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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. syyskuuta 2017 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)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0052), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 194 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0035/2016), 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon oikeusperustasta, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston ja Bulgarian parlamentin toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 

perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. syyskuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 

nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 10. toukokuuta 

                                                 
1 EUVL C 487, 28.12.2016, s. 70. 



2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan, 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 

ulkoasiainvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0310/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2016)0030 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 

2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi toimista 

kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 

kumoamisesta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/1938.) 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

KAASUNSAANNIN TURVAAMISTA KOSKEVAN ASETUKSEN 16 ARTIKLAA 

KOSKEVA KOMISSION LAUSUMA 

Komissio panee tyytyväisenä merkille asetusehdotuksen 16 artiklassa säädetyt 

yhteistyömekanismit tärkeänä välineenä, jolla varmistetaan ennaltaehkäisy- ja 

hätäsuunnitelmien johdonmukaisuus jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten 

kanssa. 

Komissio korostaa, että on tärkeää tehokkaalla tavalla varmistaa, etteivät energiayhteisön 

sopimuspuolet ryhdy mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti 

toimitusvarmuustilanteeseen EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa tai päinvastoin. 

Tältä osin komissio harkitsee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission 16. helmikuuta 

2016 antamaa alkuperäistä ehdotusta, SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisen suosituksen 

ehdottamista aikanaan neuvostolle energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamista 

koskevista neuvottelusta, joilla luotaisiin asianmukainen oikeudellinen kehys ja mekanismit, 

jotta asetuksen tiettyjä säännöksiä ja muita energia-alaa koskevan unionin säännöstön 

asiaankuuluvia osia voidaan soveltaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 

energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tällä taattaisiin kaasun toimitusvarmuuden 

vahvistetun kehyksen tehokas täytäntöönpano. 

 


