
AD\802946FI.doc PE430.260v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2009/0108(COD)

29.1.2010

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista 
kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Valmistelija: Bogusław Sonik



PE430.260v02-00 2/22 AD\802946FI.doc

FI

PA_Legam



AD\802946FI.doc 3/22 PE430.260v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Fossiilisista polttoaineista kaasu tuottaa vähiten CO2-päästöjä, ja sen vuoksi sillä on keskeinen 
rooli Euroopan siirtyessä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää. Nykyisin neljäsosa Euroopan 
primaarienergiankulutuksesta on kaasua, ja lähes 60 prosenttia kaasusta tuodaan1. Vaikka 
EU:n vuoden 2020 tavoite uusiutuville energialähteille, energiatehokkuudelle ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle auttaisi vakauttamaan kaasun kysynnän kasvua, 
supistuva kotimainen tuotanto johtaisi silti tilanteeseen, jossa EU:n riippuvuus kaasun 
tuonnista pysähtyisi paikalleen tai jopa lisääntyisi. Tammikuussa 2009 Venäjän ja Ukrainan 
välinen kaasukriisi, jonka yhteydessä 30 prosenttia Euroopan tuonnista keskeytettiin kahdeksi 
viikoksi, osoitti selvästi, että vallitsevissa lisääntyvän tuontiriippuvuuden ja kasvavan tuonti-
ja kauttakulkuriskin olosuhteissa nykyinen kaasun toimitusvarmuutta koskeva direktiivi2 ei 
enää riitä ja että sitä on tarkistettava. Lisäksi on korostettava, että eräiden jäsenvaltioiden 
kohdalla tammikuun 2009 toimitushäiriöt pysäyttivät niiden kaiken kaasuntuonnin Venäjältä 
ja että on vielä yksi jäsenvaltio, jonka tilannetta kaasuntoimitusten keskeytymisen jälkeen ei 
ole tähän mennessä selvitetty.

Nämä olosuhteet paljastavat mahdollisimman selkeästi, kuinka kesken täysin sääntelystä 
vapaiden energian sisämarkkinoiden rakentaminen on jäänyt, ja olisi pikaisesti toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kaasun toimitusvarmuutta EU:ssa parannetaan.

Ympäristökysymysten osalta valmistelija katsoo, että toimitusvarmuus on sovitettava yhteen 
ympäristön suojelun kanssa niin, että Euroopan energiatoimitukset ovat kestävällä perustalla:
 Ehdotettujen tarjonta- ja kysyntäpuolen toimenpiteiden ympäristövaikutukset olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon. Jopa hätätilanteissa etusijalle olisi asetettava toimenpiteet, 
joilla on vähäisin vaikutus ympäristöön. 

 Olisi pantava merkille, että siirtyminen kaasusta muihin polttoaineisiin johtaisi suurempiin 
kasvihuonepäästöihin, kun kaasu korvataan esimerkiksi hiilellä tai polttoöljyllä. 

 Energiansäästöllä ja energiatehokkuudella on keskeinen rooli kriisien ehkäisemisessä ja 
lieventämisessä, minkä vuoksi niitä koskevia toimenpiteitä on korostettava entisestään. 
Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota meneillään oleviin neuvotteluihin 
niin sanotusta energiatehokkuuspaketista eli ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta3 ja ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametreja koskevasta merkinnästä4.

 Kotimaisten kestävien energialähteiden roolia olisi korostettava enemmän. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun liittämistä kaasuverkkoinfrastruktuuriin olisi 
helpotettava. 

