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Tarkistus 44
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) sekä katsovat seuraavaa: Maakaasu, 
jäljempänä ’kaasu’, on olennainen osa 
yhteisön energiahuoltoa; se muodostaa 
neljänneksen primaarienergiansaannista ja 
sen merkitys on suuri pääasiassa 
sähköntuotannossa, lämmityksessä, 
teollisuuden raaka-aineena ja liikenteen 
polttoaineena.

(1) sekä katsovat seuraavaa: Maakaasu, 
jäljempänä ’kaasu’, on olennainen osa 
yhteisön energiahuoltoa; se muodostaa 
neljänneksen primaarienergiansaannista ja 
sen merkitys on suuri pääasiassa 
sähköntuotannossa, lämmityksessä, 
teollisuuden raaka-aineena ja liikenteen 
polttoaineena. Maakaasu on 
ympäristöystävällisin fossiilinen 
polttoaine ja luotettava ja testattu ratkaisu 
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien 
teknologioiden tueksi 
huippukysyntäjaksoina.

Or. el

Tarkistus 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Nykyisten unionin 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 
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sisämarkkinat voisivat toimia myös 
kaasunsaannin vaikeutuessa, on tarpeen 
mahdollistaa koordinoidumpi 
lähestymistapa toimituskatkoksia varten, 
niin ennaltaehkäisevien toimien kuin 
katkoksen johdosta toteutettavien toimien 
osalta.

olla vaarantamatta jäsenvaltioiden 
valmiutta toimenpiteisiin omien 
erityisvaatimustensa mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa 
koordinoidumpi lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, erityisesti
ennaltaehkäisevien toimien, kuten 
kulutuksen vähentämisen ja uusiutuvien 
energialähteiden sähköverkkoon 
integroimisen ja liittämisen, sekä
katkoksen johdosta toteutettavien toimien
osalta.

Or. ro

Perustelu

Ennaltaehkäisevät toimet ovat halvempia, ja on erittäin tärkeää vähentää kulutusta sekä 
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hyödyntää vaihtoehtoisia lähteitä kaikissa tilanteissa. Näin ollen niiden hyödyntämisen tulisi 
olla pakollista.

Tarkistus 47
Zigmantas Balčytis

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. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa 
koordinoidumpi, yhteisvastuuseen 
perustuva lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, niin 
ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 
johdosta toteutettavien toimien osalta.

Or. lt

Tarkistus 48
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon 
kansainvälisen yhteistyön keskeinen rooli 
EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten 
kaasunsaannin turvaamisessa, kaikkien 
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asiaa koskevien EU:n politiikkojen ja 
toimintasuunnitelmien on perustuttava 
keskinäiseen kunnioitukseen kyseisten 
kolmansien maiden kanssa; kaikki 
mahdollisesti ilmenevät ongelmat olisi 
ratkaistava poliittisella vuoropuhelulla ja 
neuvotteluilla.

Or. en

Tarkistus 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön käyttämien kaasureittien ja -
lähteiden tulisi tukea toimitusvarmuutta 
sekä koko yhteisön tasolla että yksittäisten 
jäsenvaltioiden tasolla. Toimitusvarmuus 
tulee tulevaisuudessa riippumaan 
polttoaineyhdistelmän kehittymisestä, 
yhteisön oman tuotannon ja yhteisöön 
kaasua toimittavien kolmansien maiden 
tuotannon kehittymisestä sekä 
investoinneista varastointilaitoksiin ja
reitteihin yhteisössä ja sen ulkopuolella.
Tähän lukeutuvat myös nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaalit.

(5) Yhteisön käyttämien kaasureittien ja 
-lähteiden monipuolistaminen on tärkeää, 
jotta voidaan parantaa toimitusvarmuutta 
sekä koko yhteisön tasolla että yksittäisten 
jäsenvaltioiden tasolla. Toimitusvarmuus 
tulee tulevaisuudessa riippumaan 
energiatehokkuuden parantamisesta, 
polttoaineyhdistelmän kehittymisestä, 
yhteisön oman tuotannon ja yhteisöön 
kaasua toimittavien kolmansien maiden 
tuotannon kehittymisestä sekä 
investoinneista varastointilaitoksiin sekä 
reittien ja toimituslähteiden 
monipuolistamiseen yhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Tähän lukeutuvat myös 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalit. 

Or. ro

Perustelu

Kaasunkulutuksen vähentämisestä ja kaasun korvaamisesta ensisijaisena lähteenä muilla 
vaihtoehdoilla on tultava pysyvä tärkein tavoite.



AM\801609FI.doc 7/114 PE438.187v01-00

FI

Tarkistus 50
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön käyttämien kaasureittien ja -
lähteiden tulisi tukea toimitusvarmuutta 
sekä koko yhteisön tasolla että yksittäisten 
jäsenvaltioiden tasolla. Toimitusvarmuus 
tulee tulevaisuudessa riippumaan 
polttoaineyhdistelmän kehittymisestä, 
yhteisön oman tuotannon ja yhteisöön
kaasua toimittavien kolmansien maiden 
tuotannon kehittymisestä sekä 
investoinneista varastointilaitoksiin ja 
reitteihin yhteisössä ja sen ulkopuolella. 
Tähän lukeutuvat myös nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaalit.

(5) Unionin käyttämien kaasureittien ja -
lähteiden tulisi tukea toimitusvarmuutta 
sekä koko unionin tasolla että yksittäisten 
jäsenvaltioiden tasolla. Toimitusvarmuus 
tulee tulevaisuudessa riippumaan 
polttoaineyhdistelmän kehittymisestä, 
unionin oman tuotannon ja unioniin kaasua 
toimittavien kolmansien maiden tuotannon 
kehittymisestä sekä investoinneista 
varastointilaitoksiin ja reittien ja 
toimituslähteiden monipuolistamiseen
unionissa ja sen ulkopuolella, kiinnittäen 
erityistä huomiota Nabuccoon. Tähän 
lukeutuvat myös nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalit. 

Or. en

Tarkistus 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Suurimman yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin toimintahäiriö eli 
niin sanottu N-1-skenaario voi olla täysin 
mahdollinen. Tällaisen infrastruktuurin 
toimintahäiriö on yksi 
skenaarioanalyyseistä, joiden avulla voi 
olla helpompi arvioida jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta.

Or. en
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Perustelu

Vaikka asetusehdotuksessa määritelläänkin infrastruktuuri ja toimitusindikaattorit omissa 
artikloissaan (6 artikla ja liite I sekä 7 artikla), ehdotettujen indikaattoreiden välillä on yhä 
ristiviittauksia ja yhteyksiä. Tämä johtaa sekaannuksiin ja sen vuoksi asetusehdotusta olisi 
muutettava siten, että molemmat indikaattorityypit erotetaan selkeästi toisistaan. Riskien ja 
vaikutusten arviointi sisältää erilaisia poikkeuksellisen suuren kysynnän ja/tai 
toimitushäiriöiden skenaarioita ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset ja 
alueelliset olosuhteet.

Tarkistus 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Suurimman yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin toimintahäiriö eli 
niin sanottu N-1-skenaario voi olla täysin 
mahdollinen. Tällaisen infrastruktuurin 
toimintahäiriö on yksi 
skenaarioanalyyseistä, joiden avulla voi 
olla helpompi arvioida jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta.

Or. en

Perustelu

Vaikka asetusehdotuksessa määritelläänkin infrastruktuuri ja toimitusindikaattorit omissa 
artikloissaan (6 artikla ja liite I sekä 7 artikla), ehdotettujen indikaattoreiden välillä on yhä 
ristiviittauksia ja yhteyksiä. Tämä johtaa sekaannuksiin ja sen vuoksi asetusehdotusta olisi 
muutettava siten, että molemmat indikaattorityypit erotetaan selkeästi toisistaan. Riskien ja 
vaikutusten arviointi sisältää erilaisia poikkeuksellisen suuren kysynnän ja/tai 
toimitushäiriöiden skenaarioita ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset ja 
alueelliset olosuhteet.



AM\801609FI.doc 9/114 PE438.187v01-00

FI

Tarkistus 53
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Suurimman yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin tai kaasulähteen 
toimintahäiriö eli niin sanottu N-1-
skenaario on täysin mahdollinen. Tällaisen 
infrastruktuurin häiriön käyttäminen 
vertailukohtana sille, miten paljon 
toimituksia EU:n kokonaisuudessaan ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden olisi pystyttävä 
kompensoimaan, on sekä koko EU:lle että 
kullekin jäsenvaltiolle hyvä vertailukohta 
kaasunsaannin turvaamisen alustavaa 
arviointia varten.

Or. es

Perustelu

Eri jäsenvaltiot hankkivat usein toimituksensa samoista maantieteellisistä lähteistä tai saman 
infrastruktuurin kautta, minkä vuoksi niiden häiriöt pahentaisivat niille kaikille aiheutuvia 
seurauksia, koska jäsenvaltiot eivät pystyisi kääntymään naapurivaltioidensa puoleen tukea 
varten. Näin ollen on arvioitava N-1-kriteereitä EU:n tasolla.

Tarkistus 54
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksessa määritetty N-1-sääntö koskee vain infrastruktuureja.

Tarkistus 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 
unionin tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Yhteiseen 
menetelmään perustuvilla riskien ja 
vaikutusten arvioinneilla tulisi varmistaa 
kaasun toimitusvarmuutta koskevien 
yhteisten vähimmäisvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano ja tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen 
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 kaasun kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa. Olisi kuitenkin 
huomattava, että siirtyminen fossiilisiin 
polttoaineisiin johtaisi suurempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin. Olisi 
edelleen edistettävä energian tehokasta 
käyttöä kysyntäpuolen toimenpiteenä. 
Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen 
toimenpiteiden ympäristövaikutukset olisi 
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otettava asianmukaisesti huomioon ja 
etusijalle olisi asetettava vähiten 
ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet. 
Investoinnit infrastruktuuriin olisi tehtävä 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ympäristö ja siihen liittyvä yhteisön 
säännöstö.

