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LYHYET PERUSTELUT

Euroopassa on tapahtunut paljon muutoksia kaasun toimitusvarmuuden alalla, sillä 
tuontiriippuvuus on kasvanut ja toimitus- ja kauttakulkuriskit ovat lisääntyneet. Tammikuussa 
2009 Venäjän ja Ukrainan kaasukriisi osoitti, että kaikkialla Euroopassa on yhä investoitava 
infrastruktuureihin ja että markkinoiden yhdentyminen parantaisi toimitusvarmuutta. 

Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetussa direktiivissä 
2009/73/EY tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, joita liittyy sellaisten riittävään rajat 
ylittävään kapasiteettiin ja muuhun infrastruktuuriin kohdistuvien investointien pitkän 
aikavälin suunnitteluun, joilla voidaan varmistaa järjestelmän pitkän aikavälin kyky taata 
toimitusvarmuus ja vastata kohtuullisiin vaatimuksiin.

Ehdotuksella pyritään varmistamaan riittävä infrastruktuuri ja valmiusaste, jotta kyetään 
ennaltaehkäisemään kaasutoimitushäiriöitä ja selviytymään niistä. Sillä pyritään 
varmistamaan, että kaasun sisämarkkinat voivat toimia tehokkaasti mahdollisimman pitkään 
tällaisissa tilanteissa ja että on olemassa selkeät mekanismit, joilla taataan koordinoitu 
lähestymistapa toimituskatkoksia varten.

Direktiivi 2004/67/EY, joka sisältää lukuisia toimenpiteitä kaasunsaannin turvaamiseksi, olisi 
korvattava asetuksella, joka on jo sinänsä direktiiviä tehokkaampi, koska sitä sovelletaan 
sellaisenaan ja joka sisältäisi entistä tarkemmat toimitusvarmuusnormit ja suunnitelmat 
hätätilanteiden varalta. 

Lausunnon valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä, mutta hän katsoo, että sitä voidaan 
parantaa edelleen, pääasiassa kuluttajansuojan ja kaasukriisin aikana käytettävien 
markkinapohjaisten keinojen osalta. Näin ollen hän ehdottaa tarkistuksia, joissa noudatellaan 
seuraavia linjauksia:

 Energian edullinen ja helppo saatavuus kaikille eurooppalaisille kuluttajille on 
ensisijaisen tärkeä asia lausunnon valmistelijalle. Tämä on taattava myös 
kriisitilanteissa, erityisesti suojatuille asiakkaille, jotka on määriteltävä selkeästi ja 
pragmaattisesti. Asiakkaille on tiedotettava asianmukaisesti heidän oikeudestaan 
keskeytymättömiin toimituksiin kriisin aikana.

 Kaasuyhtiöiden, jäsenvaltioiden ja yhteisön on vastattava toimitushäiriöihin 
porrastetusti ja koordinoidusti. Nämä toimijat vastaavat kaasun toimitusvarmuudesta 
yhdessä ja niinpä niiden roolit ja vastuualueet on määriteltävä selkeästi.

 Markkinapohjaisten keinojen soveltamista toimitushäiriöiden yhteydessä olisi 
pidettävä selvästi tärkeämpänä kuin muita kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä, 
joihin olisi turvauduttava ainoastaan viimeisenä keinona.

TARKISTUKSET



PE428.268v02-00 4/17 AD\797988FI.doc

FI

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisten yhteisön tasolla toteutettujen 
kaasunsaannin turvaamiseen liittyvien 
toimenpiteiden puitteissa jäsenvaltioilla on 
kuitenkin hyvin paljon liikkumavaraa 
päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistään. 
Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on 
uhattuna, on vaarana että kyseisen 
jäsenvaltiot yksipuolisesti määrittelemät 
toimenpiteet haittaavat kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaa. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa 
koordinoidumpi lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, niin 
ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 
johdosta toteutettavien toimien osalta.

(4) Nykyisten yhteisön tasolla toteutettujen 
kaasunsaannin turvaamiseen liittyvien 
toimenpiteiden puitteissa jäsenvaltioilla on 
kuitenkin hyvin paljon liikkumavaraa 
päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistään. 
Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on 
uhattuna, on vaarana että kyseisen 
jäsenvaltiot yksipuolisesti määrittelemät 
toimenpiteet haittaavat kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaa sekä suojatun 
tai myös haavoittuvassa asemassa olevan 
asiakkaan turvallisuutta. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa 
yhteisvastuu ja koordinoitu lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, niin 
ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 
johdosta toteutettavien toimien osalta.