 Uuden energiainfrastruktuurin käyttöönotto olisi tehtävä sen jälkeen, kun asianmukainen 
ympäristövaikutusten arviointi on tehty, mikäli sitä edellytetään alan lainsäädännössä, 
varsinkin direktiivissä 2001/42/EY tai neuvoston direktiivissä 85/337/ETY, ja ottaen 

                                               
1 EU-27:n keskiarvo vuonna 2007.
2 Neuvoston direktiivi 2004/67/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, maakaasun toimitusvarmuuden 
takaavista toimenpiteistä. EUVL L 127, 29.4.2004, s. 92.
3 2008/0223 (COD).
4 2008/0221(COD).
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asianmukaisesti huomioon ympäristö ja erityisesti Natura 2000 -verkoston 
luonnonsuojelualueet.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Suurimman yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin tai kaasulähteen
toimintahäiriö eli niin sanottu N-1-
skenaario on täysin mahdollinen. Tällaisen 
infrastruktuurin tai lähteen häiriön 
käyttäminen vertailukohtana sille, miten 
paljon toimituksia jäsenvaltioiden olisi 
pystyttävä kompensoimaan, on hyvä 
lähtökohta pyrittäessä varmistamaan 
jäsenvaltioiden kaasunsaanti.

(8) Suurimman yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin toimintahäiriö eli 
niin sanottu N-1-skenaario on täysin 
mahdollinen. Tällaisen infrastruktuurin 
häiriön käyttäminen vertailukohtana sille, 
miten paljon toimituksia jäsenvaltioiden 
olisi pystyttävä kompensoimaan, on hyvä 
lähtökohta pyrittäessä varmistamaan 
jäsenvaltioiden kaasunsaanti.

Perustelu

Vuoden 2009 alun kaasukriisistä saadut kokemukset osoittivat, että yritykset pystyvät yhden 
kaasulähteen toimintahäiriön sattuessa takaamaan toimitukset.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko 
yhteisön tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
turvaamista koskevilla yhteisillä 
vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko 
yhteisön tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
turvaamista koskevilla yhteisillä 
vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
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toimitusvarmuuden suhteen ja luoda 
merkittäviä kannustimia tarvittavan 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
kriisivalmiusasteen parantamiseen.
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään niukan polttoaineen kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa.

toimitusvarmuuden suhteen ja luoda 
merkittäviä kannustimia tarvittavan 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
kriisivalmiusasteen parantamiseen.
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään niukan polttoaineen kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa. Olisi kuitenkin 
huomattava, että siirtyminen fossiilisiin 
polttoaineisiin johtaisi suurempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin. Olisi 
edelleen edistettävä energian tehokasta 
käyttöä kysyntäpuolen toimenpiteenä. 
Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen 
toimenpiteiden ympäristövaikutukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon ja 
etusijalle olisi asetettava vähiten 
ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet. 
Investoinnit infrastruktuuriin olisi tehtävä 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ympäristö ja siihen liittyvä yhteisön 
säännöstö.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti. Niillä parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta. Silloin kun 
infrastruktuuri-investointi on luonteeltaan 
maiden rajat ylittävä, sen toteuttamisessa 
olisi tiiviisti kuultava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) ja kaasusiirtoverkonhaltijoiden 

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti ja ne olisi toteutettava vasta 
asianmukaisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin jälkeen. Tällaisella uudella 
infrastruktuurilla parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta. Investointien 
toteutuksesta vastaisivat periaatteessa 
yritykset, ja ne perustuisivat taloudellisiin 
kannustimiin. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun 
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eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

liittämistä kaasuverkkoinfrastruktuuriin 
olisi helpotettava. Silloin kun 
infrastruktuuri-investointi on luonteeltaan 
maiden rajat ylittävä, sen toteuttamisessa 
olisi tiiviisti kuultava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) ja kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

Tarkistus 4

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, infrastruktuuriin ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin
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. Yhteisön 
rahoitus on erityisen tärkeää 
"energiasaarekkeina" pidettyjen alueiden 
ja jäsenvaltioiden yhteenliitettävyyden 
parantamiseksi.

Tarkistus 5



AD\802946FI.doc 7/22 PE430.260v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, 
on erityisesti toimitushäiriö- ja 
kriisitilanteissa erittäin tärkeää, että 
kaikkien maakaasuyhtiöiden ja
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti.