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset on otettava 
huomioon ennaltaehkäisevissä toimissa ja hätäsuunnitelmissa, joita voidaan tarkistaa niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko 
unionin tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Yhteiseen 
menetelmään perustuvilla riskien ja 
vaikutusten arvioinneilla tulisi varmistaa 
kaasun toimitusvarmuutta koskevien 
yhteisten vähimmäisvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano ja tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen 
ja luoda merkittäviä kannustimia 
tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen 
ja kriisivalmiusasteen parantamiseen. 
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
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vähentämään niukan polttoaineen
kysyntää toimitushäiriötilanteessa. 

varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään kaasun kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa.

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset on otettava 
huomioon ennaltaehkäisevissä toimissa ja hätäsuunnitelmissa, joita voidaan tarkistaa niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 
unionin tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Yhteiseen 
menetelmään perustuvilla riskien ja 
vaikutusten arvioinneilla tulisi varmistaa 
kaasun toimitusvarmuutta koskevien 
yhteisten vähimmäisvaatimusten tehokas 
täytäntöönpano ja tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen 
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 
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nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään kaasun kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa.

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset on otettava 
huomioon ennaltaehkäisevissä toimissa ja hätäsuunnitelmissa, joita voidaan tarkistaa niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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. Energian 
tehokkaasta käytöstä (esimerkiksi 
rakennusten ja teollisuusasiakkaiden 
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energiatehokkuuden parantamisesta) olisi 
tehtävä kysyntäpuolen toimenpiteenä 
pysyvä ensisijainen tavoite.

Or. ro

Perustelu

Kysyntäpuolen toimenpiteisiin on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Energiankäytön 
tehostaminen sekä energialähteiden monipuolistaminen ei saa jäädä vain kriisiaikojen 
toimenpiteeksi.

Tarkistus 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 
unionin tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
turvaamista koskevilla yhteisillä 
vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen kansalliset ja 
alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen
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. en
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Tarkistus 60
Zigmantas Balčytis

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 jäsenvaltioissa ja etenkin 
energian toimituslähteistä eristyksissä 
olevilla alueilla riittävää ja monipuolista 
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.

Or. lt

Tarkistus 61
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Olisi tuettava voimakkaasti 
investointeja energiatehokkuuteen 
toimittaja- ja kauttakulkumaissa sekä 
EU:ssa.

Or. en
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Tarkistus 62
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Itä-Euroopan energiatehokkuus- ja 
ympäristökumppanuuden käynnistämisen 
tulisi rohkaista laatimaan konkreettisia 
ehdotuksia kaasun kysynnän 
vähentämiseksi energiatehokkuutta 
parantamalla, esimerkiksi kunnostamalla 
Ukrainan kaukolämpöjärjestelmiä, mikä 
parantaisi EU:n kaasutoimitusten 
turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 63
Zigmantas Balčytis

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 

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin on edistettävä 
voimakkaasti etenkin energian 
toimituslähteistä eristyksissä olevilla 
alueilla. Tällaisin investoinnein 
vähennettäisiin riippuvuutta yhdestä 
toimittajasta, varmistettaisiin paremmin
kaasun toimitusvarmuus ja maakaasun 
sisämarkkinoiden tehokkaampi 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 



AM\801609FI.doc 17/114 PE438.187v01-00

FI

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

Or. lt

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun 
liittämistä kaasuverkkoinfrastruktuuriin 
olisi helpotettava jatkuvasti. 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

Perustelu

Komission ja neuvoston olisi laadittava EU:n säädöksiä, joissa rohkaistaan vaihtoehtoisten 
energialähteiden käyttöön ja tarjotaan kannustimia uusia investointeja varten.
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Tarkistus 65
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
omaan tuotantoon ja infrastruktuuriin 
kohdistuvien investointien rahoittamiseen 
yhteisön tukea eri lähteistä, erityisesti 
Euroopan investointipankin lainoina ja 
takuina tai alue-, rakenne- ja 
koheesiorahastojen rahoituksena. Energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen 
tähtääviä toimia voidaan rahoittaa myös 
kolmansissa maissa Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
naapuruuspoliittisen 
kumppanuusvälineen ENPI:n, liittymistä 
valmistelevan tukivälineen IPA:n ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen DCI:n 
varoista.

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
tuotantoon, infrastruktuuriin ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin
kohdistuvien investointien rahoittamiseen 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
yhteisön tukea eri lähteistä, erityisesti 
Euroopan investointipankin lainoina ja 
takuina tai alue-, rakenne- ja 
koheesiorahastojen rahoituksena.

Or. ro

Perustelu

Investoimalla energiatehokkaampaan kulutukseen ja vaihtoehtoisiin energialähteisiin voidaan 
vähentää hiilidioksidipäästöjä ja riippuvuutta kaasuntuonnista sekä investointeja 
kriisivalmiusmekanismeihin.

Tarkistus 66
Takis Hadjigeorgiou

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 

(12) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon kunkin jäsenvaltion kaasualan 
kansalliset erityispiirteet ja tarjottava 
keinoja, jotka turvaavat kuluttajansuojan 
ja ensisijaisesti lieventävät 
toimitushäiriöiden vaikutuksia. 
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hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi. 

Jäsenvaltiot vastaavat kuitenkin 
jatkossakin toimitusvarmuudestaan ja 
niillä on huomattava liikkumavara valita 
järjestelyt ja keinot toimitusvarmuuden 
takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 yksinään enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan ongelman, 
mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, kun kriisiä ei 
voida ratkaista yksin markkinamekanismeihin turvautumalla. Markkinapohjaiset mekanismit 
ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat hätätilannevaiheessa toimia rinnakkain.
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Tarkistus 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 yksinään enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan ongelman, 
mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, kun kriisiä ei 
voida ratkaista yksin markkinamekanismeihin turvautumalla. Markkinapohjaiset mekanismit 
ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat hätätilannevaiheessa toimia rinnakkain.

Tarkistus 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 

(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, 
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joissa markkinat eivät enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi. 

joissa markkinat eivät yksinään enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan ongelman, 
mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, kun kriisiä ei 
voida ratkaista yksin markkinamekanismeihin turvautumalla. Markkinapohjaiset mekanismit 
ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat hätätilannevaiheessa toimia rinnakkain.

Tarkistus 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 yksinään enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan ongelman, 
mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, kun kriisiä ei 
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voida ratkaista yksin markkinamekanismeihin turvautumalla. Markkinapohjaiset mekanismit 
ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat hätätilannevaiheessa toimia rinnakkain.

Tarkistus 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n investointeja kotimaiseen 
tuotantoon ja infrastruktuuriin olisi 
tuettava siten, että jäsenvaltiot ja komissio 
edistävät energiaperuskirjassa 
määriteltyjen sisämarkkinaperiaatteiden 
ja -standardien soveltamisen 
laajentamista EU:n naapurialueilla 
yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. 
Komission olisi toimitusvarmuuden 
takaamiseksi harkittava mahdollisuutta 
laajentaa EU:n ja Kaakkois-Euroopan 
maat kattava Euroopan energiayhteisö 
tarpeen mukaan muihin kolmansiin 
maihin ja harkittava mahdollisuutta 
luoda tältä pohjalta uusia alueellisia 
energiamarkkinoita, kuten Euro–
Välimeri-energiayhteisö.

Or. en

Tarkistus 72
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaasun toimitusvarmuuden 
parantamiseksi olisi myös varmistettava, 
että jäsenvaltioissa on strategiset 
kaasuvarastot. Koska etusijalle asetetaan 
markkinaperustaiset välineet, varastointi 
olisi toteutettava julkisen ja yksityisen 
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sektorin välisten kumppanuuksien avulla.

Or. de

Perustelu

Toimitusvarmuuden kannalta ei riitä pelkkä varmistaminen, vaan riippumaton ja 
markkinaperusteinen varastointi on lisäksi toteutettava julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien avulla.

Tarkistus 73
Takis Hadjigeorgiou

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 sisämarkkinat tarjoavat
yhteisössä parhaimmat takeet 
toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti kuluttajan edut varmistaen 
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 
kuluttajien tarpeiden ja suojelun kanssa 
valvomalla hintoja, joilla on kriisiaikoina 
taipumus nousta jyrkästi vähentyneen 
tarjonnan ja kasvaneen kysynnän vuoksi 
(tarjonnan ja kysynnän lait).

Or. el
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Tarkistus 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 unionissa parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa unionista, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
toimintaperiaatteita, jotka sopivat yhteen 
sisämarkkinoiden toiminnan kanssa, eivät 
vääristä markkinoita eivätkä heikennä 
markkinoiden mahdollisuuksia reagoida 
häiriöihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että toimintalinjojen on sovittava yhteen sisämarkkinoiden 
toiminnan kanssa markkinoiden "vaatimusten" asemesta.

Tarkistus 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa unionissa parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
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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. 

täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa unionista, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
toimintaperiaatteita, jotka sopivat yhteen 
sisämarkkinoiden toiminnan kanssa, eivät 
vääristä markkinoita eivätkä heikennä 
markkinoiden mahdollisuuksia reagoida 
häiriöihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että toimintalinjojen on sovittava yhteen sisämarkkinoiden 
toiminnan kanssa markkinoiden "vaatimusten" asemesta.

