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Tarkistus 7
Marek Siwiec

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 
ja 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.

Or. en

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.
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Tarkistus 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 
Jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia 
myös kaasunsaannin vaikeutuessa, on 
tarpeen mahdollistaa koordinoidumpi 
lähestymistapa toimituskatkoksia varten, 
niin ennaltaehkäisevien toimien kuin 
katkoksen johdosta toteutettavien toimien 
osalta. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää 
olla vaarantamatta jäsenvaltioiden 
valmiutta toimenpiteisiin omien 
erityisvaatimustensa mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. 
Tällä asetuksella perustettavan kaasualan 
koordinointiryhmän tehtävänä olisi 
toteuttaa tämä koordinoitu vastaus 
kaasunsaannin kriiseihin, toteuttaa 
ennalta ehkäiseviä toimia ja reagoida 
toimituskatkoksiin.

Or. en

Tarkistus 10
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Merkittävä häiriö yhteisön 
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.

(6) Merkittävä häiriö yhteisön 
kaasunsaannissa vaikuttaa EU:n 
strategisiin etuihin sekä 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.

Or. ro
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Tarkistus 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 
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. 

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko 
yhteisön tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria sekä ennalta 
varautumista ja koordinointia koskevia 
valmiuksia hätätilanteita varten.
Kaasunsaannin turvaamista koskevilla 
yhteisillä vähimmäisvaatimuksilla 
voitaisiin varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
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. 

Or. ro

Tarkistus 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti poliittisista ja 
institutionaalisista lähtökohdista, ja 
investoinnit olisi rahoitettava olemassa 
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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.

olevilla kansallisen ja yhteisön tason 
välineillä. 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. ro

Tarkistus 13
Toine Manders

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. 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. ENTSO-G-verkostolla pitäisi 
olla päätöksentekovaltuudet ja sen pitäisi 
koordinoida kansallisia 
siirtoverkonhaltijoita. Jos kaasuyhtiöt 
kieltäytyvät tekemästä tarvittavia 
investointeja perusrakenteisiin, 



PE430.633v02-00 8/41 AM\796426FI.doc

FI

ENTSO-G-verkostolla pitäisi olla 
valtuudet etsiä uusia sijoittajia, 
esimerkiksi eläkesäätiöiden kaltaisia 
yhteisösijoittajia. 

Or. en

Tarkistus 14
Rareş-Lucian Niculescu

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. 

Or. ro

Tarkistus 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 

(12) Tällä asetuksella olisi myös 
vahvistettava hätämekanismit sellaisia 
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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. 

tilanteita varten, joissa markkinat eivät 
enää pysty asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Hätätilanteissa
olisi ensisijaisesti pyrittävä käyttämään 
kuluttajien suojan turvaavia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi. 

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 153 artiklan 2 kohdassa säädetään yksiselitteisesti, 
että “Kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon yhteisön muita politiikkoja ja 
muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa.”

Tarkistus 16
Marek Siwiec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 17
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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.
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Tarkistus 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 ja 
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti. 
Jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten 
viranomaisten rooli on keskeinen tekijä 
kaasunsaannin varmistamisessa erityisesti 
toimituskatkosten ja kriisitilanteiden 
aikaan.

Or. en

Tarkistus 19
Marek Siwiec

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 (kuten 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 
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mukaan luettuina. 
_____

1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.

Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 
kaksisuuntaiset kaasuvirrat mahdollistaviin 
laitteistoihin, varastoihin ja nesteytetyn 
maakaasun kaasutuslaitteistoihin.
Sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan kannalta tarpeellisen 
tasapainon varmistamiseksi jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus osallistua 
sellaisten komission valitsemien 
hankkeiden yhteisrahoitukseen, jotka ovat 
elintärkeitä mahdollisten ruuhkautumien 
estämiseksi. 

Or. ro
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Tarkistus 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
määritellään etukäteen ennen kriisin 
puhkeamista.

(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 tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
määritellään etukäteen ennen kriisin 
puhkeamista yhteisessä komiteassa (joka 
koostuu komission, neuvoston ja 
Euroopan parlamentin edustajista), jolla 
ainoana viranomaisena olisi valtuudet 
keskittää vaatimukset ja ehdottaa unionin
tason toimia toimitusvarmuuden 
häiriöiden tapahtuessa. 

Or. ro

Tarkistus 22
Marek Siwiec

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 tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
määritellään etukäteen ennen kriisin 
puhkeamista.