(15) Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, 
on erityisesti toimitushäiriö- ja 
kriisitilanteissa erittäin tärkeää, että 
kaikkien maakaasuyhtiöiden,
toimivaltaisten viranomaisten ja komission
roolit ja vastuut on määritelty täsmällisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvä valmiustaso toimitushäiriöitä silmällä 
pitäen, kaikkien maakaasuyhtiöiden olisi 
yhdessä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa laadittava erityiset 
hätäsuunnitelmat. Näiden suunnitelmien 
olisi oltava keskenään johdonmukaisia.
Niissä olisi noudatettava jo olemassa 
olevien hätäsuunnitelmien parhaita 
käytäntöjä ja määriteltävä selkeästi 
kaikkien kyseisten maakaasuyhtiöiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut. Silloin kun se on mahdollista ja 
tarpeen, olisi laadittava aluetason yhteisiä 
hätäsuunnitelmia.

(22) Jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvä valmiustaso toimitushäiriöitä silmällä 
pitäen, kaikkien maakaasuyhtiöiden olisi 
yhdessä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa laadittava erityiset 
hätäsuunnitelmat. Näiden suunnitelmien 
olisi oltava keskenään johdonmukaisia
kansallisella, alueellisella ja yhteisön 
tasolla. Niissä olisi noudatettava jo 
olemassa olevien hätäsuunnitelmien 
parhaita käytäntöjä ja määriteltävä 
selkeästi kaikkien kyseisten 
maakaasuyhtiöiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten roolit ja vastuut. Silloin kun 
se on mahdollista ja tarpeen, olisi 
laadittava aluetason yhteisiä 
hätäsuunnitelmia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
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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 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, esimerkkinä 
jäsenvaltiot, jotka ovat 
"energiasaarekkeita", jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 149 artiklan 2 kohdassa 
määrätyn yhteisvastuun osoittamiseksi, 
kuten kaupallisia sopimuksia 
maakaasuyhtiöiden välillä, 
kompensaatiomekanismeja, 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. Yritysten 
välisiä kaupallisia sopimuksia, jotka 
perustuvat yhteisten ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmien laatimiseen, olisi 
tuettava.

Perustelu

Ei pidä antaa sitovia säännöksiä mahdollisista yhteisvastuuseen perustuvista toimista eikä 
korvausmekanismeista.

Tarkistus 8

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 varmistamalla kaasun 
sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta ja ottamalla 
käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä 
jotka on toteutettava, jos markkinat eivät 
enää kykene toimittamaan tarvittavia 
kaasumääriä, määrittelemällä ja 
osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
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konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa tai 
tilanteissa, joissa on vakavia ja uskottavia 
tällaisia häiriöitä koskevia uhkia,
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla
jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
hengessä.

Perustelu

Tosiasiallisten toimitushäiriöiden ei pitäisi olla ainoa syy toimien toteuttamiseen; myös 
vakavien ja uskottavien häiriöitä koskevien uhkien olisi käynnistettävä toimet. Asetuksessa 
olisi korostettava solidaarisuuden henkeä maaliskuussa 2009 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmien mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’suojatuilla asiakkailla’ kaikkia 
kotitalousasiakkaita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli kyseinen 
jäsenvaltio niin päättää, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, kouluja ja sairaaloita, 
jotka on jo liitetty kaasunjakeluverkkoon;

1) 'suojatuilla asiakkailla' kaikkia 
kotitalousasiakkaita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli kyseinen 
jäsenvaltio niin päättää, myös muita 
asiakkaita, kuten pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, kouluja ja sairaaloita sekä 
lääkinnällisiä, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä yleispalveluja tarjoavia 
muita laitoksia, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida määritellä suojattujen asiakkaiden luettelo kansallisessa 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden omien tarpeiden mukaisesti ja edelleen laajentaa suojattujen 
asiakkaiden alaa, mikäli ne pitävät sitä tarpeellisena.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio toteuttaa tässä asetuksessa 
säädetyt toimenpiteet toimivaltansa 
puitteissa. Toimenpiteiden tulee käsittää 
erityisesti 8 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitettu vuosittainen riskiarviointi ja 
kaasunsaannin varmuutta koskeva 
jatkuva seuranta yhteisön tasolla.

