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Tarkistus 23
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 
artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 122 artiklan,

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen tärkein tavoite on maakaasun saannin turvaaminen kriisitilanteissa. Kun kyseessä 
ovat tällaiset "suuret vaikeudet tiettyjen tuotteiden saatavuudessa", asiallisesti parempi 
toimivallan perusta on EY:n perustamissopimuksen 100 artiklan 1 kohta. Nykyiseen 
direktiiviin suunnitellut muutokset eivät edellytä oikeusperustan muuttamista.

Tarkistus 24
Thomas Ulmer

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.

Or. de

Perustelu

Vuoden 2009 alun kaasukriisistä saadut kokemukset osoittivat, että yritykset pystyvät yhden 
kaasulähteen toimintahäiriön sattuessa takaamaan toimitukset.
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Tarkistus 25
Thomas Ulmer

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 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti. Niillä parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta. Investointien 
toteutuksesta vastaisivat periaatteessa 
yritykset, ja ne perustuisivat taloudellisiin 
kannustimiin. 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.

Or. de

Perustelu

Unionin sääntelykäytännön tulisi tarjota yrityksille kannustimia uusiin investointeihin.

Tarkistus 26
Justas Vincas Paleckis

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 

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
omaan tuotantoon, infrastruktuuriin ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin
kohdistuvien investointien rahoittamiseen 
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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 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.

Or. en

Tarkistus 27
Justas Vincas Paleckis

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.

Or. en
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Tarkistus 28
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Markkinoiden toimivuuden kannalta 
ja tammikuussa 2009 tapahtuneen 
kaltaisten toimituskatkosten 
mahdollisuuden valossa on erittäin tärkeää, 
että maakaasuyhtiöt tekevät ajoissa 
tarvittavat investoinnit omaan tuotantoon ja 
infrastruktuuriin, kuten yhteenliitäntöihin,
kaksisuuntaiset kaasuvirrat mahdollistaviin 
laitteistoihin, varastoihin ja nesteytetyn 
maakaasun kaasutuslaitteistoihin.

(17) Markkinoiden toimivuuden kannalta 
ja tammikuussa 2009 tapahtuneen 
kaltaisten toimituskatkosten 
mahdollisuuden valossa on erittäin tärkeää, 
että maakaasuyhtiöt tekevät ajoissa 
tarvittavat investoinnit omaan tuotantoon ja 
infrastruktuuriin, kuten yhteenliitäntöihin 
tai kaksisuuntaiset kaasuvirrat 
mahdollistaviin laitteistoihin.

Or. de

Perustelu

Kaasuvirran kääntämistä lukuun ottamatta infrastruktuuriin tehtäviä investointeja ei pidä 
määrittää mitenkään. Se kuormittaisi uusia markkinatulokkaita ja pieniä yrityksiä 
kohtuuttomasti ja suhteettomasti.

Tarkistus 29
Justas Vincas Paleckis

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 

(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 
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vastuut. Silloin kun se on mahdollista ja 
tarpeen, olisi laadittava aluetason yhteisiä 
hätäsuunnitelmia.

maakaasuyhtiöiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten roolit ja vastuut. Silloin kun 
se on mahdollista ja tarpeen, olisi 
laadittava aluetason yhteisiä 
hätäsuunnitelmia.

Or. en

Tarkistus 30
Thomas Ulmer

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

(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 tai 
kaasuntuonnin 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.

Or. de

Perustelu

Ei pidä antaa sitovia säännöksiä mahdollisista yhteisvastuuseen perustuvista toimista eikä 
korvausmekanismeista.
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Tarkistus 31
Bogusław Sonik

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

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, 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.

Or. en

Perustelu

Muutos aiheutuu Lissabonin sopimuksen voimaantulosta ja siitä, että kaasun saannin 
turvaamista koskevan ehdotuksen (KOM(2009)0363) oikeusperusta on muuttunut "vanhasta" 
95 artiklasta (lainsäädännön lähentäminen) "uuteen" 194 artiklan 2 kohtaan (energia). 