Tarkistus 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 vältettäisiin keskenään 
ristiriitaiset toimivaltuudet ja 
sisämarkkinat toimisivat hyvin, on 
erityisesti toimitushäiriö- ja kriisitilanteissa 
erittäin tärkeää, että maakaasuyhtiöiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Periaate olisi palautettava asetusluonnokseen, myös keskenään 
ristiriitaisten toimivaltuuksien välttämiseksi.
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Tarkistus 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 vältettäisiin keskenään 
ristiriitaiset toimivaltuudet ja 
sisämarkkinat toimisivat hyvin, on 
erityisesti toimitushäiriö- ja kriisitilanteissa 
erittäin tärkeää, että maakaasuyhtiöiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Periaate olisi palautettava asetusluonnokseen, myös keskenään 
ristiriitaisten toimivaltuuksien välttämiseksi.

Tarkistus 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 vältettäisiin keskenään 
ristiriitaiset toimivaltuudet ja 
sisämarkkinat toimisivat hyvin, on 
erityisesti toimitushäiriö- ja kriisitilanteissa 
erittäin tärkeää, että maakaasuyhtiöiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
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asetusluonnoksessa. Periaate olisi palautettava asetusluonnokseen, myös keskenään 
ristiriitaisten toimivaltuuksien välttämiseksi.

Tarkistus 79
Algirdas Saudargas

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, 
erityisesti EU:n kaasuverkkoon pääsyn 
mahdollistaviin yhteenliitäntöihin,
kaksisuuntaiset kaasuvirrat mahdollistaviin 
laitteistoihin, varastoihin ja nesteytetyn 
maakaasun kaasutuslaitteistoihin. Jos 
tarvittavat yhteenliitännät eivät ole 
kaasuyrityksille taloudellisesti 
kannattavia mutta tuovat selkeää 
lisäarvoa kaasun toimitusvarmuuden 
suhteen, komission on ehdotettava 
asianmukaisia taloudellisia kannustimia 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenvaltiot liitetään fyysisesti EU:n 
kaasuverkostoon.

Or. en

Tarkistus 80
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
keskeytymättömänä, varsinkin 

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
keskeytymättömänä, varsinkin 
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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.

kotitalousasiakkaille sekä rajatulle 
määrälle muita asiakkaita, erityisesti 
sellaisia tärkeitä julkisia palveluja 
tarjoaville asiakkaille, jotka kyseiset 
jäsenvaltiot voivat itse määrittää, 
tilanteissa, joissa markkinat eivät itse pysty 
takaamaan toimituksia. On tärkeää, että 
kriisitilanteissa toteutettavat toimenpiteet 
määritellään etukäteen ennen kriisin 
puhkeamista.

Or. en

Tarkistus 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 yksinään
pysty takaamaan toimituksia On tärkeää, 
että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista.

Or. en

Perustelu

Vaikka kotitalousasiakkaita onkin ehdottomasti suojeltava, suojeltavien asiakkaiden joukon
mahdollinen laajentaminen EU:n tasolla on erittäin monimutkainen ja arkaluonteinen 
kysymys, joka edellyttää asianmukaisia vaikutusarviointeja. Lisäksi suojeltavien asiakkaiden 
joukon laajentaminen on säilytettävä kansallisena etuoikeutena, koska sen asianmukaisuutta 
ja riittävyyttä on arvioitava kansallisten olosuhteiden valossa eli ottaen huomioon 
energiamuotojen yhdistelmän ja kaasun merkityksen tässä yhdistelmässä. Sen vuoksi 
asetusehdotuksessa ei pidä laajentaa pakollista EU:n tason suojelua kotitalouksien 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 yksinään
pysty takaamaan toimituksia On tärkeää, 
että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista.

Or. en

Perustelu

Vaikka kotitalousasiakkaita onkin ehdottomasti suojeltava, suojeltavien asiakkaiden joukon 
mahdollinen laajentaminen EU:n tasolla on erittäin monimutkainen ja arkaluonteinen 
kysymys, joka edellyttää asianmukaisia vaikutusarviointeja. Lisäksi suojeltavien asiakkaiden 
joukon laajentaminen on säilytettävä kansallisena etuoikeutena, koska sen asianmukaisuutta 
ja riittävyyttä on arvioitava kansallisten olosuhteiden valossa eli ottaen huomioon 
energiamuotojen yhdistelmän ja kaasun merkityksen tässä yhdistelmässä. Sen vuoksi 
asetusehdotuksessa ei pidä laajentaa pakollista EU:n tason suojelua kotitalouksien 
ulkopuolelle.

Tarkistus 83
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimitusvarmuusvelvoitteiden 
täyttämiseksi on käytettävissä suuri 
valikoima keinoja. Näitä keinoja olisi 
hyödynnettävä tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla kansallisella, alueellisella ja 
yhteisön tasolla, jotta ne johtavat 
johdonmukaiseen ja 

(19) Toimitusvarmuusvelvoitteiden 
täyttämiseksi on käytettävissä suuri 
valikoima keinoja. Näitä keinoja olisi 
hyödynnettävä tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla kansallisella, alueellisella ja 
yhteisön tasolla, jotta niillä suojellaan 
ennen kaikkea kuluttajia ja ne johtavat 
johdonmukaiseen ja 
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kustannustehokkaaseen lopputulokseen. kustannustehokkaaseen lopputulokseen.

Or. el

Tarkistus 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa. Toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vastuussa suunnitelmien laatimisesta, mutta niiden on kuultava 
maakaasuyhtiöitä.
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Tarkistus 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa. Toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vastuussa suunnitelmien laatimisesta, mutta niiden on kuultava 
maakaasuyhtiöitä. 

Tarkistus 86
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvä valmiustaso toimitushäiriöitä silmällä 
pitäen, kaikkien maakaasuyhtiöiden olisi 
yhdessä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa laadittava erityiset 

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

suunnitelmien olisi oltava keskenään 
johdonmukaisia. Niissä olisi noudatettava 
jo olemassa olevien hätäsuunnitelmien 
parhaita käytäntöjä ja määriteltävä 
selkeästi kaikkien kyseisten 
maakaasuyhtiöiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten roolit ja vastuut. Silloin kun 
se on mahdollista ja tarpeen, olisi 
laadittava aluetason yhteisiä 
hätäsuunnitelmia.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa. Toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vastuussa suunnitelmien laatimisesta, mutta niiden on kuultava 
maakaasuyhtiöitä. 

Tarkistus 87
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale ei ole johdonmukainen asetuksen muiden osien kanssa. 
Hätäsuunnitelmien laatiminen on toimivaltaisten viranomaisten tehtävä. 

Tarkistus 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 unionin tason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä toimenpiteitä yhteisvastuun 
osoittamiseksi. Maakaasuyhtiöiden olisi 
kehitettävä toimenpiteitä, kuten kaupallisia 
sopimuksia, joihin voi sisältyä
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. On tärkeää kannustaa 
maakaasuyhtiöitä keskinäisiin 
ennakkojärjestelyihin. Maakaasuyhtiöille 
on aina korvattava oikeudenmukaisesti ja 
täysimääräisesti toimenpiteet, joihin niitä 
pyydetään ryhtymään hätätilanteiden 
varalta. Yhteisvastuuvelvoitteet olisi 
rajattava kotitalousasiakkaiden 
toimituksiin. Yhteisvastuuta tukevat toimet 
voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa.
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Tarkistus 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 unionin tason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä toimenpiteitä yhteisvastuun 
osoittamiseksi. Maakaasuyhtiöiden olisi 
kehitettävä toimenpiteitä, kuten kaupallisia 
sopimuksia, joihin voi sisältyä
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. On tärkeää kannustaa 
maakaasuyhtiöitä keskinäisiin 
ennakkojärjestelyihin. Maakaasuyhtiöille 
on aina korvattava oikeudenmukaisesti ja 
täysimääräisesti toimenpiteet, joihin niitä 
pyydetään ryhtymään hätätilanteiden 
varalta. Yhteisvastuuvelvoitteet olisi 
rajattava kotitalousasiakkaiden 
toimituksiin. Yhteisvastuuta tukevat toimet 
voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa.
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Tarkistus 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 unionin tason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä toimenpiteitä yhteisvastuun 
osoittamiseksi. Maakaasuyhtiöiden olisi 
kehitettävä toimenpiteitä, kuten kaupallisia 
sopimuksia, joihin voi sisältyä
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. On tärkeää kannustaa 
maakaasuyhtiöitä keskinäisiin 
ennakkojärjestelyihin. Maakaasuyhtiöille 
on aina korvattava oikeudenmukaisesti ja 
täysimääräisesti toimenpiteet, joihin niitä 
pyydetään ryhtymään hätätilanteiden 
varalta. Yhteisvastuuta tukevat toimet 
voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa.
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Tarkistus 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa edellytetään 
jäsenvaltioiden yhteisvastuun lujittamista
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. ro

Perustelu

On tärkeää viitata Lissabonin sopimuksen 194 artiklaan, jossa todetaan, että Euroopan 
unionin energiapolitiikkaa on sovellettava yhteisvastuun hengessä.

Tarkistus 92
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maakaasun toimitusvarmuuden 
takaavista toimenpiteistä 26 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetulla direktiivillä 

(28) Maakaasun toimitusvarmuuden 
takaavista toimenpiteistä 26 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetulla direktiivillä 
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2004/67/EY perustetun kaasualan 
koordinointiryhmän olisi toimittava 
komission neuvonantajana ja helpotettava
näin toimitusvarmuustoimenpiteiden 
koordinointia yhteisössä ilmenevässä 
hätätilanteessa. Sen pitäisi myös seurata 
tämän asetuksen nojalla toteutettavien 
toimenpiteiden riittävyyttä ja 
tarkoituksenmukaisuutta.