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasukriisien rajatylittävä luonne, ehkäisy ja valmistautuminen olisi 
järjestettävä myös komission/yhteisön tasolla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2010; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita sekä muita eturyhmiä
edustavia organisaatioita ja 
sääntelyviranomaista, silloin kun se ei ole 
toimivaltainen viranomainen, kuultuaan ja 
2 kohdan säännösten mukaisesti
laadittava [31 päivään maaliskuuta 2010; 
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä:

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasukriisien rajatylittävä luonne, ehkäisyä ja valmistautumista olisi 
koordinoitava paremmin yhteisön tasolla. Olisi entisestään korostettava velvollisuutta kuulla 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja komissiota.
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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 rajat 
ylittävien toimitusten tarjoamista koskevia 
sopimuksellisia esteitä. Kuulemisen 
yhteydessä on varmistettava kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuus. 

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasukriisien rajatylittävä luonne, ehkäisy ja valmistautuminen olisi 
organisoitava myös yhteisön tasolla. Tässä asiassa komission on oltava toimivaltainen 
viranomainen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi esittää suosituksen 
siitä, millä alueellisella tasolla 
tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi
kaasusiirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa (ENTSO-G) ja energia-alan 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi esittää suosituksen 
siitä, millä alueellisella tasolla 
tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi tarvittaessa
kaasusiirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa (ENTSO-G) ja energia-alan 



PE430.260v02-00 12/22 AD\802946FI.doc

FI

sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) kuultuaan lisäksi suositella 
yhteisen aluetason suunnitelman laatimista.

sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) kuultuaan lisäksi suositella tai 
pyytää yhteisen aluetason suunnitelman 
laatimista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin 
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi, 
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina, 
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin 
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi, 
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina,
noudattaen samalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2001/42/EY, annettu 27 päivänä 
kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista1 sekä neuvoston 
direktiiviä 85/337/ETY, annettu 
27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista2,
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;
________________

1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on [31
päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on [31
päivään maaliskuuta 2016; 5 vuotta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

Perustelu

Teknisestä näkökulmasta on mahdotonta ottaa käyttöön tarvittava infrastruktuuri ja 
mukauttaa kokonaiset siirtoverkot kolmessa vuodessa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on neljän 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
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uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
neljän vuoden ajanjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa niin, että 
kaasua voidaan siirtää molempiin suuntiin. 
Siirtoverkonhaltijoiden on saatettava 
infrastruktuuri ajan tasalle, jotta voidaan 
varmistaa putkista ja kompressoriasemilta 
tapahtuvien metaanivuotojen 
minimoiminen.

Perustelu

Teknisestä näkökulmasta on mahdotonta mukauttaa kokonaisia siirtoverkkoja niin, että siirto 
molempiin suuntiin tulisi mahdolliseksi.

Tarkistus 17

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 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. On tutkittava 
mahdollisuutta yhteisrahoittaa 
yhteenliitettävyyden parantamista 
yhteisön varoista erityisesti 
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"energiasaarekkeina" pidettyjen alueiden 
osalta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on [30 
päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on [30 
päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
arvioitava kaasun toimitusvarmuuteen 
kyseisessä jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti;

Perustelu

Tämä riskien kaikinpuolisen arvioinnin velvoite arviointi aiheuttaa toimivaltaisille 
viranomaisille merkittävää byrokratiaa ja hallinnollista kuormitusta ilman, että on selvää, 
voivatko tiedot todella parantaa tilannetta yhteisön laajuisessa hätätilanteessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on [30 päivään 
maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen yhteisössä 
vaikuttavat riskit (yhteisöarvio) ottaen 
huomioon erityisesti kunkin jäsenvaltion 
tekemät riskiarviot ja kaikki 
merkitykselliset kansainväliset olosuhteet,

Perustelu

Riskiarvio yhteisön tasolla antaa lisäarvoa. Sekä "kansallinen" että yhteisön riskiarvio on 
tarkistettava, kun ilmenee merkittävä tai odottamaton riski.



PE430.260v02-00 16/22 AD\802946FI.doc

FI

Tarkistus 20

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 sekä muita eturyhmiä
edustavien organisaatioiden ja 
sääntelyviranomaisen, silloin kun se ei ole 
toimivaltainen viranomainen, on tehtävä 
yhteistyötä ja luovutettava kaikki 
riskiarvioinnissa tarvittavat tiedot.

