassa esiintyvät 

ongelmat aiheuttavat kriisitilanteen, toimisi 

välittäjän ja edesauttajan tehtävässä. 

Komission olisi jatkettava aktiivista 

toimintaansa Venäjän kaasutoimituksia 

Ukrainaan koskevien, Gazpromin ja 

Ukrainan kanssa käytävien 

kolmenvälisten keskustelujen 

käynnistämiseksi uudelleen sen 

varmistamiseksi, että Venäjän 

kaasutoimituksia Ukrainaan ei enää 

käytetä aseena Venäjän ja Ukrainan 

välisessä konfliktissa ja että Ukraina on 

edelleen luotettava kaasukumppani ja 

kauttakulkumaa. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) Jäsenvaltiot eivät voi omilla 

toimillaan riittävällä tavalla saavuttaa 

tämän asetuksen tavoitetta eli turvata 

kaasun toimitusvarmuutta unionissa. 

Toimien vaikutusten ja laajuuden vuoksi 

tavoite voidaan saavuttaa paremmin 

unionin tasolla. Unioni voi sen vuoksi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

(44) Jäsenvaltiot eivät voi omilla 

toimillaan riittävällä tavalla saavuttaa 

tämän asetuksen tavoitetta eli turvata 

kaasun toimitusvarmuutta unionissa. 

Kansalliset riskinarvioinnit ja strategiat 

eivät ole riittäviä. Toimien vaikutusten ja 

laajuuden vuoksi tavoite voidaan saavuttaa 

paremmin unionin tasolla. Unioni voi sen 

vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 

mikä on tarpeen tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(45) Jotta unioni voisi 

kaasuntoimitusvarmuuden osalta reagoida 

muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

muutoksia alueisiin sekä riskinarvioinnin 

ja suunnitelmien malleihin. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

(45) Jotta unioni voisi 

kaasuntoimitusvarmuuden osalta reagoida 

muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

muutoksia riskinarvioinnin ja 

suunnitelmien malleihin. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
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toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella vahvistetaan 

kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 

säännökset varmistamalla maakaasun, 

jäljempänä ’kaasu’, sisämarkkinoiden 

asianmukainen ja keskeytymätön toiminta, 

sallimalla poikkeuksellisten toimenpiteiden 

toteuttaminen, kun markkinat eivät enää 

pysty toimittamaan tarvittavia 

kaasumääriä, ja määrittelemällä ja 

osoittamalla selkeästi maakaasualan 

yritysten, jäsenvaltioiden ja unionin 

vastuualueet niin ennaltaehkäisevien 

toimien kuin konkreettisissa 

toimitushäiriötilanteissa toteutettavien 

toimien osalta. Tässä asetuksessa säädetään 

yhteisvastuun hengessä myös avoimista 

mekanismeista, joiden avulla voidaan 

sovittaa yhteen varautumista hätätilaan ja 

sitä koskevia toimia jäsenvaltioiden sekä 

alueellisella ja unionin tasolla. 

Tällä asetuksella vahvistetaan 

kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 

säännökset varmistamalla maakaasun, 

jäljempänä ’kaasu’, sisämarkkinoiden 

asianmukainen ja keskeytymätön toiminta, 

sallimalla poikkeuksellisten toimenpiteiden 

toteuttaminen, kun markkinat eivät enää 

pysty toimittamaan tarvittavia 

kaasumääriä, ja määrittelemällä ja 

osoittamalla selkeästi maakaasualan 

yritysten, jäsenvaltioiden ja unionin 

vastuualueet niin ennaltaehkäisevien 

toimien kuin konkreettisissa 

toimitushäiriötilanteissa toteutettavien 

toimien osalta. Tässä asetuksessa säädetään 

yhteisvastuun hengessä myös avoimista 

mekanismeista, joiden avulla voidaan 

sovittaa yhteen varautumista hätätilaan ja 

sitä koskevia toimia jäsenvaltioiden sekä 

alueellisella ja unionin tasolla 

energiaunionin ja energiavarmuuden 

vahvistamiseksi. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) ’suojatulla asiakkaalla’ 

kotitalousasiakasta, joka on liitetty 

kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli 

kyseinen jäsenvaltio niin päättää, yhtä tai 

useaa seuraavista: 