2004/67/EY perustetun kaasualan 
koordinointiryhmän olisi toimittava 
komission neuvonantajana tutkittaessa, 
onko kyse yhteisön laajuisesta 
hätätilanteesta, ja myös helpotettava 
toimitusvarmuustoimenpiteiden 
koordinointia yhteisössä ilmenevässä 
hätätilanteessa. Sen pitäisi myös seurata 
tämän asetuksen nojalla toteutettavien 
toimenpiteiden riittävyyttä ja 
tarkoituksenmukaisuutta.

Or. de

Perustelu

Koska kaasualan koordinointiryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden, energia-alan ja 
kuluttajien edustajista, se voi arvioida erittäin hyvin toimitustilannetta, ja yhteisön laajuisen 
hätätilan sattuessa se voi toimia teollisuudenalan, valtiollisten toimijoiden ja komission 
välisenä yhteistyöfoorumina. Tällä elimellä olevan asiantuntemuksen vuoksi sitä olisi 
kuultava jo silloin, kun komissio tekee arviointipäätöksen yhteisön laajuisen hätätilan 
olemassaolosta.

Tarkistus 93
Takis Hadjigeorgiou

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.
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Or. en

Tarkistus 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 yksinään eivät enää pysty 
toimittamaan tarvittavia kaasumääriä. 
Tällaisissa poikkeusluonteisissa 
viranomaistoimissa olisi kaikilta osin 
noudatettava unionin sääntöjä ja niistä olisi 
ilmoitettava komissiolle sekä kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. en

Perustelu

Markkinapohjaiset mekanismit ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat molemmat 
toimia hätätilannevaiheessa. Eri sidosryhmistä koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Komission olisi siksi kuultava 
ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
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Tarkistus 95
Paul Rübig

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.

(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 yksinään eivät enää pysty 
toimittamaan tarvittavia kaasumääriä. 
Tällaisissa poikkeusluonteisissa 
viranomaistoimissa olisi kaikilta osin 
noudatettava unionin sääntöjä ja niistä olisi 
ilmoitettava komissiolle sekä kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. en

Perustelu

Markkinapohjaiset mekanismit ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat molemmat 
toimia hätätilannevaiheessa. Eri sidosryhmistä koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Komission olisi siksi kuultava 
ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Tarkistus 96
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tällä asetuksella pyritään antamaan 
maakaasuyhtiöille ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 

(29) Tällä asetuksella pyritään antamaan 
maakaasuyhtiöille ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 
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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.

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 unionin
sääntöjä ja niistä olisi ilmoitettava 
komissiolle sekä kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. en

Tarkistus 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 unionin
sääntöjä ja niistä olisi ilmoitettava 
komissiolle sekä kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. lt
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Tarkistus 98
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön 
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, komissio voisi 
ottaa käyttöön neuvoa-antavan ryhmän, 
joka tarkkailisi kaasuvirtoja kriisitilanteissa 
unionissa yhteistyössä kyseisen 
jäsenvaltion kanssa ja sen luvan saatuaan 
sekä unionin ulkopuolella yhteistyössä 
kyseisen kolmannen maan kanssa ja sen 
luvan saatuaan. 

Or. en

Tarkistus 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi sisällytettävä kaikkiin tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa tehtäviin 
kauppa-, assosiaatio-, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin 
"energiavarmuuslauseke". Komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
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olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa unionissa ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi korkean edustajan / 
komission varapuheenjohtajan kautta
toimia välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen.

Or. en

Tarkistus 100
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, etenkin 
unionitason hätätilanteessa komission 
olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan koordinoitava kolmansiin 
maihin liittyvää toimintaa ja yhdessä 
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
pyrittävä luomaan järjestelyjä 
kriisitilanteita varten ja varmistamaan näin 
vakaat kaasutoimitukset unioniin. 
Komissiolle olisi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan annettava 
valtuudet ottaa käyttöön erityinen 
seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa unionissa ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös unionin ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
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esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

Or. en

Tarkistus 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, unionitason 
hätätilanteessa komission olisi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan 
koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää 
toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle 
olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan annettava valtuudet ottaa 
käyttöön erityinen seurantaryhmä, joka 
tarkkailisi kaasuvirtoja kriisitilanteissa 
unionissa ja yhteistyössä asianomaisten 
kolmansien maiden kanssa myös unionin
ulkopuolella, ja joka voisi toimia 
välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen. 

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.
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Tarkistus 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, unionitason 
hätätilanteessa komission olisi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan 
koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää 
toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle 
olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan annettava valtuudet ottaa 
käyttöön erityinen seurantaryhmä, joka 
tarkkailisi kaasuvirtoja kriisitilanteissa 
unionissa ja yhteistyössä asianomaisten 
kolmansien maiden kanssa myös unionin
ulkopuolella, ja joka voisi toimia 
välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen. 

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.
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Tarkistus 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, unionitason 
hätätilanteessa komission olisi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan 
koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää 
toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle 
olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan annettava valtuudet ottaa 
käyttöön erityinen seurantaryhmä, joka 
tarkkailisi kaasuvirtoja kriisitilanteissa 
unionissa ja yhteistyössä asianomaisten 
kolmansien maiden kanssa myös unionin
ulkopuolella, ja joka voisi toimia 
välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen.

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.
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Tarkistus 104
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, unionitason 
hätätilanteessa komission olisi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan 
koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää 
toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle 
olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan annettava valtuudet ottaa 
käyttöön erityinen seurantaryhmä, joka 
tarkkailisi kaasuvirtoja kriisitilanteissa 
unionissa ja yhteistyössä asianomaisten 
kolmansien maiden kanssa myös unionin
ulkopuolella, ja joka voisi toimia 
välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen.

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.
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Tarkistus 105
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, unionitason 
hätätilanteessa komission olisi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan 
koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää 
toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 
luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle 
olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan annettava valtuudet ottaa 
käyttöön erityinen seurantaryhmä, joka 
tarkkailisi kaasuvirtoja kriisitilanteissa 
unionissa ja yhteistyössä asianomaisten 
kolmansien maiden kanssa myös unionin
ulkopuolella, ja joka voisi toimia 
välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen.

Or. en

Tarkistus 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä yhteisön
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyvää toimintaa ja yhdessä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä 

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin 
liittyviä hätätoimenpiteitä ja yhdessä 
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
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luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten 
ja varmistamaan näin vakaat 
kaasutoimitukset yhteisöön. Komissiolle 
olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen. 

pyrittävä luomaan järjestelyjä 
kriisitilanteita varten ja varmistamaan näin 
vakaat kaasutoimitukset unioniin. 
Komissiolle olisi annettava valtuudet 
pyytää ottamaan käyttöön erityinen 
seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa unionissa ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös unionin ulkopuolella, 
ja joka voisi energia-asioista vastaavan 
komission jäsenen ja korkean edustajan / 
komission varapuheenjohtajan kautta
toimia välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen.

Or. en

Perustelu

Korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan ja energia-asioista vastaavan komission 
jäsenen olisi osallistuttava kaikkiin asetuksen täytäntöönpanon vaiheisiin. Erityisesti hänen 
olisi jäsenvaltioiden puolesta vastattava kriisitilanteissa sovittelusta ja neuvotteluista 
kolmansien maiden ja alan edustajien kanssa. Energia-asioista vastaavan komission jäsenen 
olisi erityisesti koordinoitava kaasualan koordinointiryhmän toimintaa, ja 
koordinointiryhmää olisi kuultava kriisitilanteissa.

Tarkistus 107
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Euroopan komission olisi 
laadittava ehdotus kuluttajien 
suojelemiseksi tehokkaasti ja 
ennaltaehkäisevästi asianomaisten 
taloudellisten toimijoiden mahdollisilta 
hintasopimuksilta.

Or. el
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Tarkistus 108
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Kaasuntoimituksia kolmansista 
maista koskevat sopimukset eivät saa 
sisältää EU:n sisämarkkinasääntöjä 
rikkovia säännöksiä, erityisesti 
uudelleenvientiä koskevia rajoituksia tai 
niin sanottujen määränpäälausekkeiden 
tavoin vaikuttavia lausekkeita. 

Or. en

Tarkistus 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 varmistamalla kaasun 
sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta ja ottamalla 
käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä 
jotka on toteutettava, jos markkinat eivät 
enää kykene toimittamaan tarvittavia 
kaasumääriä, määrittelemällä ja 
osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa tai 
tilanteissa, joissa on vakavia ja uskottavia 
tällaisia häiriöitä koskevia uhkia, 
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
jäsenvaltioiden ja unionin tasolla 
jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
hengessä.
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Or. en

Perustelu

Tosiasiallisten toimitushäiriöiden ei pitäisi olla ainoa syy toimien toteuttamiseen; myös 
vakavien ja uskottavien häiriöitä koskevien uhkien olisi käynnistettävä toimet. Asetuksessa 
olisi korostettava solidaarisuuden henkeä maaliskuussa 2009 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmien ja Lissabonin sopimuksen 176 a artiklan mukaisesti. Tämä yhteisvastuu 
on elintärkeää EU:n yhteisen energiapolitiikan rakentamisen kannalta ja sitä olisi kehitettävä 
sekä sisäisesti että ulkoisesti poliittisella tasolla vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa 
toimituskriisien aikana ja niiden ulkopuolella.

Tarkistus 110
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan 
kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan
kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta määrittelemällä ja 
osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa 
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla.