Perustelu

Kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun käsite ei ole vielä täysin mukana tässä ehdotuksessa. 
Koska tässä asetuksessa käsitellään kaasunsaannin turvaamista, kuluttajien suojelun ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ottaminen huomioon on elintärkeää, kun varaudutaan 
kaasunsaannissa esiintyviin häiriöihin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Merkittävä häiriö yhteisön (6) Merkittävä häiriö yhteisön 
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kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin 
jäsenvaltioihin ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen sopimuspuoliin ja 
aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja 
koko yhteisön taloudelle. Kaasunsaannin 
keskeytymisellä voi olla myös vakavia 
sosiaalisia seurauksia erityisesti 
heikommassa asemassa oleville 
asiakasryhmille.

kaasunsaannissa vaikuttaa EU:n 
strategisiin etuihin ja se voi vaikuttaa
kaikkiin jäsenvaltioihin ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen sopimuspuoliin ja 
aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja 
koko yhteisön taloudelle ja aiheuttaa 
välillisiä seurauksia myös toissijaisille 
aloille. Kaasunsaannin keskeytymisellä voi 
olla myös vakavia sosiaalisia seurauksia 
erityisesti heikommassa asemassa oleville 
asiakasryhmille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 
mahdollisuus turvautua häiriöistä 
selviytymiseksi markkinamekanismeihin 
niin pitkälle kuin se on mahdollista. 
Asetuksessa olisi myös vahvistettava 
hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi. 

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 
mahdollisuus turvautua häiriöistä 
selviytymiseksi markkinamekanismeihin 
niin pitkälle kuin se on mahdollista. 
Asetuksessa olisi myös vahvistettava 
hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi, kunhan sillä ei ole 
vaikutusta asianomaisten jäsenvaltioiden 
kuluttajien yleiseen etuun. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Energian sisämarkkinoiden 
kolmannen lainsäädäntöpaketin tultua 
voimaan kaasualalla sovelletaan uusia 

(13) Energian sisämarkkinoiden 
kolmannen lainsäädäntöpaketin tultua
voimaan kaasualalla sovelletaan uusia 
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säännöksiä, joilla asetetaan selkeät roolit ja 
vastuut jäsenvaltioille, 
sääntelyviranomaisille, 
siirtoverkonhaltijoille ja ACERille sekä 
lisätään markkinoiden läpinäkyvyyttä 
niiden toimivuuden ja toimitusvarmuuden 
parantamiseksi.

säännöksiä, joilla asetetaan selkeät roolit ja 
vastuut jäsenvaltioille, 
sääntelyviranomaisille, 
siirtoverkonhaltijoille ja ACERille sekä 
lisätään markkinoiden läpinäkyvyyttä 
niiden toimivuuden, toimitusvarmuuden ja 
kuluttajien suojan parantamiseksi.

Perustelu

Kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun käsite ei ole vielä täysin mukana tässä ehdotuksessa. 
Koska tässä asetuksessa käsitellään kaasunsaannin turvaamista, kuluttajien suojelun ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ottaminen huomioon on elintärkeää, kun varaudutaan 
kaasunsaannissa esiintyviin häiriöihin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa yhteisössä parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa yhteisöstä, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
toimintaperiaatteita, jotka sopivat yhteen 
markkinoiden vaatimusten kanssa, eivät 
vääristä markkinoita eivätkä heikennä 
markkinoiden mahdollisuuksia reagoida 
häiriöihin. 

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa yhteisössä parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa yhteisöstä, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan avoimuutta, yhteisvastuuta ja 
syrjimättömiä toimintaperiaatteita, jotka 
sopivat yhteen markkinoiden vaatimusten 
kanssa, eivät vääristä markkinoita eivätkä 
heikennä markkinoiden mahdollisuuksia 
reagoida häiriöihin. 

Perustelu

Kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun käsite ei ole vielä täysin mukana tässä ehdotuksessa. 
Koska tässä asetuksessa käsitellään kaasunsaannin turvaamista, kuluttajien suojelun ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ottaminen huomioon on elintärkeää, kun varaudutaan 
kaasunsaannissa esiintyviin häiriöihin.



AD\797988FI.doc 7/17 PE428.268v02-00

FI

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Olisi määriteltävä riittävässä määrin 
yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, 
jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 
2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset, joissa 
otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erot ja 
joilla ei asetettaisi kohtuutonta tai 
suhteetonta taakkaa maakaasuyhtiöille, 
uudet markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina.

(16) Olisi määriteltävä riittävässä määrin 
yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, 
jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 
2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset, joissa 
otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erot, 
kun otetaan huomioon julkisen palvelun 
velvoitteet ja asiakkaiden etujen 
turvaaminen siinä muodossa kuin niihin 
viitataan maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 
13. päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/73/EY1 3 artiklassa, ja 
joilla ei asetettaisi kohtuutonta tai 
suhteetonta taakkaa maakaasuyhtiöille, 
uudet markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina. 
_____
1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.