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
jäsenvaltion toimesta keskeytymättömänä, 
varsinkin kotitalousasiakkaille,
haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille sekä muille suojatuille 
asiakkaille, kuten kouluille ja sairaaloille, 
tilanteissa, joissa markkinat eivät itse pysty 
takaamaan toimituksia. On tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet
etenkin julkisen palvelun velvoitteiden, 
asiakkaiden suojelun, hintavalvonnan ja 
kompensaatioiden suhteen määritellään 
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etukäteen ennen kriisin puhkeamista.

Or. en

Perustelu

On tarpeen korostaa, että jäsenvaltioiden velvollisuus on toimittaa kaasua, jos markkinat 
eivät kykene jatkamaan toimituksia etenkin kotitalouksille, haavoittuvassa asemassa oleville 
ja suojatuille asiakkaille. Kansalaisten hyvinvointi on jäsenvaltioiden vastuulla. Julkisen 
palvelun velvoitteet, haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden suojelu ja 
energiaköyhyyden torjunta on otettava huomioon kriisiaikojen strategisten suunnitelmien 
valmistelussa.

Tarkistus 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 
tärkeää, että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista.

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
keskeytymättömänä, varsinkin suojatuille 
asiakkaille, kuten kotitalouksille, kouluille 
ja sairaaloille, tilanteissa, joissa markkinat 
eivät itse pysty takaamaan toimituksia. On 
tärkeää, että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista.

Or. en

Tarkistus 24
Zuzana Roithová

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,

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
keskeytymättömänä, varsinkin 
kotitalousasiakkaille ja sairaaloille sekä 
muille suojatuille asiakkaille, tilanteissa, 
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tilanteissa, joissa markkinat eivät itse pysty 
takaamaan toimituksia. On tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
määritellään etukäteen ennen kriisin 
puhkeamista. 

joissa markkinat eivät itse pysty takaamaan 
toimituksia. On tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
määritellään etukäteen ennen kriisin 
puhkeamista.

Or. en

Perustelu

Toimitukset olisi varmistettava kotitalousasiakkaille ja sairaaloille sekä muille suojatuille 
asiakkaille kaasukriisin aikana.

Tarkistus 25
Toine Manders

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 
tärkeää, että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista.

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

Or. en

Tarkistus 26
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
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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.

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. Koska 
tämä asetus perustuu direktiiviin 
2009/73/EY, direktiivi 2009/73/EY 
pannaan täytäntöön ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa. ENTSO-G:n 
ACERin valvonnassa laatima 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma on keskeinen väline 
määriteltäessä yhteisön tasolla tarvittavia 
investointeja.

Or. en

Perustelu

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
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 27
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) ENTSO-G ja ACER olisi kaasualan (21) ENTSO-G ja ACER olisi kaasualan 
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koordinointiryhmän jäseninä otettava 
täysimääräisesti mukaan yhteisön tasoiseen 
yhteistyö- ja kuulemisprosessiin.

koordinointiryhmän jäseninä otettava 
täysimääräisesti mukaan yhteistyöhön sekä 
ratkaisujen yksilöintiin ja muotoiluun 
sekä yhteisön tasoiseen 
kuulemisprosessiin.

Or. ro

Tarkistus 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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.

Or. en

Perustelu

Kannattaa pitää mielessä, että Lissabonin sopimuksessa vaaditaan unionin energiapolitiikan 
toteuttamista yhteisvastuun hengessä.
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Tarkistus 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tällä asetuksella pyritään antamaan 
maakaasuyhtiöille ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 
mahdollisuudet varmistaa, että kaasun 
sisämarkkinat toimivat 
toimitushäiriötilanteissa tuloksellisesti 
mahdollisimman pitkään ennen kuin 
toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät 
toimiin tilanteen edettyä sellaiseksi, että 
markkinat eivät enää pysty toimittamaan 
tarvittavia kaasumääriä. Tällaisissa 
poikkeusluonteisissa viranomaistoimissa 
olisi kaikilta osin noudatettava yhteisön 
sääntöjä ja niistä olisi ilmoitettava 
komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 
jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla, ja joilla
pyritään luomaan käytännön ilmiasu 
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Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen sisältyvälle yhteisvastuun 
hengelle.

Or. en

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 31
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Direktiivi 2009/73/EY

Kaikki jäsenvaltiot ovat velvollisia 
panemaan täytäntöön direktiivin 
2009/73/EY maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista säännöistä ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa.