1) ’suojatulla asiakkaalla’ 

kotitalousasiakasta, joka on liitetty 

kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli 

kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset 
niin päättävät, yhtä tai useaa seuraavista: 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) pieni tai keskisuuri yritys, jos se on 

liitetty kaasunjakeluverkkoon, ja keskeinen 

sosiaalipalvelu, jos se on liitetty kaasun 

jakelu- tai siirtoverkkoon, edellyttäen, että 

kaikkien näiden yritysten tai palveluiden 

yhteinen osuus kaasun loppukäytöstä 

kyseisessä jäsenvaltiossa on enintään 20 

prosenttia; 

a) pieni tai keskisuuri yritys, jos se on 

liitetty kaasunjakeluverkkoon ja jos se on 

perusteltua, ja keskeinen sosiaalipalvelu, 

jos se on liitetty kaasun jakelu- tai 

siirtoverkkoon, edellyttäen, että kaikkien 

näiden yritysten tai palveluiden yhteinen 

osuus kaasun loppukäytöstä kyseisessä 

jäsenvaltiossa on enintään 20 prosenttia; 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kaasun toimitusvarmuudella 

varmistetaan myös kohtuulliset energian 

hinnat kansalaisille kaikkialla unionissa 

energiaköyhyyden torjumiseksi. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle viipymättä toimivaltaisen 

viranomaisen nimi ja sen muutokset. 

Kunkin jäsenvaltion on julkistettava 

toimivaltaisen viranomaisen nimi. 

3. Kunkin jäsenvaltion on viipymättä 

ilmoitettava komissiolle toimivaltaisen 

viranomaisen nimi ja sen muutokset. 

Kunkin jäsenvaltion on julkistettava 

toimivaltaisen viranomaisen nimi. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 18 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitettä I tämän kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen 

perusteiden mukaisesti, jos olosuhteiden 

vuoksi tarvitaan alueen muutosta. 

Poistetaan. 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion tai, mikäli 

jäsenvaltio niin säätää, toimivaltaisen 

viranomaisen on varmistettava, että 

toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta 

suurimman yksittäisen 

kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 

jäljelle jäävän infrastruktuurin kapasiteetti, 

joka määritetään liitteessä II olevassa 2 

kohdassa esitetyn N-1-kaavan mukaisesti, 

pystyy tyydyttämään laskelmassa 

huomioon otetun alueen kaasun 

kokonaiskysynnän yhtenä päivänä, jona 

kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta 

ja joka tilastollisen todennäköisyyden 

mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

artiklan 2 kohdan soveltamista. Tämä ei 

rajoita asetuksessa (EY) N:o 715/2009 

tarkoitettua verkonhaltijoiden vastuuta 

tehdä vastaavat investoinnit eikä 

direktiivissä 2009/73/EY säädettyjä 

siirtoverkonhaltijoiden velvoitteita. 

1. Kunkin jäsenvaltion tai 

toimivaltaisen viranomaisen on 

varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 

toimenpiteet, jotta suurimman yksittäisen 

kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 

jäljelle jäävän infrastruktuurin kapasiteetti, 

joka määritetään liitteessä II olevassa 2 

kohdassa esitetyn N-1-kaavan mukaisesti, 

pystyy tyydyttämään laskelmassa 

huomioon otetun alueen kaasun 

kokonaiskysynnän yhtenä päivänä, jona 

kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta 

ja joka tilastollisen todennäköisyyden 

mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

artiklan 2 kohdan soveltamista. Tämä ei 

rajoita asetuksessa (EY) N:o 715/2009 

tarkoitettua verkonhaltijoiden vastuuta 

tehdä vastaavat investoinnit eikä 

direktiivissä 2009/73/EY säädettyjä 

siirtoverkonhaltijoiden velvoitteita. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Siltä osin kuin markkinat eivät 6. Siltä osin kuin markkinat eivät 
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edellytä investointia pysyvän 

