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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), 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 annettava porrastettu ja koordinoitu 
vastaus toimitushäiriöihin. 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
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Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Or. en

Tarkistus 2

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. 

Or. en
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Tarkistus 3

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, kouluja ja 
sairaaloita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon, ja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon, siltä osin kuin 
lisätoimituksia on saatavilla;

Or. en

Tarkistus 4

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.  

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiakkaat ovat tietoisia 1 kohdassa 
määritellystä toimitusnormista ja 
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direktiivin 2009/73/EY asiakkaille 
tarjoamista kuluttajansuojaa koskevista 
oikeuksista. 

Or. en

Tarkistus 6

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,

Or. en