Or. en

Perustelu

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
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.)
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Tarkistus 32
Zuzana Roithová

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 ja sairaaloita, jotka on 
jo liitetty kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli 
kyseinen jäsenvaltio niin päättää
jäsenvaltion suoritettua 8 artiklan 
mukaisen riskien ja vaikutusten 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon 
tekninen toteutettavuus ja kaikkien 
kustannusten taloudellinen arviointi sekä 
markkinahyöty, johon voidaan sisällyttää 
muita jo kaasunjakeluverkkoon liitettyjä 
asiakkaita;

Or. en

Perustelu

Toimitukset olisi varmistettava kotitalousasiakkaiden ja sairaaloiden kaltaisille suojatuille 
asiakkaille kaasukriisin aikana. Jos jäsenvaltio haluaa liittää suojattujen asiakkaiden 
joukkoon muitakin asiakkaita kuin kotitalouksia ja sairaaloita, päätöksen pitäisi perustua 
vaikutusten ja kustannusten arviointiin ja markkinahyötyyn, koska kyseinen laajennus saattaa 
aiheuttaa suuria investointitarpeita ja kustannuksia, jotka maksatetaan lopullisilla 
asiakkailla.

Tarkistus 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 

1) ’suojatuilla asiakkailla’ kaikkia 
kotitalousasiakkaita, haavoittuvassa 
asemassa olevat asiakkaat mukaan 
lukien, kouluja ja sairaaloita, jotka on jo 
liitetty kaasunjakeluverkkoon sekä 
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sairaaloita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

pk-yrityksiä, jos ne on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja mikäli 
lisätoimituksia on saatavilla;

Or. en

Tarkistus 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, pk-yrityksiä, kouluja 
ja sairaaloita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli kyseinen 
jäsenvaltio niin päättää, muita julkisen 
edun mukaisia asiakkaita,, jotka on jo 
liitetty kaasunjakeluverkkoon;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan asetuksen soveltamisalaa arvoasiakkaisiin.

Tarkistus 35
Adam Bielan

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, muita asiakkaita 
kuten pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
kouluja ja sairaaloita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;
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Or. en

Perustelu

On tärkeää jättää jäsenvaltioille liikkumavaraa päätettäessä “suojeltujen asiakkaiden” 
määritelmästä. Tätä listaa ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain tiettyjä asiakkaita.

Tarkistus 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
kansallista sääntelyviranomaista tai 
kansallista valtion elintä, jonka jäsenvaltio 
on nimennyt vastaamaan kaasun 
toimitusvarmuudesta. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltion mahdollisuutta osoittaa 
tiettyjä tästä asetuksesta johtuvia tehtäviä 
muille viranomaisille kuin toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällaiset tehtävät on 
kuitenkin suoritettava toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa ja ne on 
yksilöitävä 4 artiklassa tarkoitetuissa 
suunnitelmissa.

2) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
kansallista sääntelyviranomaista tai 
kansallista valtion elintä, jonka jäsenvaltio 
on nimennyt vastaamaan kaasun 
toimitusvarmuudesta. Tällaiset tehtävät on 
kuitenkin suoritettava toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa ja ne on 
yksilöitävä 4 artiklassa tarkoitetuissa 
suunnitelmissa. 

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisella viranomaisella on aina tarkoitettava kansallista sääntelyviranomaista. 
Kaikki poikkeukset vääristävät perustoimintaa ja riippumattoman elimen arvovaltaa, jolla 
varmistetaan kuluttajien edut. 
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Tarkistus 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
pääasiassa jäsenvaltioille ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Kaasunsaannin 
varmistaminen kuuluu myös 
maakaasuyhtiöille ja kaasua käyttäville 
teollisuusasiakkaille niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken. 

Or. en

Perustelu

Jokaisen valtion itsenäistä oikeutta taloudellisten etujensa huolehtimisesta ei voi alistaa 
Euroopan komissiolle valvontaan.

Tarkistus 38
Marek Siwiec

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitusvarmuuden turvaamiseen 
liittyvien toimenpiteiden on oltava 
selkeästi määriteltyjä, läpinäkyviä, oikein 
suhteutettuja, syrjimättömiä ja 
todennettavissa olevia, eivätkä ne saa 
perusteettomasti vääristää kilpailua tai 
sisämarkkinoiden toimintaa.