kaksisuuntaisen kapasiteetin 

toteuttamiseksi tai parantamiseksi ja jos 

tällaisesta investoinnista aiheutuu 

kustannuksia useammassa kuin yhdessä 

jäsenvaltiossa tai yhdessä jäsenvaltiossa 

toisen jäsenvaltion hyödyksi, kyseisten 

jäsenvaltioiden kansallisten 

sääntelyviranomaisten on yhdessä 

päätettävä kustannusten kohdentamisesta 

ennen mahdollisen investointipäätöksen 

tekemistä. Kustannusten kohdentamisessa 

on otettava huomioon erityisesti kyseisten 

jäsenvaltioiden osuus toimitusvarmuuden 

lisäämiseksi tehtyjen infrastruktuuri-

investointien tuottamasta hyödystä sekä 

kyseessä olevaan infrastruktuurin jo tehdyt 

investoinnit. 

edellytä investointia pysyvän 

kaksisuuntaisen kapasiteetin 

toteuttamiseksi tai parantamiseksi ja jos 

tällaisesta investoinnista aiheutuu 

kustannuksia useammassa kuin yhdessä 

jäsenvaltiossa tai yhdessä jäsenvaltiossa 

toisen jäsenvaltion hyödyksi, kyseisten 

jäsenvaltioiden kansallisten 

sääntelyviranomaisten on yhdessä 

päätettävä kustannusten kohdentamisesta 

ennen mahdollisen investointipäätöksen 

tekemistä. Kustannusten kohdentamisessa 

on otettava huomioon erityisesti kyseisten 

jäsenvaltioiden osuus toimitusvarmuuden 

lisäämiseksi tehtyjen infrastruktuuri-

investointien tuottamasta hyödystä, 

geostrategiset ja poliittiset haasteet, joista 

voi seurata kyseisille jäsenvaltioille 

ylimääräisiä investointikustannuksia, sekä 

kyseessä olevaan infrastruktuurin jo tehdyt 

investoinnit. Käytettävissä olevia varoja 

olisi käytettävä täysimittaisesti näiden 

investointien helpottamiseen. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 

jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 

suojattuja asiakkaita koskeva 

määritelmänsä, suojattujen asiakkaiden 

vuosittaisen kaasunkulutuksen määrät sekä 

niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta 

loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Jos jokin jäsenvaltio sisällyttää suojattujen 

asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 

kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut 

luokat, sen on täsmennettävä komissiolle 

tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin 

kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta 

vastaava määrä sekä kunkin näiden 

kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun 

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 

kunkin alueen toimivaltaisten 

viranomaisten on ilmoitettava komissiolle 

kyseisen alueen suojattuja asiakkaita 

koskeva määritelmänsä, suojattujen 

asiakkaiden vuosittaisen ja päivittäisen 

kaasunkulutuksen määrät sekä niiden 

prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta 

loppukäytöstä kyseisissä jäsenvaltioissa 

sekä tiedot siitä, miten se voisi vaikuttaa 

rajat ylittäviin virtoihin alueella. Jos jokin 

jäsenvaltio sisällyttää suojattujen 

asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 

kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut 

luokat, sen on täsmennettävä komissiolle 

tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin 
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vuosittaisesta loppukäytöstä. kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta 

vastaava määrä sekä kunkin näiden 

kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun 

vuosittaisesta loppukäytöstä. 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin liitteessä I luetellun alueen 

toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä 

tehtävä alueellisella tasolla arviointi 

kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen 

vaikuttavista riskeistä. Arvioinnissa on 

otettava huomioon kaikki merkitykselliset 

riskit, kuten luonnonkatastrofit ja 

teknologiset, kaupalliset, sosiaaliset, 

poliittiset ja muut riskit. Tämä arviointi 

toteutetaan 

1. Kunkin liitteessä I luetellun alueen 

toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä 

ja asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan 

tehtävä alueellisella tasolla kattava 

arviointi kaikista 

kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista 

riskeistä. Arvioinnissa on otettava 

huomioon kaikki merkitykselliset riskit, 

kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, 

kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset, 

taloudelliset ja muut riskit. Tämä arviointi 

toteutetaan 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ottamalla huomioon kaikki asiaan 

vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 

olosuhteet, erityisesti markkinoiden koko, 

verkon rakenne, todelliset virrat, mukaan 

luettuina siirrot kyseisestä jäsenvaltiosta, 

mahdollisuus fyysisesti siirtää kaasua 

kumpaankin suuntaan, mukaan luettuina 

mahdollinen tarve vastaavaan siirtoverkon 

vahvistamiseen, alueella oleva tuotanto- ja 

varastointikapasiteetti sekä kaasun asema 

energiavalikoimissa, erityisesti 

kaukolämmön ja sähköntuotannon sekä 

teollisuuden toiminnan osalta, sekä 

turvallisuuteen ja kaasun laatuun liittyvät 

b) ottamalla huomioon kaikki asiaan 

vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 

olosuhteet, erityisesti asetuksen (EU) 

N:o 994/2010 mukaisesti laaditut ja 

tarvittaessa päivitetyt 

ennaltaehkäisysuunnitelmat ja 

hätäsuunnitelmat, markkinoiden koko, 

verkon rakenne, todelliset virrat, mukaan 

luettuina siirrot kyseisestä jäsenvaltiosta, 

mahdollisuus fyysisesti siirtää kaasua 

kumpaankin suuntaan, mukaan luettuina 

mahdollinen tarve vastaavaan siirtoverkon 

vahvistamiseen, alueella oleva tuotanto- ja 

varastointikapasiteetti sekä kaasun asema 
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näkökohdat; energiavalikoimissa, erityisesti 

kaukolämmön ja sähköntuotannon sekä 

teollisuuden toiminnan osalta, sekä 

turvallisuuteen ja kaasun laatuun liittyvät 

näkökohdat; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kunkin alueen toimivaltaisten 

viranomaisten on sovittava 

yhteistyömekanismista riskinarvioinnin 

tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa 

säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten 

viranomaisten on raportoitava kaasualan 

koordinointiryhmälle riskinarvioinnin 

tekemiseksi sovitusta 

yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen 

riskinarvioinnin hyväksymisen ja 

riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. 

Komissiolla voi olla edistävä rooli 

riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, 

erityisesti yhteistyömekanismin 

laatimisessa. Jos tietyn alueen 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 

yhteisymmärrykseen 

yhteistyömekanismista, komissio voi 

ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä 

aluetta varten. 

2. Kunkin alueen toimivaltaisten 

viranomaisten on sovittava 

yhteistyömekanismista riskinarvioinnin 

tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa 

säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten 

viranomaisten on raportoitava kaasualan 

koordinointiryhmälle riskinarvioinnin 

tekemiseksi sovitusta 

yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen 

riskinarvioinnin hyväksymisen ja 

riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. 

Komissiolla on edistävä rooli 

riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, 

erityisesti yhteistyömekanismin 

laatimisessa. Jos tietyn alueen 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 

yhteisymmärrykseen 

yhteistyömekanismista, komissio ehdottaa 

yhteistyömekanismia kyseistä aluetta 

varten. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kaikkien alueen jäsenvaltioiden 

sopimasta riskinarvioinnista on 

ilmoitettava komissiolle ensimmäisen 

kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 

5. Kaikkien alueen jäsenvaltioiden 

sopimasta riskinarvioinnista on 

ilmoitettava komissiolle ensimmäisen 

kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 
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2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka 

neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden 

vuoksi päivitettävä useammin. 

Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 

artiklassa määritellyn 

infrastruktuurinormin täyttämisen 

edellyttämien investointien edistyminen 

sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen 

toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset 

vaikeudet. Sen on myös perustuttava 

kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 

kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien 

simulaation avulla. 

2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka 

neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden 

vuoksi päivitettävä useammin. 

Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 

artiklassa määritellyn 

infrastruktuurinormin täyttämisen 

edellyttämien investointien edistyminen 

sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen 

toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset 

vaikeudet. Sen on myös perustuttava 

kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 

kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien 

simulaation avulla. Jos tietyn alueen 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 

yhteisymmärrykseen riskinarvioinnista, 

komissio esittää riskinarvioinnin kyseistä 

aluetta varten yhteistyössä toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa. 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin liitteessä I luetellun alueen 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

on maakaasualan yrityksiä, kaasua 

käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita 

(myös sähköntuottajia) edustavia 

asianomaisia organisaatioita ja kansallista 

sääntelyviranomaista, jos se ei ole 

toimivaltainen viranomainen, kuultuaan 

laadittava yhteisesti: 

1. Kunkin liitteessä I luetellun alueen 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

on maakaasualan yrityksiä, kaasua 

käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita 

(myös sähköntuottajia) edustavia 

asianomaisia organisaatioita ja kansallista 

sääntelyviranomaista, jos se ei ole 

toimivaltainen viranomainen, kuultuaan ja 

otettuaan huomioon kansallisten 

suunnitelmien ja mekanismien sisällön ja 

rakenteen laadittava yhteisesti: 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

säännöllisesti raportoitava kaasualan 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

säännöllisesti raportoitava kaasualan 
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koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on 

saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja 

hätäsuunnitelmien laatimisessa ja 

hyväksymisessä. Toimivaltaisten 

viranomaisten on erityisesti raportoitava 

kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta 

yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen 

suunnitelmien hyväksymisen ja 

suunnitelmien päivitysten määräaikaa. 

Komissiolla voi olla edistävä rooli 

suunnitelmien laadinnassa yleisesti, 

erityisesti yhteistyömekanismin 

laatimisessa. Jos tietyn alueen 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 

yhteisymmärrykseen 

yhteistyömekanismista, komissio voi 

ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä 

aluetta varten. Niiden on varmistettava, että 

tällaisten suunnitelmien toteuttamista 

seurataan säännöllisesti. 

koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on 

saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja 

hätäsuunnitelmien laatimisessa ja 

hyväksymisessä. Toimivaltaisten 

viranomaisten on erityisesti raportoitava 

kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta 

yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen 

suunnitelmien hyväksymisen ja 

suunnitelmien päivitysten määräaikaa. 

Komissiolla on edistävä rooli 

suunnitelmien laadinnassa yleisesti, 

erityisesti yhteistyömekanismin 

laatimisessa. Jos tietyn alueen 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 

yhteisymmärrykseen 

yhteistyömekanismista, komissio laatii 

yhteistyömekanismin kyseistä aluetta 

varten. Niiden on varmistettava, että 

tällaisten suunnitelmien toteuttamista 

seurataan säännöllisesti. 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suojattujen kuluttajien määritelmä 

alueen kussakin jäsenvaltiossa ja 5 artiklan 

1 kohdan toisessa alakohdassa kuvatut 

tiedot; 

b) suojattujen kuluttajien määritelmä 

alueen kussakin jäsenvaltiossa ja 5 artiklan 

1 kohdan toisessa alakohdassa kuvatut 

tiedot; suojattujen kuluttajien määritelmä 

olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) muut ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 

käsitellä riskinarvioinnissa määritettyjä 

riskejä, kuten ne, jotka liittyvät tarpeeseen 

parantaa yhteenliitäntöjä 

naapurijäsenvaltioiden välillä ja 

e) muut ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 

käsitellä riskinarvioinnissa määritettyjä 

riskejä, kuten ne, jotka liittyvät tarpeeseen 

parantaa yhteenliitäntöjä 

naapurijäsenvaltioiden välillä ja 
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mahdollisuuteen tarvittaessa monipuolistaa 

kaasun toimitusreittejä ja -lähteitä 

todettujen riskien hallitsemiseksi, jotta 

kaasuntoimitukset voidaan 

mahdollisuuksien mukaan taata kaikille 

asiakkaille; 

