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LYHYET PERUSTELUT

EU:n jäsenvaltiot ovat viime vuosina kokeneet toistuvia häiriöitä kaasutoimituksissa. Venäjän 
ja Ukrainan kaasukiista tammikuussa 2009 osoitti jälleen kerran, että EU:n kasvava 
riippuvuus ulkoisista energiatoimituksista, jotka tulevat pääasiassa epädemokraattisista ja 
epävakaista maista, saattaa vahingoittaa jäsenvaltioiden pitkän aikavälin taloudellisia ja 
poliittisia etuja. EU:n energiansaannin haavoittuvuus edellyttää kattavaa energiapolitiikkaa, 
jossa yhdistyvät sisäiset näkökohdat ja ulkoiset ulottuvuudet.

Energiavarmuus on nähtävä olennaisena osana Euroopan unionin yleistä turvallisuutta. 
Yhteisön kaasunsaannin varmistaminen erityisesti kriisitilanteiden aikana on siitä syystä 
strateginen tavoite. Tässä mielessä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja hätätoimenpiteitä 
sisältävien kansallisten suunnitelmien laatimiseen etukäteen on suhtauduttava myönteisesti, 
kunhan nämä suunnitelmat koordinoidaan yhteisön tasolla. Keskipitkällä aikavälillä on 
katsottava, että tehokkain suoja toimitushäiriöitä vastaan ovat laajat kilpailukykyiset 
sisämarkkinat, joilla on hyvin kehittyneet yhteenliitännät ja infrastruktuurit.

EU:n energiavarmuuspolitiikan avulla unionin olisi kuitenkin voitava paitsi reagoida 
kriisitilanteisiin myös ennakoida niitä. Sen vuoksi energian sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan turvaavia toimenpiteitä täydentämään tarvitaan ennakoivaa energiadiplomatiaa, 
jolla pyritään vastavuoroisuuden hengessä vahvistamaan yhteistyötä tärkeimpien tuottaja-, 
kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa. 

Ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti direktiivin 2004/67/EY 
kumoamista koskevaan asetusehdotukseen. Valmistelija kuitenkin katsoo, että siihen on 
tehtävä parannuksia, jotta vastattaisiin EU:n energiavarmuutta koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan tarpeeseen. Hän ehdottaa tarkistuksia seuraavien linjausten mukaisesti:

– Ehdotuksen tarkastelussa on otettava huomioon uusi oikeudellinen ympäristö, joka 
perustuu Lissabonin sopimukseen, jonka 176 a artiklassa määrätään, että "unionin 
energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä 
varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa". Valmistelija pitää tätä 
yhteisvastuuta elintärkeänä EU:n yhteisen energiapolitiikan rakentamisen kannalta ja 
uskoo, että sitä olisi kehitettävä sekä sisäisesti että ulkoisesti poliittisella tasolla 
vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa toimituskriisien aikana ja niiden 
ulkopuolella.

– Myös vastuu kaasun toimitusvarmuudesta olisi varmistettava yhteisön tasolla. 
Euroopan komission olisi siitä syystä laadittava yhteisön ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmat kansallisten suunnitelmien pohjalta. Lisäksi komission 
erityisvastuulla on seurata, että kolmansien maiden yritykset soveltavat energia-alan 
sisämarkkinoita koskevia sääntöjä. 

– Korkean edustajan / varapuheenjohtajan olisi osallistuttava kaikkiin asetuksen 
täytäntöönpanon vaiheisiin. Erityisesti hänen olisi jäsenvaltioiden puolesta vastattava 
kriisitilanteissa sovittelusta ja neuvotteluista kolmansien maiden kanssa.
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– Yllättävien toimitushäiriöiden ehkäisemiseksi Euroopan unionin pitäisi luoda yhdessä 
toimittaja- ja kauttakulkumaiden kanssa varhaisvaroitusjärjestelmä, jolla on selkeät 
poliittiset takeet. Kaikkiin tuleviin kauppa-, assosiaatio-, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin EU:n ja toimittaja- tai kauttakulkumaiden välillä olisi liitettävä 
niin sanottu energiavarmuuslauseke, jossa määrätään menettelysäännöistä ja 
hahmotellaan hätätilanteissa toteutettavat toimenpiteet.