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

Or. en
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Tarkistus 111
Takis Hadjigeorgiou

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 siten, että 
kuluttajien etu asetetaan aina etusijalle, 
määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi eri 
toimijoiden vastuualueet ja luomalla 
menetelmä, jolla sekä ennaltaehkäiseviä 
toimia että konkreettisissa 
toimitushäiriötilanteissa toteutettavia 
toimia voidaan koordinoida avoimesti 
jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla.

Or. el

Tarkistus 112
Werner Langen

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, 
asianomaisten alueellisten 
yhteistyörakenteiden ja yhteisön tasolla.
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Or. de

Perustelu

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

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

Tarkistus 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
unionin tasolla. 

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi säilytettävä asetusluonnoksessa.
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Tarkistus 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittuja 
toimenpiteitä sovelletaan vain 
kiireellisissä kriisitilanteissa, joita varten 
jäsenvaltiot laativat asianmukaisen 
kansallisen toimintakehyksen 
kaasuntoimitusten varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission on määritettävä ainoastaan EU:n tason vähimmäisvaatimukset ja 
annettava jäsenvaltioiden määrittää asianmukaisen kansallisen toimintakehyksen ottaen 
huomioon niiden erityispiirteet ja senhetkisen tilanteen. Toimitusvarmuutta on käsiteltävä 
kansallisella tasolla, jotta se on energiamarkkinoiden vapauttamista koskevan kolmannen 
säädöspaketin säännösten mukainen.

Tarkistus 115
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

Or. en

Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä 5 ja 8 artiklaan esitettävien tarkistusten kanssa. 
"Suojattujen asiakkaiden" käsite kytkeytyy suoraan velvoitteisiin, jotka koskevat kaikkia 
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jäsenvaltioita solidaarisuuden kannalta. Laajan määritelmän riskinä ovat sisämarkkinoiden 
vääristymät ja siivelläeläjät, jos yksi jäsenvaltio määrittää suojatuiksi asiakkaiksi monia 
aloja ja toinen vain kotitaloudet. On laadittava yhdenmukainen määritelmä. Jos jokin 
jäsenvaltio kuitenkin kykenee toteuttamaan lisätoimenpiteitä muilla aloilla, sillä tulisi olla 
tähän mahdollisuus (katso tarkistukset 8 ja 5 artiklaan).

Tarkistus 116
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

Or. en

Perustelu

Suojattujen asiakkaiden määritelmän on oltava niin selkeä kuin mahdollista ja 
mahdollisimman rajattu. Toimitusvarmuuden tai asiakkaiden kannalta ei ole edullista, jos 
suojattujen asiakkaiden joukko on liian suuri.

Tarkistus 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 

1) 'suojatuilla asiakkailla' kaikkia 
kotitalousasiakkaita, jotka on liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;
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kaasunjakeluverkkoon;

Or. en

Perustelu

Vaikka kotitalousasiakkaita onkin ehdottomasti suojeltava, suojeltavien asiakkaiden joukon 
mahdollinen laajentaminen EU:n tasolla on erittäin monimutkainen ja arkaluonteinen 
kysymys, joka edellyttää asianmukaisia vaikutusarviointeja. Lisäksi suojeltavien asiakkaiden 
joukon laajentaminen on säilytettävä kansallisena etuoikeutena, koska sen asianmukaisuutta 
ja riittävyyttä on arvioitava kansallisten olosuhteiden valossa eli ottaen huomioon 
energiamuotojen yhdistelmän ja kaasun merkityksen tässä yhdistelmässä. Sen vuoksi 
asetusehdotuksessa ei pidä laajentaa pakollista EU:n tason suojelua kotitalouksien 
ulkopuolelle.

Tarkistus 118
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 liitetty 
kaasunjakeluverkkoon; kyseiset 
jäsenvaltiot voivat päättää sisällyttää 
soveltamisalan piiriin rajallisen määrän 
muita asiakkaita, erityisesti tärkeitä 
julkisia palveluja tarjoavia asiakkaita; 
nämä laajennukset eivät kuitenkaan saa 
vaikuttaa toimitusongelmista kärsiville 
maille osoitettavan eurooppalaisen tai 
alueellisen yhteisvastuun periaatteisiin;

Or. en
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Tarkistus 119
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

Or. de

Perustelu

Yhteisön laajuisen sääntelyn tulisi rajoittua asiakasryhmään, jolla ei toimitushäiriön 
sattuessa ole vaihtoehtoja ja jonka perustarpeiden tyydyttäminen edellyttää kaasutoimituksia. 
Jokainen "suojattujen asiakkaiden" laajennus heikentää toimitusvarmuusnormeja, jotka 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien yhteydessä sallivat myös kysyntäpuolen toimenpiteitä. 
Liian laaja määritelmä johtaa suojamekanismin tehottomuuteen ja rajoittaa mahdollisuutta 
kysyntäpuolen toimiin.

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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, kouluja ja 
sairaaloita ja hätäpalveluja tai julkisen 
sektorin lääkinnällisiä, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä palveluja tarjoavia muita 
laitoksia sekä välttämättömiä 
elintarvikehyödykkeitä yleisölle 
toimittavia yrityksiä, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;
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Or. ro

Perustelu

Kaasuntoimitusten kotitalouksiin, sairaaloihin ja muille suojatuille asiakkaille on jatkuttava 
myös kriisitilanteissa.

Tarkistus 121
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) 'suojatuilla asiakkailla' kaikkia 
kotitalousasiakkaita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli kyseinen 
jäsenvaltio niin päättää, myös asiakkaita, 
jotka tarvitsevat kaasua erittäin tärkeän 
julkisen palvelun tarjoamiseen, kuten 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kouluja ja 
sairaaloita;

Or. en

Tarkistus 122
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 
asiakkaita, jotka on liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja joista jäsenvaltio 
päättää, ottaen huomioon kyseisten 
energiamarkkinoiden erityispiirteet ja 
edellyttäen, että ennalta määritetyt ehdot 
täyttyvät;

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioille on jätettävä jonkin verran joustovaraa määritellä suojatut asiakkaat 
kansallisiin olosuhteisiinsa mukautuen selkeästi määritettyjen ehtojen perusteella. 
Esimerkiksi Espanjassa kaasuvoiman rooli on merkittävä ja Espanjan kaasuverkosto on 
suunniteltu siten, että sen avulla voidaan tukea uusiutuvien energianlähteiden kehittämisessä 
ja integroinnissa tarvittavaa varavoimaa.

Tarkistus 123
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 liitetty 
kaasunjakeluverkkoon, sekä turvattujen 
toimitusten kannalta keskeisiä 
voimalaitoksia, yhteistuotantolaitoksia ja
kaukolämpölaitoksia ja mikäli kyseinen 
jäsenvaltio niin päättää, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, kouluja ja sairaaloita, 
jotka on liitetty kaasunjakeluverkkoon;

Or. de

Perustelu

Peruspalveluiden ylläpitämisen edellyttämä lämmön ja sähkön saanti varmistetaan ottamalla
huomioon kyseiset tuotantoyksiköt.

Tarkistus 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

keskisuuria yrityksiä, kouluja ja sairaaloita, 
jotka on liitetty kaasunjakeluverkkoon, 
sekä kaasulla toimivia voimaloita, jos ne
ovat ehdottomasti tarpeen sähkön 
toimittamiseksi tällaisille asiakkaille;

Or. it

Perustelu

On tarpeen lisätä viittaus kaasulla toimiviin voimaloihin, jotta vältetään ristiriitainen tilanne, 
jossa suojatuille asiakkaille toimitetaan kaasua muttei sähköä. Sana "jo" on poistettava, 
koska asetusta on sovellettava sellaisten asiakkaiden lisäksi, jotka on jo liitetty verkkoon 
asetuksen tullessa voimaan, myös niihin asiakkaisiin, jotka liitetään verkkoon kriisin 
käynnistyessä.

Tarkistus 125
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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

Tarkistus 126
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’suojatuilla asiakkailla’ kaikkia 
kotitalousasiakkaita, jotka on jo liitetty
kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli kyseinen 

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

jäsenvaltio niin päättää, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä ja julkisia laitoksia, 
jotka on jo liitetty kaasunjakeluverkkoon;

Or. hu

Perustelu

On asianmukaista, että suojattu asema voidaan myöntää kaikille julkisille laitoksille.

Tarkistus 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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:

a) pienet ja keskisuuret yritykset, koulut ja 
sairaalat, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon, ja 
b) toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisten tarpeiden perusteella 
määrittämä rajallinen määrä 
sähkövoimaloita, jotka tarvitaan 
sähkökatkosten välttämiseksi asiakkaille 
kaasuntoimitusten keskeytyessä;

Or. en
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Tarkistus 128
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

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. Tällä ei 
rajoiteta maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 13 
päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 
mukaisten tehtävien ja toimivaltuuksien 
ulkopuolelle jäävien yleisten poliittisten 
suuntaviivojen noudattamista eikä
jäsenvaltion mahdollisuutta osoittaa tiettyjä 
asetuksesta johtuvia tehtäviä muille 
tahoille kuin toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällaiset tehtävät on 
kuitenkin suoritettava toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa ja ne on 
yksilöitävä 4 artiklassa tarkoitetuissa 
suunnitelmissa.

_______________________

1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.

Or. en

Perustelu

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 129
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

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 valtion elintä, jonka jäsenvaltiot 
ovat nimenneet vastaamaan kaasun 
toimitusvarmuudesta, ja/tai kansallista 
sääntelyviranomaista. 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. Asiasta vastaa edelleen 
kansallinen valtion elin. 