mahdollisuuteen tarvittaessa monipuolistaa 

kaasun toimitusreittejä ja -lähteitä, 

käynnistää tai lisätä toimituksia 

vaihtoehtoisilta toimittajilta 

vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen 

mekanismin avulla todettujen riskien 

hallitsemiseksi, jotta kaasuntoimitukset 

voidaan mahdollisuuksien mukaan taata 

kaikille asiakkaille; 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määriteltävä maakaasualan 

yritysten ja kaasua käyttävien 

teollisuusasiakkaiden, asianomaiset 

sähköntuottajat mukaan luettuina, asema ja 

vastuu ottamalla huomioon, missä määrin 

kaasuntoimitushäiriöt vaikuttavat kuhunkin 

niistä, sekä niiden vuorovaikutus 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

tarvittaessa kansallisten 

sääntelyviranomaisten kanssa kullakin 10 

artiklan 1 kohdassa määritellyllä 

kriisitasolla; 

b) määriteltävä selkeästi 

maakaasualan yritysten ja kaasua 

käyttävien teollisuusasiakkaiden, 

asianomaiset sähköntuottajat mukaan 

luettuina, asema ja vastuu ottamalla 

huomioon, missä määrin 

kaasuntoimitushäiriöt vaikuttavat kuhunkin 

niistä, sekä niiden vuorovaikutus 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

tarvittaessa kansallisten 

sääntelyviranomaisten kanssa kullakin 10 

artiklan 1 kohdassa määritellyllä 

kriisitasolla; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) määritettävä tarvittaessa 

toimenpiteet ja toimet, joiden avulla 

lievennetään kaasuntoimitushäiriön 

mahdollisia vaikutuksia kaasun avulla 

tuotettuun kaukolämpöön ja 

sähköntoimitukseen; 

e) määritettävä tarvittaessa 

toimenpiteet ja toimet, joiden avulla 

lievennetään kaasuntoimitushäiriön 

mahdollisia vaikutuksia kaasun avulla 

tuotettuun kaukolämpöön ja 

sähköntoimitukseen alueelliset 

erityispiirteet huomioon ottaen; 
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Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – h alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) kuvattava markkinapohjaisten 

toimenpiteiden käyttö tilanteen 

hallitsemiseksi hälytystasolla ja 

vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla; 

h) kuvattava markkinapohjaisten 

toimenpiteiden, esimerkiksi vapaaehtoisen 

kysynnän yhdistämisen mekanismin tai 

kaasun virtuaalisen varastoinnin 

mekanismin, käyttö tilanteen 

hallitsemiseksi hälytystasolla ja 

vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Tilanteessa, jossa on saatu 

konkreettista, vakavasti otettavaa ja 

luotettavaa tietoa, jonka mukaan 

tapahtuma, joka todennäköisesti 

heikentää kaasun toimitustilannetta 

merkittävästi kolmannessa maassa 

(ennakkovaroitustila), on mahdollinen, 

komissio toteuttaa ulkoisia toimia 20 

päivänä heinäkuuta 2015 

energiadiplomatiasta annetuissa 

neuvoston päätelmissä vahvistettujen 

painopisteiden mukaisesti yhteistyössä 

kolmannen maan kanssa muun muassa 

osallistumalla kuulemisiin, tarjoamalla 

sovittelupalveluja ja ottamalla tarvittaessa 

käyttöön erityisiä työryhmiä.  

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 

keskeisiin sosiaalipalveluihin ja 

kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin 

suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa 

ne kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 

keskeisiin sosiaalipalveluihin ja 

kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin 

suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa 

ne kyseisellä alueella. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät 

pääse yhteisymmärrykseen olosuhteista, 

joissa toimitukset aloitetaan kuluttajille, 

jotka eivät ole kotitalouksia, keskeisiä 

sosiaalipalveluja tai kaukolämpölaitoksia, 

komissio esittää kaasualan 

koordinointiryhmää kuultuaan ja 

10 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvion 

hätätilatason julistaneiden jäsenvaltioiden 

toimitusnormista.  