– Komission olisi harkittava energiaperuskirjan säännöksiin perustuvan Euroopan 
energiayhteisön laajentamista kolmansiin maihin ja uusien alueellisten 
energiamarkkinoiden luomista sekä jatkettava aktiivisesti yhdennettyjen Euro–
Välimeri-alueen energiamarkkinoiden luomisen tukemista.

– Energian toimitusvarmuutta koskeva keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia 
edellyttää toimittajien sekä toimituslähteiden ja -reittien monipuolistamista. Etenkin 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien kolmansien maiden pitäisi olla 
mukana tässä strategiassa. Yhteisön investoinnit olisi ensisijaisesti kohdistettava 
elintärkeisiin infrastruktuureihin, jotka voivat auttaa toimitusvarmuuden 
turvaamisessa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan kaasunkulutus on kasvanut 
nopeasti viimeisten kymmenen vuoden 
aikana. Oman tuotannon vähentyessä 
kaasun tuonti on lisääntynyt sitäkin 
nopeammin, mikä on johtanut suurempaan 
tuontiriippuvuuteen ja tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota 
toimitusvarmuuskysymyksiin.

(2) Euroopan kaasunkulutus on kasvanut 
nopeasti viimeisten kymmenen vuoden 
aikana. Oman tuotannon vähentyessä 
kaasun tuonti on lisääntynyt sitäkin 
nopeammin, mikä on johtanut suurempaan 
tuontiriippuvuuteen ja tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota 
toimitusvarmuuskysymyksiin. Koska 
joidenkin jäsenvaltioiden 
energiamuotojen yhdistelmää hallitsee 
maakaasu, ne ovat "energiasaarekkeita", 
jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia 
kolmansista maista tapahtuvasta kaasun 
tuonnista ja joiden infrastruktuuri ei ole 
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yhteydessä muuhun EU:hun.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon 
kansainvälisen yhteistyön keskeinen rooli 
EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten 
kaasunsaannin turvaamisessa, kaikkien 
asiaa koskevien EU:n politiikkojen ja 
toimintasuunnitelmien on perustuttava 
keskinäiseen kunnioitukseen kyseisten 
kolmansien maiden kanssa, ja kaikki 
mahdollisesti ilmenevät ongelmat olisi 
ratkaistava poliittisella vuoropuhelulla ja 
neuvotteluilla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
omaan tuotantoon ja infrastruktuuriin 
kohdistuvien investointien rahoittamiseen 
yhteisön tukea eri lähteistä, erityisesti 
Euroopan investointipankin lainoina ja 
takuina tai alue-, rakenne- ja 
koheesiorahastojen rahoituksena. Energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen 
tähtääviä toimia voidaan rahoittaa myös 
kolmansissa maissa Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
naapuruuspoliittisen kumppanuusvälineen 
ENPI:n, liittymistä valmistelevan 
tukivälineen IPA:n ja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen DCI:n varoista.