Tarkistus 32
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 

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

tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat (esimerkiksi 
"energiasaarekkeina" pidetyt 
jäsenvaltiot), 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.

Or. en

Tarkistus 33
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Koska kaasunsaannin varmistamiseen 
yhteisössä liittyviä tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa yksin 
jäsenvaltioiden toimin, ja koska ne voidaan 
näin ollen toimien laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(32) Koska kaasunsaannin varmistamiseen 
yhteisössä liittyviä tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa yksin 
jäsenvaltioiden toimin, ja koska ne voidaan 
näin ollen toimien laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin alueellisella tai 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 34
Thomas Ulmer

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;

Or. de

Perustelu

"Suojatut asiakkaat" käsittävät etupäässä energialaissa tarkoitettuja kotitalousasiakkaita 
samoin kuin kouluja ja sairaaloita. Kun jäsenvaltiot laajentavat soveltamisalaa (minkä tämä 
valinnainen säännös mahdollistaa), on kiinnitettävä huomiota siihen, että se ei tapahdu 
kolmansien osapuolten kustannuksella (tämä edellyttäisi kontrollimekanismia, johon 
osallistuisi esimerkiksi kaasualan koordinointiryhmä). Lisäksi valinnainen säännös puhuu 
direktiivin puolesta ja asetusta vastaan, koska sääntely jättää paljon pelivaraa jäsenvaltioille. 

Tarkistus 35
Justas Vincas Paleckis

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, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, kouluja ja sairaaloita
sekä lääkinnällisiä, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä yleispalveluja tarjoavia 
muita laitoksia, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

Or. en
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Tarkistus 36
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu 
maakaasuyhtiöille, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasua 
käyttäville teollisuusasiakkaille ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken.

1. Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu 
maakaasuyhtiöille, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasua 
käyttäville teollisuusasiakkaille ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken. 
Tässä direktiivissä säädetään 
kolmivaiheisesta järjestelystä 
huomattavan toimitushäiriön hoitamisen 
osalta. Ensimmäisessä vaiheessa 
yksittäiset yritykset tai yritysryhmät 
reagoivat toimitusten keskeytymiseen. Jos 
tämä ei riitä, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimia toimitusten 
jatkamiseksi. Ainoastaan kahden 
ensimmäisen vaiheen toimien 
epäonnistuttua on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin yhteisön tasolla. Etusijalle 
on asetettava rajat ylittävät alueelliset 
ratkaisut.

Or. de

Perustelu

Yksittäisten toimijoiden asemaa on tässä korostettava voimakkaammin. Yksittäisten 
osallistujien roolia ja vastuuta koskevien sääntöjen tulisi kattaa myös kolmivaiheinen yhteisön 
mekanismi. Katso tähänastisen direktiivin 2004/67 johdanto-osan 18 kappaletta.
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Tarkistus 37
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio koordinoi toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa yhteisön tasolla
kaasualan koordinointiryhmän kautta
erityisesti yhteisötason hätätilanteessa.

4. Kaasualan koordinointiryhmä ohjaa
yhteisön tasolla tehtävää yhteistyötä 11 
artiklan mukaisesti erityisesti yhteisötason 
hätätilanteessa. Yhteisötason 
hätätilanteessa kaasualan 
koordinointiryhmä kutsuu koolle 10 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
kriisijohtoryhmän. Asianomaiset 
jäsenvaltiot nimittävät sen osanottajat.

Or. de

Perustelu

Viimeisin kaasukriisi osoitti, että maakaasualan edustajat voivat saada aikaan toimitusten 
keskeytymisen nopean ja tehokkaan ratkaisun. Siksi kriisitilanteessa on voitava käyttää 
hyväksi havaittua organisaatiorakennetta.