Tarkistus 21

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 
vuosittain syyskuun 30 päivään mennessä.

Perustelu

Riskiarvio on tehtävä uudelleen useammin, jotta voidaan saada parempia ennusteita ja 
valmistautua paremmin kriiseihin. 

Tarkistus 22

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.
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Perustelu
Hätätilatoimien toteuttamisen käynnistymisen on oltava joustavampaa. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Ilmoittaessaan hälytys- tai hätätilan
olevan voimassa toimivaltaisen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja toimitettava sille 
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Perustelu

Kaasunsaannin turvaaminen on jäsenvaltioiden tai yhteisön tason tehtävänä vasta hälytys- ja 
hätätilanteessa. Ennakkovaroitustilassa toimitusten esteiden poistaminen kuuluu yrityksille.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen julistaessa
hätätilan sen on toteutettava 
hätäsuunnitelmassa ennalta määritellyt 
toimet ja ilmoitettava välittömästi 
komissiolle erityisesti 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisista toimenpiteistä, joita se aikoo 
toteuttaa. Komissio voi kutsua kokoon 
kaasualan koordinointiryhmän.

5. Toimivaltaisen viranomaisen julistaessa 
hätätilan sen on toteutettava 
hätäsuunnitelmassa ennalta määritellyt 
toimet ja ilmoitettava välittömästi 
komissiolle erityisesti 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisista toimenpiteistä, joita se aikoo 
toteuttaa. Komissio kutsuu kokoon 
kaasualan koordinointiryhmän.



PE430.260v02-00 18/22 AD\802946FI.doc

FI

Perustelu

On tarpeen täsmentää komission kriisinhallintaa koskevaa toimivaltaa yhteisön hätätilan 
osalta.

Tarkistus 25

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 
kalenteripäivän 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.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti yhteisötason 
hätätilan julistettuaan.

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti julistettuaan
yhteisötason ennakkovaroituksen, 
hälytystilan tai hätätilan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Yhteisötason hälytystilassa komissio 
pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
koordinoimaan toimiaan, jotta voidaan 
poistaa toimitushäiriö tai vastata 
poikkeuksellisen suureen kysyntään. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisötason hätätilassa jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että rajat ylittävät 
yhteydet varastoihin toimivat, eivätkä ne 
saa antaa säännöksiä tai määräyksiä, joilla 
perusteettomasti rajoitetaan kaasuvirtoja 
hätätilasta kärsiville markkinoille.

6. Yhteisötason hätätilassa jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että rajat ylittävät 
yhteydet varastoihin toimivat, eivätkä ne 
saa antaa säännöksiä tai määräyksiä, joilla 
perusteettomasti rajoitetaan kaasuvirtoja 
hätätilasta kärsiville markkinoille. 
Komissio auttaa näiden toimenpiteiden 
toteuttamisessa, jotta voidaan säilyttää 
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sisämarkkinoiden sujuva toiminta 
erityisesti toimitushäiriöiden aikana ja 
kriisitilanteissa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta – -4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- uudelleenvientiä koskevat 
sopimukselliset rajoitukset.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite II – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon
seuraavat esimerkinomaisesti esitetyt 
tekijät:

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon 
esimerkinomaisesti tässä liitteessä esitetyt 
tekijät. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia 
laatiessaan otettava asianmukaisesti 
huomioon ehdotettujen toimenpiteiden 
ympäristövaikutus ja asetettava 
mahdollisimman laajalti etusijalle ne 
toimenpiteet, joilla on vähäisin vaikutus 
ympäristöön.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko "Tarjontapuoli" – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan kaasun liittäminen 
kaasuverkkoinfrastruktuuriin 
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on harkittava seuraavien 
toimenpiteiden hyödyntämistä ainoastaan 
hätätilanteissa:

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on harkittava seuraavien
toimenpiteiden hyödyntämistä ainoastaan 
hätätilanteissa ottaen huomioon seuraava 
esimerkinomainen toimenpiteiden 
luettelo:

Perustelu

Ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien laatimisen yhteydessä ei pidä esittää mitään 
velvoittavia ohjeita.
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