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
omaan tuotantoon ja infrastruktuuriin 
kohdistuvien investointien rahoittamiseen 
yhteisön tukea eri lähteistä, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin (EBRD) lainoina ja takuina 
tai alue-, rakenne- ja koheesiorahastojen 
rahoituksena. Energian toimitusvarmuuden 
parantamiseen tähtääviä toimia voidaan 
rahoittaa myös kolmansissa maissa
(erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvissa maissa) EIP:n,
EBRD:n, Euroopan naapuruuspoliittisen 
kumppanuusvälineen ENPI:n, liittymistä 
valmistelevan tukivälineen IPA:n ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen DCI:n 
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varoista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n investointeja 
infrastruktuuriin ja uusiutuvaan 
tuotantoon olisi tuettava siten, että 
jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
energiaperuskirjassa määriteltyjen 
sisämarkkinaperiaatteiden ja -standardien 
soveltamisen laajentamista EU:n 
naapurialueilla yhteistyössä kolmansien 
maiden kanssa. Komission olisi 
toimitusvarmuuden takaamiseksi 
harkittava mahdollisuutta laajentaa EU:n 
ja Kaakkois-Euroopan maat kattava 
Euroopan energiayhteisö tarpeen mukaan 
muihin kolmansiin maihin ja harkittava 
mahdollisuutta luoda tältä pohjalta uusia 
alueellisia energiamarkkinoita, kuten 
Euro–Välimeri-energiayhteisö;

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset, 
geopoliittiset tai geologiset olosuhteet ovat 
muita epäedullisemmat, jäsenvaltioiden 
olisi hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
Lissabonin sopimuksen mukaisen 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
teknisten liittymien rakentamista, 



AD\802174FI.doc 7/19 PE430.670v02-00

FI

toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön 
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen.

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on yhteisön kaasunsaannin 
turvaamisen kannalta keskeinen tekijä, 
komission olisi sisällytettävä kaikkiin 
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
tehtäviin kauppa-, assosiaatio-, 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin 
"energiavarmuuslauseke". Tällä 
energiavarmuuslausekkeella olisi 
määrättävä toimenpiteistä, joilla 
ehkäistään toimituskriisit tai autetaan 
ratkaisemaan tällaiset toimituskriisit, 
jotka eivät ole osapuolten vastuulla.
Komission olisi koordinoitava kolmansiin 
maihin liittyvää toimintaa ja yhdessä 
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
pyrittävä luomaan järjestelyjä 
kriisitilanteita varten ja varmistamaan näin 
vakaat kaasutoimitukset koko yhteisöön ja 
jokaiseen jäsenvaltioon, johon 
kriisitilanne vaikuttaa. Komissiolle olisi 
annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi komission 
varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan kautta sekä tiiviissä 
yhteistyössä komission jäsenten kollegion 
muiden asiaan liittyvien salkkujen 
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haltijoiden kanssa toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan 
kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta määrittelemällä ja 
osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa 
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla.

Tällä asetuksella vahvistetaan 
kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta sekä 
vahvistamaan poikkeukselliset 
toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön, 
kun markkinat eivät enää voi huolehtia 
tarvittavista kaasutoimituksista,
määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi eri 
toimijoiden vastuualueet ja luomalla 
menetelmä, jolla sekä ennaltaehkäiseviä 
toimia että konkreettisissa 
toimitushäiriötilanteissa tai 
kaasunsaantiin kohdistuvien vakavien 
uhkien vuoksi toteutettavia toimia voidaan 
koordinoida jäsenvaltioiden ja yhteisön 
tasolla jäsenvaltioiden välisen
yhteisvastuun periaate huomioon ottaen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
tässä asetuksessa säädettyjen 
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, 

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
tässä asetuksessa säädettyjen 
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, mukaan 
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ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

luettuna geopoliittisten riskien arviointi,
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio panee täytäntöön tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet. 
Toimenpiteiden on sisällettävä kahden 
vuoden välein tehtävä riskien arviointi, 
kaasun toimitusvarmuuden jatkuva 
valvonta ja yhteisön tason 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien 
laatiminen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus

1. Komissio ja jäsenvaltiot tehostavat 
tämän asetuksen ehtojen mukaisesti ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 194 artiklan huomioon ottaen 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitusvarmuuden valvontaa ja esittävät 
erityisiä hätätoimenpiteitä, jos 
toimitushäiriöitä esiintyy. Komissio 
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koordinoi riitojenratkaisujärjestelmät 
kolmansien maiden kanssa ja tehostaa 
energiavuoropuhelua muun muassa 
energiaperuskirjan ja energiayhteisön 
puitteissa. 
2. Komissio valmistelee perustan 
kaasualan varhaisvaroitusmekanismille, 
joka luodaan EU:n ja kolmansien maiden 
välisillä kahdenvälisillä sopimuksilla. 
Mekanismin on mahdollistettava 
maakaasun tarjontaan ja kysyntään 
liittyvien mahdollisten riskien varhainen 
arviointi ja ehkäiseminen sekä nopea 
reagointi hätätilanteisiin tai tällaisten 
tilanteiden uhkiin.
3. Viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio esittää 
kertomuksen, joka sisältää 
säädösehdotuksia, joiden 
täytäntöönpanon avulla kaasun 
toimituslähteitä ja -reittejä EU:n alueelle 
voitaisiin monipuolistaa yhteisön tasolla. 
Mainittuun kertomukseen on erityisesti 
sisällytettävä nesteytettyä maakaasua 
käyttävien laitosten roolin arviointi, mikä 
voisi auttaa kaasutoimitusten 
monipuolistamisessa. Siinä olisi myös 
esitettävä selvitys eri jäsenvaltioiden 
kaasunvarastointikapasiteetista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
hätäsuunnitelman laatiminen

Kansallisen, yhteisön ja alueellisen tason
ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
hätäsuunnitelman laatiminen
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella ja yhteisön tasolla. Näissä 
kuulemisissa on käsiteltävä ainakin 
yhteenliitäntöjä, maiden rajat ylittäviä 
toimituksia, maiden rajat ylittävää 
varastointia ja fyysistä kapasiteettia siirtää 
kaasua molempiin suuntiin sekä alueiden 
välisiä, rajat ylittäviä 
kaasuntoimitusjärjestelmiä ja niiden 
ilmoitettuja varastointipaikkoja, -laitteita 
ja -laitteistoja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio laatii …*  yhteisön 
ennaltaehkäisysuunnitelman ja yhteisön 
hätäsuunnitelman, jotka sisältävät 
yhteisön tasolla toteutettavat toimenpiteet.
_____________
*30 päivään syyskuuta 2011 mennessä tai 
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta 
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja 
ympäristövaikutukset.

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon kustannustehokkuus
taloudellinen tuloksellisuus, vaikutukset 
energian sisämarkkinoiden toimintaan,
ympäristövaikutukset ja kaikki asiaan 
liittyvä kansainvälinen kehitys erityisesti 
keskeisissä toimittaja- ja 
kauttakulkumaissa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen
(EY) No …/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja, niiden on otettava
aiheellisella tavalla avoimesti ja 
yksityiskohtaisesti huomioon kustannukset, 
joita aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä siten, että 
aiheutuvat kustannukset esitetään 
selkeästi ja yksilöidysti sekä direktiivin 
[…/…EY] 41 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti. Jos kustannuksia aiheutuu 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja ACERin on 
yhdessä päätettävä kustannusten 
kohdentamisesta. Tällöin sovelletaan 
asetuksen (EY) No …/… 8 artiklan 
1 kohtaa.
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Perustelu

Toimitusvarmuuden ja infrastruktuurinormien täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset on 
sisällytettävä kansallisiin ja rajat ylittäviin hintoihin mahdollisimman avoimesti ja selkeästi. 
Kustannukset olisi jaettava oikeudenmukaisesti toimenpiteet toteuttavien ja niistä hyötyvien
järjestelmien kesken.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet,

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset, alueelliset ja 
kansainväliset olosuhteet,

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki geopoliittisten ja 
muiden riskien arvioinnissa tarvittavat 
tiedot.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä. Merkittävän ja 
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odottamattoman riskin tapauksessa 
yhteisön arviota on tarkistettava.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) kuvattava mekanismit, joita 
käytetään käynnistämään välitystoimet 
kyseisten kolmansien maiden kanssa,

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin.