Tarkistus 38
Justas Vincas Paleckis

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 
laadittava [31 päivään maaliskuuta 2010; 
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä:

Or. en
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Tarkistus 39
Thomas Ulmer

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 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. Samalla on varmistettava 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuus.

Or. de

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuus koskee yritysten kannalta arkaluonteisia tietoja. Siksi tiedot on 
mahdollisuuksien mukaan välitettävä kootusti liikesalaisuuksien suojaamiseksi.

Tarkistus 40
Justas Vincas Paleckis

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 

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 
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yhteenliitäntöjä, maiden rajat ylittäviä 
toimituksia, maiden rajat ylittävää 
varastointia ja fyysistä kapasiteettia siirtää 
kaasua molempiin suuntiin.

rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin sekä rajat ylittävien toimitusten 
tarjoamista koskevia sopimuksellisia 
esteitä.

Or. en

Tarkistus 41
Thomas Ulmer

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

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana kaasualan koordinointiryhmä voi 
esittää suosituksen siitä, millä alueellisella 
tasolla tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Kaasualan 
koordinointiryhmä voi 
kaasusiirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa (ENTSO-G) ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) kuultuaan lisäksi suositella 
yhteisen aluetason suunnitelman laatimista.

Or. de

Perustelu

Viimeisin kaasukriisi osoitti, että maakaasualan edustajat voivat saada aikaan toimitusten 
keskeytymisen nopean ja tehokkaan ratkaisun. Siksi kriisitilanteessa on voitava käyttää 
hyväksi havaittua organisaatiorakennetta.
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Tarkistus 42
Justas Vincas Paleckis

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

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

Or. en

Tarkistus 43
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava suunnitelmansa, mukaan 
luettuina niiden 6 kohdan mukaisesti 
muutetut versiot, ja toimitettava ne 
viipymättä komissiolle.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava suunnitelmansa, mukaan 
luettuina niiden 6 kohdan mukaisesti 
muutetut versiot, ja toimitettava ne 
viipymättä kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. de

Perustelu

Viimeisin kaasukriisi osoitti, että maakaasualan edustajat voivat saada aikaan toimitusten 
keskeytymisen nopean ja tehokkaan ratkaisun. Siksi kriisitilanteessa on voitava käyttää 
hyväksi havaittua organisaatiorakennetta.
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Tarkistus 44
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio arvioi kaikkien jäsenvaltioiden 
suunnitelmat kuuden kuukauden kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
suunnitelmien vastaanottamisesta.
Komissio kuulee suunnitelmista ENTSO-
G:tä, ACERia, kaasualan 
koordinointiryhmää ja muita asiaan 
liittyviä intressitahoja. Jos komissio
katsoo, että suunnitelmalla ei pystytä 
tehokkaasti lieventämään riskiarvioinnissa 
yksilöityjä riskejä tai että se ei ole 
johdonmukainen riskiskenaarioiden tai 
muiden jäsenvaltioiden suunnitelmien 
kanssa tai se on ristiriidassa tämän 
asetuksen tai yhteisön muun lainsäädännön 
kanssa, se edellyttää suunnitelman 
tarkistamista.

6. Komissio arvioi yhdessä ACERin, 
ENTSO-G:n, kaasualan 
koordinointiryhmän sekä muiden 
asianomaisten toimijoiden kanssa 
kaikkien jäsenvaltioiden suunnitelmat 
kuuden kuukauden kuluessa toimivaltaisten 
viranomaisten toimittamien suunnitelmien 
vastaanottamisesta. Jos komissio ja 
kaasualan koordinointiryhmä katsovat, 
että suunnitelmalla ei pystytä tehokkaasti 
lieventämään riskiarvioinnissa yksilöityjä 
riskejä tai että se ei ole johdonmukainen 
riskiskenaarioiden tai muiden 
jäsenvaltioiden suunnitelmien kanssa tai se 
on ristiriidassa tämän asetuksen tai 
yhteisön muun lainsäädännön kanssa, ne 
vaativat yhdessä suunnitelman 
tarkistamista. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava 
suunnitelmaansa kahden kuukauden 
kuluessa komission tarkistuspyynnön 
vastaanottamisesta ja toimitettava se 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Tällöin komissio voi muuttaa 
vaatimustaan tai peruuttaa sen. Jos 
komissio kahden kuukauden kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai 
peruuttamatta tarkistuspyyntöään, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
noudatettava komission pyyntöä kolmen 
kuukauden kuluessa komission päätöksen 
vastaanottamisesta.