5. Toimitusvarmuuden turvaamiseen 
liittyvien toimenpiteiden on oltava 
selkeästi määriteltyjä, läpinäkyviä, oikein 
suhteutettuja, syrjimättömiä ja 
todennettavissa olevia, ja niissä on 
otettava huomioon kuluttajien 
taloudelliset edut.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 153 artiklan 2 kohdassa säädetään yksiselitteisesti, 
että “Kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon yhteisön muita politiikkoja ja 
muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa.”

Tarkistus 40
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jokaisen jäsenvaltion on pyrittävä 
toimitusreittien ja kaasulähteiden 
mahdollisimman suureen 
monipuolistamiseen, jotta kaasun saanti 
voidaan turvata toimituskatkosten aikana.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 41
Marek Siwiec

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 suojelusta 
(kuten niihin maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklassa 
viitataan), mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimet asiakkaiden suojelemiseksi 
liiallisia hinnannousuja vastaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 42
Zuzana Roithová

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 

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 
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alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 30 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

Or. en

Perustelu

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

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

Tarkistus 43
Toine Manders

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 

5. Päätösvaltaisen 
kaasunsiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSO-G) 
koordinoimien 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. 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 44
Toine Manders

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 
haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille seuraavissa tilanteissa:

Or. en

Tarkistus 45
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
velvoitettava kaasuntoimittajat 
varmistamaan kaasun toimitukset kyseisen 
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seuraavissa tilanteissa: jäsenvaltion suojatuille asiakkaille 
seuraavissa tilanteissa:

a) erittäin kylmä lämpötila seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

a) erittäin kylmä lämpötila seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä 

b) 60 päivän ajanjakso, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen korkea ja joka 
ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein 
esiintyville kylmimmille ajanjaksoille.

b) 30 päivän ajanjakso, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen korkea ja joka 
ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein 
esiintyville kylmimmille ajanjaksoille.

Or. en

Perustelu

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards.
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

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

Tarkistus 46
Zuzana Roithová

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 
velvoitettava kaasuntoimittajat 
varmistamaan kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille 30 päivän ajanjaksona myös 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa. Kaasuntoimittajien on 
yhdessä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa pyrittävä ylläpitämään toimituksia 
suojatuille asiakkaille niin pitkään kuin on 
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mahdollista markkinaperustaisen 
kaasunsaannin varmistamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Kaasuntoimittajien ensisijaisena tehtävänä olisi varmistaa toimitusnormit. 30 päivää on 
riittävä, ks. 7 artiklan 1 kohta. Markkinoiden pitäisi toimia niin kauan kuin mahdollista, ja 
markkinaperustaisten mekanismien pitäisi kehittää fyysisiä ja sopimukseen perustuvia 
välineitä ylläpitämään suojeltujen asiakkaiden toimituksia. 

Tarkistus 47
Toine Manders

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. 

Or. en

Tarkistus 48
Marek Siwiec

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että toimitukset suojatuille 

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

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.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 taataan tavalla, joka ei haittaa 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa ilman, että kuluttajien 
taloudellisten etujen suojelusta tingitään, 
ja hintaan, joka heijastelee hyödykkeen 
kohtuullista markkina-arvoa.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 153 artiklan 2 kohdassa säädetään yksiselitteisesti, 
että “Kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon yhteisön muita politiikkoja ja 
muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa.”
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Tarkistus 50
Toine Manders

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.

Or. en

Tarkistus 51
Sandra Kalniete

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.

Or. en

Tarkistus 52
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vastattava kaasun 
välttämättömistä toimituskustannuksista 
haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
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tilanteissa. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
direktiivissä 2009/73/EY vaaditun 
“haavoittuvassa asemassa olevan 
asiakkaan”. 

Or. en

Tarkistus 53
Zuzana Roithová

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 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit ja 
ehdotettujen toimien vaikutusten riskit 
toteuttamalla riskien ja vaikutusten 
arvioinnin seuraavasti:

Or. en

Perustelu

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 54
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55
Zuzana Roithová

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

Komission teksti Tarkistus

d a) ottaen huomioon ehdotettujen 
toimien tekninen toteutettavuus ja 
kaikkien kustannusten taloudellinen 
arviointi sekä markkinahyöty.

Or. en

Tarkistus 56
Zuzana Roithová

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rajat ylittävät yhteydet varastoihin toimivat 
myös hätätilanteissa. Jäsenvaltiot eivät saa
ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla 
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toimenpiteitä, joilla perusteettomasti 
rajoitetaan kaasun kulkua rajojen yli.

perusteettomasti rajoitetaan kaasun kulkua 
rajojen yli.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että hätäsuunnitelman lisäksi kaikkien viranomaisten ja kaikkien 
jäsenvaltioiden lainsäätäjien on varmistettava, että varastoihin pääsyä rajojen yli jatketaan 
kaikissa tilanteissa. Jäsenvaltiot eivät etenkään saa ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaasun kulkua, mikä pysäyttäisi kansainväliset markkinat. 