Or. de

Perustelu

Kaasutoimitusten takaaminen kriisitilanteissa on valtion keskeinen tehtävä. Millekään 
viranomaiselle ei kuitenkaan pidä antaa toimivaltaa, joka heikentää toimitusvarmuutta.

Tarkistus 130
Takis Hadjigeorgiou

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 
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yhteistyötä näiden toimijoiden kesken. 

Or. en

Tarkistus 131
Paul Rübig

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, toimivaltaisille 
viranomaisille, jäsenvaltioille, komissiolle 
ja tarpeen mukaan muille asiakkaille kuin 
suojatuille asiakkaille niiden 
vastuualueiden mukaisesti. Tämä edellyttää 
laajaa yhteistyötä näiden toimijoiden 
kesken.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kolmen tason menettely toimitusvarmuuden 
takaamiseksi (I: yritykset; II: jäsenvaltiot; III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Periaate olisi palautettava asetusluonnokseen.

Tarkistus 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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
ensisijaisesti maakaasuyhtiöille.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ja komissio tukevat 
maakaasuyhtiöitä niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken.
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Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kolmen tason menettely toimitusvarmuuden 
takaamiseksi (I: yritykset; II: jäsenvaltiot; III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Periaate olisi palautettava asetusluonnokseen.

Tarkistus 133
Francisco Sosa Wagner

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 ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken.

Or. en

Tarkistus 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 sekä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistaminen 
kuuluu maakaasuyhtiöille, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasua 
käyttäville teollisuusasiakkaille ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken.

Or. en
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Perustelu

Kaasun toimitusvarmuus edellyttää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus 135
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu 
maakaasuyhtiöille, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasua 
käyttäville teollisuusasiakkaille ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken. 
Huomattavan toimitushäiriön käsittelyn 
osalta tässä asetuksessa säädetään 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaan 
lähestymistapaan perustuvasta 
järjestelmästä. Ensimmäisessä vaiheessa 
yksittäiset maakaasuyhtiöt tai 
maakaasuyhtiöiden ryhmät reagoivat 
toimitusten keskeytymiseen. Jos tämä ei 
riitä, jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä toimitusten jatkamiseksi. 
Ainoastaan kahden ensimmäisen vaiheen 
toimenpiteiden epäonnistuttua on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
yhteisön tasolla. Etusijalle on asetettava 
rajat ylittävät alueelliset ratkaisut.

Or. de

Perustelu

Pyritään täsmentämään kriisitilanteen reagointia noudattaen monivaiheista alhaalta ylös 
suuntautuvaa lähestymistapaa (1. teollisuus, 2. jäsenvaltiot, 3. alueellinen yhteistyö, 4. 
äärimmäisessä hätätilanteessa EU). Viime kädessä toimijoita ovat toimitushäiriön 
tapauksessa maakaasuyhtiöt, koska niillä on käytettävissään siirtokapasiteetti, kaasumäärät 
ja tieto kulutettavista määristä. Tällainen menettely on tehokkaampi, vähemmän 
byrokraattinen ja toissijaisuusperiaatteen mukainen.
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Tarkistus 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa
tässä asetuksessa säädettyjen
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

2. Kunkin jäsenvaltion on avoimella 
menettelytavalla nimettävä riippumaton
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa
tämän asetuksen säännösten mukaisten
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskien ja vaikutusten 
arviointi, mukaan luettuna geopoliittiset 
riskit, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 
koskevan toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilannettaan asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen ja ottaen tarpeen mukaan 
huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset otetaan huomioon 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa, joita tarkastellaan niiden asianmukaisuuden 
varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös alueellisella tasolla.

Tarkistus 137
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 2. Kunkin jäsenvaltion on avoimella 
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toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
tässä asetuksessa säädettyjen 
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

menettelytavalla nimettävä markkinoiden 
toimijoista riippumaton toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa tässä 
asetuksessa säädettyjen kaasunsaannin 
varmistamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
toteuttamisesta. Näitä toimenpiteitä ovat 
muun muassa joka toinen vuosi tehtävä 
riskiarviointi, ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot katsovat EU:n kaasuntoimitusten kuuluvan valtion toimivaltaan. Siksi 
kaasutoimitusten hallinta ja valvonta täytyy voida antaa valtiolle, eikä tähän liittyvää 
toimivaltaa pidä siirtää jollekin tilapäiselle kansalliselle viranomaiselle.

Tarkistus 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa
tässä asetuksessa säädettyjen
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskien ja vaikutusten 
arviointi, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 
koskevan toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
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viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset otetaan 
huomioon ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa, joita tarkastellaan niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 139
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa
tässä asetuksessa säädettyjen 
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vastattava tässä asetuksessa säädettyjen 
kaasunsaannin varmistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

Or. en
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Perustelu

Seuraa 2 artiklan 2 kohtaan esitetystä tarkistuksesta. Jos määritelmässä tarkennetaan, että 
toimivaltaisia viranomaisia ovat kansalliset sääntelyviranomaiset, 3 artiklan 2 kohdasta on 
poistettava maininta, jonka mukaan toimivaltaisen viranomaisen nimeää jäsenvaltio.

Tarkistus 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ja jäsenvaltiot tehostavat 
tämän asetuksen ehtojen mukaisesti ja 
perustamissopimuksen 176 a artiklan 
huomioon ottaen kolmansista maista 
tulevan kaasun toimitusvarmuuden 
valvontaa ja esittävät erityisiä 
hätätoimenpiteitä, jos toimitushäiriöitä 
esiintyy. Komissio koordinoi 
riitojenratkaisujärjestelmät kolmansien 
maiden kanssa ja tehostaa 
energiavuoropuhelua muun muassa 
energiaperuskirjan ja energiayhteisön 
puitteissa.

Or. nl

Tarkistus 141
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa määritetyt 
velvollisuudet eivät rajoita jäsenvaltioiden 
velvollisuutta ilmoittaa 9 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisen hätätilatason 
voimassaolosta eivätkä hätätilanteessa 
velvollisuutta toteuttaa 9 artiklan 
mukaiseen hätäsuunnitelmaan sisältyviä 
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hätätilatoimia. 

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen eli kansallinen sääntelyviranomainen vastaa tämän asetuksen 
mukaisten toimien suurimmasta osasta. Kuitenkin poliittinen vastuu hätätilan voimassaolon 
ilmoittamisesta ja erityisten hätätilanteen toimien toteuttamisesta hätäsuunnitelmaa
vastaavalla tavalla on kriisitilanteessa edelleen asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisella 
ministerillä tai hallituksella.

Tarkistus 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio varmistaa koordinoinnin
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
unionin tasolla kaasualan 
koordinointiryhmän kautta erityisesti
unionin tason hätätilanteessa.

Or. en

Perustelu

Komission toimivallalla on pyrittävä toimien mahdollisimman suureen tehokkuuteen siten, 
että sillä ei toisaalta vaikuteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin yksilöidä kansallisen 
tilanteensa valossa sopivimmat toimenpiteet. On vältettävä kilpailun vääristymiä sekä 
jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten hankkeiden ja infrastruktuurialoitteiden 
rajoittamista. Lisäksi on tunnustettava kaasualan koordinointiryhmän rooli.

Tarkistus 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

toimivaltaisten viranomaisten välillä 
unionin tasolla kaasualan 
koordinointiryhmän kautta erityisesti
unionin tason hätätilanteessa.

Or. en

Perustelu

Komission toimivallalla on pyrittävä toimien mahdollisimman suureen tehokkuuteen siten, 
että sillä ei toisaalta vaikuteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin yksilöidä kansallisen 
tilanteensa valossa sopivimmat toimenpiteet. On vältettävä kilpailun vääristymiä sekä 
jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten hankkeiden ja infrastruktuurialoitteiden 
rajoittamista. Lisäksi on tunnustettava kaasualan koordinointiryhmän rooli.

Tarkistus 144
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio varmistaa koordinoinnin
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
unionin tasolla kaasualan 
koordinointiryhmän kautta erityisesti
unionin tason hätätilanteessa.

Or. en

Perustelu

Komission toimivallalla on pyrittävä toimien mahdollisimman suureen tehokkuuteen siten, 
että sillä ei toisaalta vaikuteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin yksilöidä kansallisen 
tilanteensa valossa sopivimmat toimenpiteet. On vältettävä kilpailun vääristymiä sekä 
jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten hankkeiden ja infrastruktuurialoitteiden 
rajoittamista. Lisäksi on tunnustettava kaasualan koordinointiryhmän rooli.
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Tarkistus 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio panee täytäntöön tässä 
asetuksessa säädetyt toimenpiteet. 
Toimenpiteiden on sisällettävä kahden 
vuoden välein tehtävä riskien arviointi, 
kaasun toimitusvarmuuden jatkuva 
valvonta sekä unionin tason 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien 
laatiminen.

Or. en

Tarkistus 146
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ryhtyy yhdessä 
asianomaisten yhteisön tason 
viranomaisten kanssa kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin Euroopan unionin 
hyväksymien kaasulähteiden ja reittien 
monipuolistamista koskevien nykyisten 
hankkeiden toteuttamiseksi ja loppuun 
saattamiseksi niin pian kuin mahdollista.

Or. ro

Perustelu

Tämä koskee suoraan Nabucco-hanketta, joka on ainoa kaikki nämä ehdot täyttävä Euroopan 
unionin hanke.
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Tarkistus 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Tarkistus 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 perustuttava 8 
artiklan mukaisesti suoritettuun riskien ja 
vaikutusten arviointiin, oltava selkeästi 
määriteltyjä, läpinäkyviä, oikein 
suhteutettuja, syrjimättömiä ja 
todennettavissa olevia, eivätkä ne saa 
perusteettomasti vääristää kilpailua tai 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset otetaan 
huomioon ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa, joita tarkastellaan niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
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alueellisella tasolla.