Or. de

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmä on otettava entistä aktiivisemmin mukaan unionin tason 
koordinointitehtäviin ja rajat ylittävään tiedonvaihtoon. Kaasualan koordinointiryhmä osoitti 
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tarpeellisuutensa viimeisimmässä Venäjän ja Ukrainan välisessä kaasukriisissä. 

Tarkistus 45
Thomas Ulmer

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 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.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa toimivaltaiset 
viranomaiset päättävät, että 
virtaussuunnan kääntämismahdollisuus ei
edistäisi N-1-normin saavuttamista 
asianomaisissa jäsenvaltioissa. Tällaista 
päätöstä voidaan tarkastella 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
kolmen vuoden ajanjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Or. de

Perustelu

Virtaussuunnan kääntämismahdollisuuden pakollisuus ei ole tarkoituksenmukaista. 
Virtaussuunnan kääntäminen on toteutettava vain silloin, kun se on mahdollista ja järkevää 
N-1-tavoitteen (huomautus: virtaussuunnan kääntämismahdollisuutta ei ole toistaiseksi otettu 
huomioon N-1-tavoitteessa) saavuttamiseksi (mahdollisesti soveltaen pohjana erilaisten 
skenaarioiden tarkastelua taloudellisten kannustimien pohjalta). Muita seikkoja: kustannus-
hyötyanalyysi, vakavat seurannaisvaikutukset vertailuindikaattoreihin/kannustimiin 
perustuvaan sääntelyyn.
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Tarkistus 46
Justas Vincas Paleckis

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 
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.

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 
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. 
Siirtoverkonhaltijoiden on saatettava 
infrastruktuuri ajan tasalle, jotta voidaan 
varmistaa putkista ja kompressoriasemilta 
tapahtuvien metaanivuotojen 
minimoiminen.

Or. en
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Tarkistus 47
Justas Vincas Paleckis

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

Or. en

Tarkistus 48
Thomas Ulmer

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 osin 
arvioitava kaasun toimitusvarmuuteen 
kyseisessä jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti;
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Or. de

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 49
Justas Vincas Paleckis

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.

Or. en

Tarkistus 50
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hätäsuunnitelmalla on varmistettava, 
että rajat ylittävät yhteydet varastoihin 
toimivat myös hätätilanteissa. 
Hätäsuunnitelma ei saa sisältää 
toimenpiteitä, joilla perusteettomasti 
rajoitetaan kaasun kulkua rajojen yli.

3. Kansallisella hätäsuunnitelmalla on 
varmistettava, että rajat ylittävät yhteydet 
varastoihin toimivat myös hätätilanteissa. 
Hätäsuunnitelma ei saa sisältää 
toimenpiteitä, joilla perusteettomasti 
rajoitetaan kaasun kulkua rajojen yli.

Or. de

Perustelu

Asianomaisten jäsenvaltioiden on taattava rajat ylittävät yhteydet varastoihin.
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Tarkistus 51
Thomas Ulmer

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.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 52
Thomas Ulmer

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.

Or. de
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Perustelu

Tarvitaan hätätilannetta koskevat selkeät menettelysäännöt. Mahdollisuuden tarjoava 
säännös jättäisi liian paljon harkinnanvaraa.

Tarkistus 53
Justas Vincas Paleckis

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.