Perustelu

On elintärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot suojaavat toimillaan kaikkia eri asiakasryhmiä. 
Toimitusvarmuutta koskevia strategisia suunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon 
julkisen palvelun velvoitteet, haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan suojelu, 
energiaköyhyyden torjunta sekä kansalaisten hyvinvointi ja terveys. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
keskeytymättömänä, varsinkin 
kotitalousasiakkaille sekä muille 
suojatuille asiakkaille, kuten kouluille ja 
sairaaloille, tilanteissa, joissa markkinat 
eivät itse pysty takaamaan toimituksia. On 

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
jäsenvaltioiden toimesta
keskeytymättömänä, varsinkin 
kotitalousasiakkaille, muille suojatuille 
asiakkaille, kuten kouluille ja sairaaloille 
sekä haavoittuvassa asemassa oleville 
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tärkeää, että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista.

asiakkaille, tilanteissa, joissa markkinat 
eivät itse pysty takaamaan toimituksia. On 
tärkeää, että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista, erityisesti direktiivissä 
2009/73/EY tarkoitettujen julkisen 
palvelun velvoitteiden ja 
kuluttajansuojatoimien suhteen, 
ylihinnoittelun estämiseksi ja korvausten 
maksamiseksi haavoittuvassa asemassa 
olevien asiakkaille.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
annetussa] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä …/…/EY
tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, 
joita liittyy sellaisten riittävään rajat 
ylittävään kapasiteettiin ja muuhun 
infrastruktuuriin kohdistuvien investointien 
pitkän aikavälin suunnitteluun, joilla 
voidaan varmistaa järjestelmän pitkän 
aikavälin kyky taata toimitusvarmuus ja 
vastata kohtuullisiin vaatimuksiin. 
Toimitusvarmuusnormien saavuttaminen 
saattaa edellyttää siirtymäkautta, jotta 
tarvittavat investoinnit ehditään tehdä.
ENTSO-G:n ACERin valvonnassa laatima
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma on keskeinen väline 
määriteltäessä yhteisön tasolla tarvittavia 
investointeja.

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
annetussa] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/73/EY
tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, 
joita liittyy sellaisten riittävään rajat 
ylittävään kapasiteettiin ja muuhun 
infrastruktuuriin kohdistuvien investointien 
pitkän aikavälin suunnitteluun, joilla 
voidaan varmistaa järjestelmän pitkän 
aikavälin kyky taata toimitusvarmuus ja 
vastata kohtuullisiin vaatimuksiin. 
ENTSO-G:n ACERin valvonnassa laatima 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma on keskeinen väline 
määriteltäessä yhteisön tasolla tarvittavia 
investointeja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki tämän asetuksen 
tehokkaaseen soveltamiseen tarvittavat 
direktiivin 2009/73/EY 
täytäntöönpanotoimet toteutetaan tämän 
asetuksen voimaantulopäivämäärään 
mennessä.

Perustelu

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
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Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 9

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 Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia
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.

Perustelu

Kannattaa pitää mielessä, että Lissabonin sopimuksessa vaaditaan unionin energiapolitiikan 
toteuttamista yhteisvastuun hengessä.  

Tarkistus 10



PE428.268v02-00 10/17 AD\797988FI.doc

FI

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 määrittelemällä ja 
osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa 
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
maakaasuyhtiöiden, jäsenvaltioiden ja 
yhteisön tasolla, ja siten konkreettisesti 
ilmentämään Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
sisältyvää yhteisvastuun henkeä. 

Perustelu

Tarkistus heijastaa jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun henkeä, jonka pitäisi Lissabonin 
sopimuksen mukaan olla mukana kaikissa toimissa siltä varalta, että tiettyjen energia-alan 
tuotteiden toimituksissa on ongelmia.

Tarkistus 11

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, direktiivin 
2009/73/EY tarkoittamalla tavalla 
jäsenvaltioiden määrittelemät 
haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat 
mukaan lukien, kouluja ja sairaaloita, 
jotka on jo liitetty kaasunjakeluverkkoon 
sekä pk-yrityksiä, jos ne on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja mikäli 
lisätoimituksia on saatavilla;

Tarkistus 12
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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 ja yhteisvastuuta näiden 
toimijoiden kesken. 