Tarkistus 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 perustuttava 8 
artiklan mukaisesti suoritettuun riskien ja 
vaikutusten arviointiin, oltava selkeästi 
määriteltyjä, läpinäkyviä, oikein 
suhteutettuja, syrjimättömiä ja 
todennettavissa olevia, eivätkä ne saa 
perusteettomasti vääristää kilpailua tai 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset otetaan 
huomioon ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa, joita tarkastellaan niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

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

perusteettomasti vääristää, vaan niiden 
tulee päinvastoin edistää kilpailua ja
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en

Perustelu

Kilpailu sisämarkkinoilla on turvallisten kaasutoimitusten tae.

Tarkistus 151
Claude Turmes

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, eivätkä ne saa 
perusteettomasti vääristää kilpailua tai 
sisämarkkinoiden toimintaa. Komissio 
takaa yhdessä toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa, että jäsenvaltioiden 
tai niiden maakaasuyhtiöiden ja 
kolmansien maiden välisissä sopimuksissa 
ei ole mitään määränpäälausekkeiden 
tavoin vaikuttavia lausekkeita. Tämä ei 
rajoita kilpailuviranomaisten toimivaltaa.
Tällaiset toimet eivät myöskään rajoita 
kasvihuonekaasupäästöihin tällä hetkellä 
sovellettavien EU:n 
markkinamekanismien soveltamista, jos 
teollisuudenalat kuuluvat tällaisten 
mekanismien alaisuuteen.

Or. en
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Tarkistus 152
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaasutoimitusten häiriintymisen 
aiheuttamien mahdollisten kriisien 
vaikutusten lieventämiseksi 
jäsenvaltioiden on kehitettävä yhteinen 
strategia, jolla varmistetaan 
energialähteiden sekä 
kaasuntoimitusreittien ja 
tuotantolähteiden monipuolistaminen. 

Or. ro

Perustelu

Vähentääkseen riippuvuuttaan ulkoisista kaasulähteistä jäsenvaltioiden on keskityttävä 
yksinomaan kaasun asemesta myös muihin energialähteisiin.

Tarkistus 153
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus
Viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio esittää 
kertomuksen, joka sisältää 
säädösehdotuksia, joiden 
täytäntöönpanon avulla kaasun 
toimituslähteitä ja -reittejä EU:n alueelle 
voitaisiin monimuotoistaa unionin tasolla. 
Kertomukseen olisi sisällytettävä 
jäsenvaltioille suunnattuja ehdotuksia 
erilaisista toimista, joilla kaasutoimitusten 
varmuutta voidaan parantaa. Mainittuun 
kertomukseen sisällytetään erityisesti 
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nesteytettyä maakaasua käyttävien 
laitosten roolin arviointi. Kertomukseen 
lisätään yleiskatsaus eri jäsenvaltioille 
tarkoitetusta ja eri jäsenvaltioissa olevasta 
kaasun varastointikapasiteetista.
Lisäksi kertomuksessa esitetään 
ehdotuksia entistä tiiviimmästä 
alueellisesta yhteistyöstä alueellisten 
ennalta ehkäisevien toimien ja 
hätäsuunnitelmien määrittämisessä. 
Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
tehtävää alueellista yhteistyötä johtavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, ja siihen osallistuvat 
maakaasuyhtiöt, sääntelyviranomaiset 
sekä teollisuusasiakkaat, ja tämä 
tapahtuu tiiviissä yhteistyössä komission 
kanssa. Alueellisella yhteistyöllä on 
tuettava unionin yleisiä 
yhteisvastuuvelvoitteita, eikä se saa 
haitata niitä.

Or. en

Tarkistus 154
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus

1. Komissio valmistelee [30 päivään 
syyskuuta 2010 mennessä; 6 kuukautta 
voimaantulon jälkeen] perustan 
kaasualan varhaisvaroitusmekanismille.
Tämän mekanismin olisi koostuttava 
EU:n ja kolmansien maiden 
kahdenvälisistä sopimuksista, jotka 
koskevat yhteisiä ennaltaehkäiseviä ja 
nopeita toimia hätätilanteessa tai 
hätätilanteen uhatessa.
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2. Komissio esittää kattavan 
suunnitelman, joka käsittää sopivia 
kannustimia 6 artiklaan perustuvan 
velvoitteen täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 155
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus

Viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio esittää 
seuraavat kertomukset:
(i) kertomus, joka sisältää ehdotettuja 
sääntelytoimia, joita voitaisiin toteuttaa 
kaasulähteiden ja Euroopan unioniin 
tulevien toimitusreittien maantieteelliseksi 
hajauttamiseksi unionin tasolla;
kertomukseen sisällytetään erityisesti 
nesteytettyä maakaasua käyttävien 
laitosten roolin arviointi;
(ii) kertomus, joka sisältää ehdotuksia 
kaasun kysynnän vähentämiseksi 
toimitus- ja kauttakulkumaissa erityisesti 
energiatehokkuutta parantavien toimien 
avulla.

Or. en
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Tarkistus 156
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
avulla hankittava strategiset 
kaasuvarastot 60 päiväksi (12 kuukautta 
tämän direktiivin voimaantulosta) 
mennessä.
2. Varastoinnin kustannuksista vastaavat 
kaasun kulloisetkin maahantuojat ja 
tuottajat, ja ne siirretään loppukäyttäjille.

Or. de

Perustelu

Ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien laatimisen ohella Euroopan unionin energiansaannin 
takaaminen edellyttää pakollista kaasun varastointia jäsenvaltioissa.

Tarkistus 157
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Komissio esittää viimeistään vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
pitkän aikavälin toimitusstrategian 
kehittämisen yhteydessä kertomuksen 
välineistä ja toimista, joiden avulla EU:n 
kaasulähteitä ja yhteisöön johtavia 
kaasunsiirtoreittejä voidaan 
monipuolistaa entisestään. Kertomuksessa 
tarkastellaan erityisesti nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitosten merkitystä. 
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Or. de

Perustelu

EU:n tasolla olisi kehitettävä asetuksen soveltamisalaa pitemmälle ulottuva pitkän aikavälin 
kaasutoimitusstrategia.

Tarkistus 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään syyskuuta 2011; 18 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella:

Or. en

Perustelu

Suunnitelmien laatimista koskeva vaatimus edellyttää merkittävää yhteensovittamista 
erityisesti niissä jäsenvaltioissa ja niillä alueilla, joilla on rajanaapureina useita eri 
jäsenvaltioita. Suunnitelmien laatiminen vuoden määräajassa vaarantaisi kokonaisvaltaiset 
kuulemiset ja tehokkaan yhteensovittamisen naapureina olevien maiden ja alueiden kanssa.

Tarkistus 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 

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

sähköntuottajia, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella:

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilannettaan asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Kunkin jäsenvaltion on arvioitava riskit ja vaikutukset yhteistä menetelmää noudattaen siten, 
että ne voivat kuitenkin tarvittaessa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja 
ominaisuudet. Tulosten on oltava nähtävissä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa. 
Suunnitelmia olisi voitava tarkistaa niiden asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 160
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kaasua käyttäviä 
sähköntuottajia, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella:

Or. en
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Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilannettaan asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Kunkin jäsenvaltion on arvioitava riskit ja vaikutukset yhteistä menetelmää noudattaen siten, 
että ne voivat kuitenkin tarvittaessa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja 
ominaisuudet. Tulosten on oltava nähtävissä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa. 
Suunnitelmia olisi voitava tarkistaa niiden asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kaasua käyttäviä 
sähköntuottajia, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella:

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset on otetttava 
huomioon ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa, joita voidaan tarkistaa niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.
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Tarkistus 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella:

Or. en

Perustelu

EU:n pakollisten normien asettamisen sijaan asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita 
koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja 
vaikutusten arviointi asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen niin, että samalla 
voidaan ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Tulokset on otetttava 
huomioon ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa, joita voidaan tarkistaa niiden 
asianmukaisuuden varmistamiseksi. Samanlaisia suunnitelmia voidaan laatia myös 
alueellisella tasolla.

Tarkistus 163
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
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asetuksen voimaantulosta] mennessä: asetuksen voimaantulosta] mennessä
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella:

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion on suoritettava riskien ja vaikutusten arviointi valmistellessaan 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia EU:n yhteisen menetelmän pohjalta, niin että jäsenvaltio 
voi tarvittaessa ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet.

Tarkistus 164
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä:

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan taata johdonmukaisuus toimitusvarmuuteen liittyvien toimien ja verkon 
sääntelyn välillä kansallisten sääntelyviranomaisten toimivallan puitteissa, on tärkeää 
vahvistaa kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaa valmisteltaessa 
ennaltaehkäisysuunnitelmaa ja hätäsuunnitelmaa.
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Tarkistus 165
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä:

Or. en

Tarkistus 166
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava [31 
päivään maaliskuuta 2011; 18 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä:

Or. en
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Tarkistus 167
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos sääntelyviranomainen ei ole 
toimivaltainen viranomainen, 
sääntelyviranomaisen on osallistuttava 
virallisesti menettelyihin, joilla laaditaan 
ennaltaehkäisysuunnitelma ja 
hätäsuunnitelma. Toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava 
mahdollisimman kattavasti huomioon 
sääntelyviranomaisen suorittamat 
arvioinnit siltä osin, kuin ne koskevat 
verkkoon liittyviä sääntelykysymyksiä ja 
erityisesti 6 artiklan mukaisen 
infrastruktuurinormin noudattamiseen 
liittyvää vaikutusten arviointia ottaen 
huomioon tariffien hyväksyminen 
tulevaisuudessa sekä yhdenmukaisuus 
verkonkehittämissuunnitelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan taata johdonmukaisuus toimitusvarmuuteen liittyvien toimien ja verkon 
sääntelyn välillä kansallisten sääntelyviranomaisten toimivallan puitteissa, on tärkeää 
vahvistaa kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaa valmisteltaessa 
ennaltaehkäisysuunnitelmaa ja hätäsuunnitelmaa.