Or. en

Tarkistus 54
Thomas Ulmer

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 

1. Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
pyynnöstä tai kun yhteisö menettää yli 20 
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 
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komissio on suorittanut 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen tarkastuksen. Komissio voi 
julistaa yhteisötason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman 
jäsenvaltion alueelle.

mukaisen tarkastuksen. Komissio voi 
julistaa yhteisötason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman 
jäsenvaltion alueelle.

Or. de

Perustelu

Yhteisötason hätätilan julistamisen kynnyksen tulisi olla se, että Euroopan unioni menettää yli 
20 prosenttia kolmansista maista tapahtuvasta päivittäisestä kaasuntuonnista. Tämä on 
osoittautunut hyväksi direktiivin tähänastisessa soveltamisessa.

Tarkistus 55
Justas Vincas Paleckis

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 
jäsenvaltion alueelle.

1. Komissio voi julistaa yhteisötason
ennakkovaroitustilan tai yhteisötason 
hälytystilan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä. Komissio 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 
jäsenvaltion alueelle.

Or. en
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Tarkistus 56
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi kutsua kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti yhteisötason 
ennakkovaroitustilan tai yhteisötason 
hälytystilan julistettuaan. Komissio kutsuu 
kokoon kaasualan koordinointiryhmän heti 
yhteisötason hätätilan julistettuaan.

Or. en

Tarkistus 57
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Yhteisötason hälytystilassa komissio 
voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
koordinoimaan toimensa siten, että 
selvitään toimitushäiriöstä tai 
poikkeuksellisen suuresta kysynnästä. 

Or. en

Tarkistus 58
Thomas Ulmer

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 

6. Yhteisötason hätätilassa jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että rajat ylittävät 
kaupallisiin sopimuksiin liittyvät yhteydet 
varastoihin toimivat, eivätkä ne saa antaa 
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perusteettomasti rajoitetaan kaasuvirtoja 
hätätilasta kärsiville markkinoille.

säännöksiä tai määräyksiä, joilla 
perusteettomasti rajoitetaan kaasuvirtoja 
hätätilasta kärsiville markkinoille.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille ja niiden kaasuyrityksille ei saa asettaa varastoihin pääsyä koskevia 
velvoitteita, jotka ylittävät tehdyt kaupalliset sopimukset. 

Tarkistus 59
Thomas Ulmer

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 ja se 
tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Byrokratian vähentämiseksi on vältettävä uusien toimitusvarmuutta valvovien ryhmien 
perustamista sekä uusia raportointivelvoitteita. Ylimääräinen seurantaryhmä on tarpeeton, 
koska kaasuyritykset ja viranomaiset toteuttavat jo näitä tehtäviä kansallisella tasolla. Lisäksi 
on epäselvää, mikä on seurantaryhmän ja kaasualan koordinointiryhmän ero.
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Tarkistus 60
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. Komissio 
päättää ryhmän kokoonpanosta varmistaen 
sen edustavuuden sekä toimii ryhmän 
puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. Jäsenvaltiot 
päättävät ryhmän kokoonpanosta 
varmistaen sen edustavuuden sekä toimii 
ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Hätätilanteiden (alueellisessa) seurantaryhmässä tulisi korostaa yrityksissä toimivien 
asiantuntijoiden (valvomohenkilökunta, yritysjohto jne.) roolia. Näiden ryhmien ja 
koordinoivien viranomaisten välinen nopea tiedonsiirto on tärkeää hätätilanteessa, jossa 
tarvitaan pikaisia ratkaisuja.

Tarkistus 61
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä:

2. Kaasualan koordinointiryhmä antaa 
komissiolle neuvoja erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä:

Or. de

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmän asemaa on vahvistettava.
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Tarkistus 62
Justas Vincas Paleckis

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

Komission teksti Tarkistus

– uudelleenvientiä koskevat 
sopimukselliset rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 63
Thomas Ulmer

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, ja sen on otettava 
huomioon seuraava toimenpiteiden 
luettelo, joka ei ole tyhjentävä.

Or. de

Perustelu

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