Perustelu

Kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun käsite ei ole vielä täysin mukana tässä ehdotuksessa. 
Koska tässä asetuksessa käsitellään kaasunsaannin turvaamista, kuluttajien suojelun ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ottaminen huomioon on elintärkeää, kun varaudutaan 
kaasunsaannissa esiintyviin häiriöihin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maakaasuyhtiöt osallistuvat tämän 
asetuksen tavoitteiden, erityisesti 
6 artiklassa tarkoitetun 
infrastruktuurinormin ja 7 artiklassa 
tarkoitetun toimitusnormin, 
saavuttamiseen. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
toimitusreittien ja kaasuntuotannon 
lähteiden mahdollisimman suureen 
monipuolistamiseen, jotta kaasunsaanti 
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voidaan turvata toimituskatkosten aikana.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on keskityttävä kaasun ohella myös muihin energiaresursseihin Euroopan 
kaasunsaannin turvaamiseksi ja kaasualan todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen palvelun 
velvoitteista.

d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen palvelun 
velvoitteista ja asiakkaiden suojelua 
koskevista toimista sellaisina kuin niihin 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklassa 
viitataan, mukaan lukien kansalliset 
toimet asiakkaiden suojelemiseksi 
liiallisilta hinnankorotuksilta.

Perustelu

Jäsenvaltioiden edellytetään määrittelevän toimet, joilla ne voivat suojella asiakkaita 
liiallisilta hinnankorotuksilta. Julkisen palvelun velvoite ja asiakkaiden suojelu on määritelty 
yksityiskohtaisesti direktiivissä 2009/73/EY, johon tässä voidaan viitata.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava kaasun toimitukset kyseisen 
jäsenvaltion suojatuille asiakkaille 
seuraavissa tilanteissa:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava kaasun toimitukset kyseisen 
jäsenvaltion suojatuille asiakkaille ja myös 
haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille seuraavissa tilanteissa:

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille 60 päivän ajanjaksona myös 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa. Toimivaltaisen 
viranomaisen on pyrittävä ylläpitämään 
toimituksia suojatuille asiakkaille niin 
pitkään kuin on tarpeen. 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille ja haavoittuvassa asemassa 
oleville asiakkaille 60 päivän ajanjaksona 
myös 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa. Toimivaltaisen 
viranomaisen on pyrittävä ylläpitämään 
toimituksia suojatuille asiakkaille ja 
haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille niin pitkään kuin on tarpeen. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että toimitukset suojatuille 
asiakkaille taataan tavalla, joka ei haittaa 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa, ja hintaan, joka heijastelee 
hyödykkeen markkina-arvoa.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että toimitukset suojatuille 
asiakkaille ja haavoittuvassa asemassa 
oleville asiakkaille taataan tavalla, joka ei 
haittaa kaasun sisämarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa, ja hintaan, joka 
heijastelee hyödykkeen markkina-arvoa 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun ja asiaankuuluvat julkisen 
palvelun velvoitteet. Kriisin tapahtuessa 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kaasun liiallisen 
hinnannousun estämiseksi kotitalouksilta, 
suojelluilta asiakkailta ja haavoittuvassa 
asemassa olevilta asiakkailta.

Perustelu

Tarkistus 19
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikille asiakkaille ilmoitetaan 1 ja 
2 kohdissa määritellyistä 
toimitusnormeista ja direktiivissä 
2009/73/EY tarkoitetuista 
kuluttajansuojatoimista. Jäsenvaltioiden 
on 9 artiklan 2 kohdassa määritellyn 
hätätilanteen aikana vastattava 
lisäkustannuksista, joita aiheutuu 
toimituksista haavoittuvassa asemassa 
oleville asiakkaille.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden suunniteltu tai kaavailtu 
käyttö hätätilatasolla sekä esitettävä arvio 
siitä, missä määrin muiden kuin 
markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö 
on tarpeen kriisistä selviämiseksi, 
esitettävä arvio toimenpiteiden 
vaikutuksista ja määriteltävä niiden 
toteuttamistavat,

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden suunniteltu tai kaavailtu 
käyttö hätätilatasolla sekä esitettävä arvio 
siitä, missä määrin muiden kuin 
markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö 
on tarpeen kriisistä selviämiseksi, 
esitettävä arvio toimenpiteiden 
vaikutuksista ja määriteltävä niiden 
toteuttamistavat, muita kuin 
markkinapohjaisia toimenpiteitä 
käytetään ainoastaan viimeisenä keinona 
kaasunsaannin turvaamiseksi,

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi julistaa yhteisötason 1. Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
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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.

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mikäli komissio katsoo, että 
yhteisötason hätätilan aikana 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toteuttamat toimet ovat 
riittämättömiä, komissio voi panna 
suoraan täytäntöön liitteissä II ja III 
luetellut toimet kaasutoimitusten 
palauttamiseksi kyseisille alueille. 

Perustelu

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 23

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 kuultava komissiota, 
jotta voidaan arvioida sopimusten 
yhteensopivuus sisämarkkinalainsäädännön 
kanssa;
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