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Toisiinsa suoraan kytkettyjen 

jäsenvaltioiden on sovittava keskenään 

tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen 

liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi 

ja nämä järjestelyt on kuvattava alueiden 

hätäsuunnitelmissa. Näihin järjestelyihin 

voivat kuulua muun muassa sovellettavat 

kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, 

mukaan lukien kaksisuuntainen 

kapasiteetti, kaasun määrät sekä 

korvauskustannusten kattaminen. Edellä 

olevassa 3 kohdassa säädettyjen 

velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle 

4. Tekniset, oikeudelliset ja 

rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan 

soveltamiseksi on sovittava alueellisella ja 

alueiden välisellä tasolla, ja nämä 

järjestelyt on kuvattava hätäsuunnitelmissa. 

Näihin järjestelyihin voivat kuulua muun 

muassa sovellettavat kaasun hinnat, 

yhdysputkien käyttö, mukaan lukien 

kaksisuuntainen kapasiteetti, kaasun 

määrät sekä jaettu vastuu 

korvauskustannuksista. Edellä olevassa 3 

kohdassa säädettyjen velvoitteiden 

täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan 
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asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, 

kuten huutokaupat. Mikäli 3 kohdan 

soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, 

oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä 

järjestelyjä muutetaan, vastaava 

hätäsuunnitelma päivitetään sen 

mukaisesti. 

markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten 

huutokaupat. Näitä kaasun hintoja sekä 

korvauskustannuksia ja -mekanismeja 

tarkistetaan säännöllisesti. Mikäli 3 

kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, 

oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä 

järjestelyjä muutetaan, vastaava 

hätäsuunnitelma päivitetään sen 

mukaisesti. Komissio laatii viimeistään 31 

päivänä maaliskuuta 2019 ohjeet ja 

luettelon parhaista toimintatavoista 

kyseisten järjestelyjen helpottamiseksi. 

 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 6 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 

sopimukseen tarvittavista teknisistä, 

oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä 

järjestelyistä, komissio voi lausunnossaan 

ja suunnitelmia koskevassa päätöksessään 

ehdottaa puitteita kyseisiä toimenpiteitä 

varten. 

6. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 

sopimukseen tarvittavista teknisistä, 

oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä 

järjestelyistä, komissio ehdottaa 

lausunnossaan ja suunnitelmia koskevassa 

päätöksessään puitteita kyseisiä 

toimenpiteitä varten 

yhteisvastuulausekkeen vahvistamiseksi. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jos komissio katsoo, että tilanteella 

on tai todennäköisesti on vaikutuksia 

kaasuntoimitukseen tietyllä alueella tai 

koko unionissa, se voi pyytää toimivaltaisia 

viranomaisia keräämään ja toimittamaan 

komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen 

kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi 

unionissa. Komissio voi jakaa arviointinsa 

5. Jos komissio katsoo, että tilanteella 

on tai todennäköisesti on vaikutuksia 

kaasuntoimitukseen tietyllä alueella tai 

koko unionissa, se pyytää toimivaltaisia 

viranomaisia keräämään ja toimittamaan 

komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen 

kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi 

unionissa. Komissio jakaa arviointinsa 
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kaasualan koordinointiryhmän kanssa. kaasualan koordinointiryhmän kanssa. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 6 kohta – a alakohta – vi alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

vi) edellytykset kaasuntoimitusten 

keskeytykselle. 

vi) edellytykset kaasuntoimitusten 

muuttamiselle ja keskeytykselle. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 6 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) toimivaltaiselle viranomaiselle ja 

komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun 

tehdään yli vuoden kestäviä 

kaasuntoimitussopimuksia tai niitä 

muutetaan [OP: Please insert the date of 

entry in force of this Regulation] sen 

jälkeen, kun sopimukset vastaavat joko 

yksin tai yhdessä saman toimittajan tai sen 

sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten 

kanssa yli 40 prosenttia vuosittaisesta 

maakaasun kulutuksesta kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta ei 

sovelleta muutoksiin, jotka koskevat 

ainoastaan kaasun hintaa. 

Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös 

kaikkiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on 

merkitystä kaasuntoimitussopimuksen 

toteuttamisen kannalta. 

b) toimivaltaiselle viranomaiselle ja 

komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun 

tehdään yli vuoden kestäviä 

kaasuntoimitussopimuksia tai niitä 

muutetaan [OP: Please insert the date of 

entry in force of this Regulation] jälkeen, 

kun sopimukset ylittävät joko yksin tai 

yhdessä saman toimittajan tai sen 

sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten 

kanssa 8 miljardin kuutiometrin 

kynnysarvon tai vastaavat yli 40:tä 

prosenttia vuosittaisesta maakaasun 

kulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta 

muutoksiin, jotka koskevat ainoastaan 

kaasun hintaa. Ilmoitusvelvollisuutta on 

sovellettava myös kaikkiin kaupallisiin 

sopimuksiin, joilla on merkitystä 

kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen 

kannalta. 
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Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. Jos komissio katsoo, että jotkut 

13 artiklan mukaisesti toimitettujen 

sopimusten määräykset rikkovat tätä 

asetusta, se ilmoittaa kansalliselle 

kaasualan yritykselle ja toimivaltaiselle 

viranomaiselle asianomaisten sopimusten 

yhteensopimattomista määräyksistä. 

Kansallisen kaasualan yrityksen on 

otettava huomioon nämä tiedot ja kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun se on 

saanut tiedon komissiolta, toimitettava 

komissiolle selvitys tämän asetuksen 

noudattamisesta. Komissio voi harkita 

lisätoimia asetuksen noudattamisen 

varmistamiseksi, ja se voi esimerkiksi 

pyytää yhteensopimattomien määräysten 

muuttamista ja tarvittaessa käynnistää 

kilpailulainsäädännön mukaisia 

menettelyjä. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 9 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 b. Komissio ottaa huomioon 

13 artiklan mukaisesti saadut tiedot 

laatiessaan luetteloa hyvistä käytännöistä 

ja kohtuuttomista sopimusehdoista 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

kansallisten yritysten käyttöön. 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan kaasualan 

koordinointiryhmä helpottamaan kaasun 

toimitusvarmuuteen liittyvien 

toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä 

koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden 

toimivaltaisten viranomaisten sekä energia-

alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', 

Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen 

ja asianomaisten asiakkaiden 

eturyhmittymien edustajista. Komissio 

päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän 

kokoonpanosta varmistaen, että se on 

täysin edustava. Komissio toimii ryhmän 

puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 

työjärjestyksensä. 

1. Perustetaan kaasualan 

koordinointiryhmä parantamaan kaasun 

toimitusvarmuuteen liittyvien 

toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä 

koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden 

toimivaltaisten viranomaisten sekä energia-

alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', 

Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen 

ja asianomaisten asiakkaiden 

eturyhmittymien edustajista. Komissio 

päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän 

kokoonpanosta varmistaen, että se on 

täysin edustava. Komissio toimii ryhmän 

puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 

työjärjestyksensä. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan 

toinen lause, 3 artiklan 5 kohta, 4 artiklan 

3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 

artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 

kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan 

e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c 

alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m 

alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 

artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat 

jäsenvaltioille velvoitteita energiayhteisön 

sopimuspuolia kohtaan: jos 

1. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan 

toinen lause, 3 artiklan 6 kohta, 4 artiklan 

3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 

artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 

kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan 

e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c 

alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m 

alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 

artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat 

keskinäisiä velvoitteita jäsenvaltioiden ja 

energiayhteisön sopimuspuolien välille: 

jos 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komissio tekee 7 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettujen arviointien perusteella 

johtopäätökset mahdollisista tavoista 

parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla 

ja antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

täytäntöönpanosta, tarvittaessa myös 

suositukset tämän asetuksen 

parantamisesta. 

Komissio tekee 7 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettujen arviointien perusteella 

johtopäätökset mahdollisista tavoista 

parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla 

ja antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

täytäntöönpanosta, myös suositukset tämän 

asetuksen parantamisesta. 
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