Tarkistus 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 58
Marek Siwiec

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 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 
vähintään 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 vähintään yhden 
jäsenvaltion alueelle.

Or. en

Perustelu

Yhteisötason hätätila pitäisi voida julistaa jo kun yksi jäsenvaltio joutuu kaasunsaantia 
koskevaan kriisiin. Tällä menettelyllä mahdollistetaan nopeampi reagointi ja siten välittömän 
avun saaminen kyseiselle jäsenvaltiolle, sekä tietojen ja osaamisen vaihdon nopeuttaminen.

Tarkistus 59
Adam Bielan

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 

1. Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun yhteisö menettää yli 10 prosenttia 
ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan muista 
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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.

kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvista 
kolmansista maista. Komission on 
julistettava asiaankuuluva kriisitaso 
vähintään yhden toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä 9 artiklan 
2 kohdassa ilmoitettujen määritelmien 
mukaisesti sen jälkeen kun komissio on 
suorittanut 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 
tarkastuksen. Komissio voi julistaa 
yhteisötason hätätilan tilanteesta erityisesti 
kärsiville maantieteellisille alueille.

Or. en

Perustelu

Tilanteessa, jossa yksi jäsenvaltioista tai tietty maantieteellinen alue voi olla vaikeassa 
asemassa, on tarpeen varautua mahdollisuuteen yhteisötason kriisitason julistamisesta. 
Tilannetta olisi voitava arvioida riittävästi etukäteen. 

Tarkistus 60
Adam Bielan

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 
yhden kolmesta 9 artiklan 2 kohdassa 
määritellystä kriisitasosta.

Or. en

Perustelu

Jos yhteisötason hätätila on julistettu, saattaa olla liian myöhäistä ryhtyä tiettyihin toimiin. Kaasualan 
koordinointiryhmällä olisi oltava myös ennalta ehkäisevä rooli. 
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Tarkistus 61
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio yhteisötason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio edellyttää toimivaltaista 
viranomaista tai maakaasuyhtiötä
muuttamaan toimintaansa. 

4. Jos komissio yhteisötason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio edellyttää toimivaltaista 
viranomaista muuttamaan toimintaansa, tai 
muussa tapauksessa se suosittelee 
toimivaltaiselle viranomaiselle toimia, 
joilla maakaasuyhtiön on muutettava
toimintaansa.

Or. en

Perustelu

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, komissiolla on oikeus 
toimia suoraan ja panna täytäntöön 
liitteissä II ja III luetellut toimet 
kaasutoimitusten palauttamiseksi 
kyseisille alueille. 

Or. en

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.)

Tarkistus 63
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
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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.

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 ja voi asettaa 
pakkotoimia kansallisille 
siirtoverkonhaltijoille yhteisötason 
hätätilan aikana sisämarkkinoiden 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; uusien hallitustenvälisten 
sopimusten tekemisen jälkeen 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle;

Or. en

Perustelu

Jokaisen valtion itsenäistä oikeutta taloudellisten etujensa huolehtimisesta ei voi alistaa 
Euroopan komissiolle valvontaan. Lisäksi hallitusten väliset sopimukset ovat tiukasti 
valtiollisia asioita, joista päättävät ainoastaan kansalliset parlamentit.
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Tarkistus 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Tarkistus 66
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Maakaasuyhtiöiden on toimitettava 
komissiolle seuraavat tiedot kolmansien 
maiden toimittajien kanssa tehdyistä 
sopimuksista:

b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava komissiolle seuraavat 
koosteen muodossa olevat tiedot 
jäsenvaltionsa alueella toimivien 
maakaasuyhtiöiden tekemistä 
sopimuksista kolmansien maiden 
toimittajien kanssa:

Or. en
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Perustelu

Maakaasuyhtiöiden on toimitettava tarvittavat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 
välittää ne komissiolle koosteen muodossa. Tämä riittää komission tarkoituksiin.

Tarkistus 67
Zuzana Roithová

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Maakaasuyhtiöiden on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle b kohdan 
mukaisesti vaadittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Maakaasuyhtiöiden on toimitettava tarvittavat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 
välittää ne komissiolle koosteen muodossa. Tämä riittää komission tarkoituksiin.