(3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet tai on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa komissiolle, että jossakin 
jäsenvaltiossa on geopoliittisista syistä 
julistettu ennakkovaroitustaso tai kun 
varhaisvaroitusmekanismi mahdollisesti 
ilmoittaa geopoliittisista syistä 
aiheutuvista kaasutoimitusten häiriöistä, 
yhteisö toteuttaa aiheellisia diplomaattisia 
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toimia komission varapuheenjohtajan / 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
edustamana. Varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan toimet eivät saa 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan.

Perustelu

Aiheelliset diplomaattiset toimet suhteessa kolmansiin maihin, jotka ovat kaasun toimittajia 
tai kauttakulkumaita, on toteutettava mahdollisimman varhain, kun geopoliittisista syistä 
aiheutuva kaasutoimitusten häiriintyminen uhkaa. Nämä toimet eivät saa vaikuttaa 
sisämarkkinoiden toimintaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

6. Komissio tarkastaa kolmen päivän
kuluessa, että hätätilan julistus täyttää 
2 kohdassa määritellyt perusteet eikä 
aiheuta perusteetonta haittaa 
maakaasuyhtiöille ja sisämarkkinoiden 
toiminnalle. Komissio voi pyytää 
toimivaltaista viranomaista tekemään 
muutoksia sellaisiin toimenpiteisiin, jotka 
muodostavat kohtuuttoman rasitteen 
maakaasuyhtiöille, ja lakkauttamaan 
hätätilan, jos komissio katsoo, ettei 
hätätilan julistaminen ollut tai enää ole 
perusteltu.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi julistaa yhteisötason 
hätätilan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tai kun yhteisö menettää yli 

1. Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun yhteisö menettää merkittävän osan
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10 prosenttia ENTSO-G:n laskelman 
mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista.
Komission on julistettava yhteisön
hätätila, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 
9 artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa yhteisötason hätätilan 
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman jäsenvaltion alueelle.

ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan 
kolmansista maista. Komissio julistaa
yhteisön hätätilan, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 
9 artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman jäsenvaltion alueelle.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista.

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
kautta. Komissio voi kutsua kokoon 
kriisijohtoryhmän, joka koostuu erityisesti 
teollisuuden ja hätätilasta kärsivien 
jäsenvaltioiden edustajista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista,
komission edustajista ja komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
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ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

henkilöstön jäsenistä. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kuultava sitä, jotta voidaan 
arvioida sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa sekä 
vaikutukset kansallisen ja yhteisön tason 
energiavarmuuden kannalta, mukaan 
luettuna kriittisen 
energiainfrastruktuurin suojelu ja 
geopoliittiset riskit;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio luo kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuvatoimisen 
valvonta- ja raportointijärjestelmän, joka 
sisältää seuraavat toimenpiteet:
a) laaditaan vuosittaiset raportit siitä, 
noudattavatko EU:n ulkopuoliset yritykset 
ja erityisesti keskeiset toimittajat ja kaikki 
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niiden tytäryhtiöt energia-alan 
sisämarkkinasääntöjä erityisesti 
avoimuuden ja EU:n 
kilpailulainsäädännön mukaisuuden 
osalta;
b) arvioidaan EU:n ulkopuolisten maiden 
vertikaalisesti integroituneiden 
energiayhtiöiden vaikutusta 
sisämarkkinoihin ja vastavuoroisuuden 
periaatteen täytäntöönpanoa;
c) toteutetaan aiheellisia toimenpiteitä, 
joilla pyritään estämään valtio-omisteisten 
ulkomaisten yritysten hallitsemattomat 
sijoitukset EU:n energia-alaan ja 
erityisesti kaasun ja sähkön 
siirtoverkkoihin;
d) valvotaan, että jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä tehdyt 
maakaasusopimukset noudattavat EU:n 
sisämarkkinasääntöjä. Komissio huolehtii 
määränpäälausekkeen tavoin vaikuttavien 
lausekkeiden poistamisesta sikäli kuin ne 
on kielletty EU:n lainsäädännössä.
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