Tarkistus 168
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos sääntelyviranomainen ei ole 
toimivaltainen viranomainen, 
sääntelyviranomaisen on osallistuttava 
virallisesti menettelyihin, joilla laaditaan 
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ennaltaehkäisysuunnitelma ja 
hätäsuunnitelma. Toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava 
mahdollisimman kattavasti huomioon 
sääntelyviranomaisen suorittamat 
arvioinnit siltä osin, kuin ne koskevat 
verkkoon liittyviä sääntelykysymyksiä ja 
erityisesti 6 artiklan mukaisen 
infrastruktuurinormin noudattamiseen 
liittyvää vaikutusten arviointia ottaen 
huomioon tariffien hyväksyminen 
tulevaisuudessa sekä yhdenmukaisuus 
verkonkehittämissuunnitelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 169
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hätäsuunnitelma, joka kattaa 
kaasuntoimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi toteutettavat toimenpiteet.

b) hätäsuunnitelma, joka kattaa 
kaasuntoimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi toteutettavat toimenpiteet
ja joka koskee erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevia 
kuluttajia.

Or. el

Tarkistus 170
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
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tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä ja 
erityisesti EU:n kaasuverkkoon pääsyn 
mahdollistavia yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin. Mainituista kuulemisista ja 
niiden tuloksista on ilmoitettava 
kaasualan koordinointiryhmälle.

Or. en

Tarkistus 171
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, mahdollisuutta 
käyttää strategisia ja kaupallisia varastoja
rajat ylittävästi sekä fyysistä kapasiteettia 
siirtää kaasua molempiin suuntiin.

Or. en
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Tarkistus 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota
sekä kaasualan koordinointiryhmää sen 
varmistamiseksi, että niiden suunnitelmat 
ja toimenpiteet ovat keskenään 
johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 

2. Ennen näiden suunnitelmien
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota
sekä kaasualan koordinointiryhmää sen 
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suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

varmistamiseksi, että niiden suunnitelmat 
ja toimenpiteet ovat keskenään 
johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota
sekä kaasualan koordinointiryhmää sen 
varmistamiseksi, että niiden suunnitelmat 
ja toimenpiteet ovat keskenään 
johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

Or. en
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Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota
sekä kaasualan koordinointiryhmää sen 
varmistamiseksi, että niiden suunnitelmat 
ja toimenpiteet ovat keskenään 
johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.
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Tarkistus 176
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota
sekä kaasualan koordinointiryhmää sen 
varmistamiseksi, että niiden suunnitelmat 
ja toimenpiteet ovat keskenään 
johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

Or. en

Tarkistus 177
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sekä kaasualan koordinointiryhmää sen 
varmistamiseksi, että niiden suunnitelmat 
ja toimenpiteet ovat keskenään 
johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
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suuntiin.

Or. lt

Tarkistus 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat 
ylittävää varastointia ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
suuntiin.

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin nykyisiä ja 
tulevaisuudessa tarvittavia 
yhteenliitäntöjä, maiden rajat ylittäviä 
toimituksia, maiden rajat ylittävää 
varastointia ja fyysistä kapasiteettia siirtää 
kaasua molempiin suuntiin.

Or. en

Perustelu

Toimitusvarmuuden parantamiseksi ennaltaehkäisysuunnitelmaa ja hätäsuunnitelmaa 
koskevien kuulemisten pitäisi kattaa myös tulevat infrastruktuurihankkeet.

Tarkistus 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi esittää suosituksen 
siitä, millä alueellisella tasolla 

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

tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi 
kaasusiirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa (ENTSO-G ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
(ACER)) ja kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan lisäksi 
suositella yhteisen aluetason suunnitelman 
laatimista määrittäen erityisesti 
kustannusten kohdentumisen ja 
mahdolliset tuet.

Or. it

Perustelu

Seuraavat seikat on määritettävä perusteellisemmin: mahdollisuus ottaa käyttöön sellaisia 
tukia, joita yksi maa voi maksaa saman alueen toiselle maalle; tällaisten tukien 
virallistaminen ilman että niiden yksityiskohdista päätetään yksityisestä aloitteesta; 
joustavuuden aiheuttamien kustannusten kohdentaminen tai soveltuvien toimien 
täytäntöönpano yhteisvastuun periaatteen pohjalta.

Tarkistus 180
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi esittää suosituksen 
siitä, millä alueellisella tasolla 
tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi 
kaasusiirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa (ENTSO-G) ja energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) kuultuaan lisäksi suositella, että 
laaditaan yhteinen aluetason suunnitelma, 
jossa alueet määritetään kaasun 
toimitusvarmuuden kannalta tärkeän 
infrastruktuurin mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Jos määritetään alueita, on varmistettava, että määrittäminen suoritetaan 
kaasuinfrastruktuurin tai kaasuvirtojen mukaisesti. Nykyiset alueet (alueelliset aloitteet), 
jotka sääntelyviranomaiset ovat alun perin määrittäneet, eivät välttämättä ole riittäviä 
toimitusvarmuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Tarkistus 181
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi
kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSO-G), 
sääntelyviranomaisten ja kaasuyhtiöiden 
kuulemisen jälkeen esittää suosituksen 
siitä, millä alueellisella tasolla 
tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi 
kaasusiirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa, sääntelyviranomaisia ja 
kaasuyhtiöitä kuultuaan lisäksi suositella 
yhteisen aluetason suunnitelman laatimista.

Or. en

Perustelu

Alueellisen yhteistyön alojen määrittämiseksi pitää mainita kaikki asiaan liittyvät toimijat.

Tarkistus 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi esittää suosituksen 

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

koordinointiryhmää kuultuaan esittää 
suosituksen siitä, millä alueellisella tasolla 
tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan lisäksi 
suositella yhteisen aluetason suunnitelman 
laatimista.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun prosessin 
aikana komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan esittää 
suosituksen siitä, millä alueellisella tasolla 
tiedonvaihdon ja kuulemisten olisi 
tapahduttava. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan lisäksi 
suositella yhteisen aluetason suunnitelman 
laatimista.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
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energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 184
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on lisättävä kaasun 
varastointikapasiteettiaan. Komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja, jos 
tämä on geologisesti mahdollista, 
neuvottelee hankkeista, joiden puitteissa 
aletaan rakentaa alueellisia 
varastointilaitoksia, jotka huolehtivat 
EU:n strategisista kaasuvaroista 
kriisiaikoina. Komissio seuraa näihin 
laitoksiin varastoidun kaasun kulutusta. 
Näiden laitosten rakentamiseen tarvittavat 
varat myönnetään yhteisön talousarviosta.

Or. ro

Perustelu

Maakaasun varastointilaitokset ovat ensisijainen tavoite tilanteen parantamiseksi 
energiakriisien aikana. Tarkistuksen tätä versiota sovelletaan, jos laitosten rakentamiseen 
tarvittavat varat myönnetään yhteisön talousarviosta.

Tarkistus 185
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on lisättävä kaasun 
varastointikapasiteettiaan. Komissio 
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toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja, jos 
tämä on geologisesti mahdollista, 
neuvottelee hankkeista, joiden puitteissa 
aletaan rakentaa alueellisia 
varastointilaitoksia, jotka huolehtivat 
EU:n strategisista kaasuvaroista 
kriisiaikoina. On luotava alueellisia 
jäsenvaltioiden komiteoita, jotka
hallinnoivat hankkeita ja näihin laitoksiin 
varastoidun kaasun kulutusta. Ne 
alueittain ryhmitellyt jäsenvaltiot, joiden 
on määrä vastaanottaa kaasuvaroja 
näistä laitoksista, myöntävät laitosten 
rakentamiseen tarvittavat varat.

Or. ro

Perustelu

Maakaasun varastointilaitokset ovat ensisijainen tavoite tilanteen parantamiseksi 
energiakriisien aikana. Tarkistuksen tätä versiota sovelletaan, jos laitosten rakentamiseen 
tarvittavat varat myönnetään jäsenvaltioiden talousarvioista.

Tarkistus 186
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat myös itse päättää 
laatia yhteisiä aluetason suunnitelmia 
erillisten kansallisten suunnitelmien sijaan 
tai lisäksi. 

4. Jäsenvaltiot voivat myös itse päättää 
laatia yhteisiä aluetason suunnitelmia 
erillisten kansallisten suunnitelmien sijaan 
tai lisäksi tekemällä sitovia sopimuksia
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Tällaisiin yhteisiin suunnitelmiin 
sovelletaan samoja sääntöjä kuin 
kansalliseen suunnitelmaan, ja niillä on 
samanlainen oikeudellinen sitovuus.

Or. en

Perustelu

On taattava, että alueelliset ennaltaehkäisevät toimet ja hätäsuunnitelmat sitovat (kansallisia) 
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toimivaltaisia viranomaisia ja muita osapuolia samalla tavoin, kuin jos hyväksyttäisiin 
kansallisia suunnitelmia.

Tarkistus 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat laatia aluetason 
yhteisen suunnitelman edellä 3 tai 4 
kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun 
alueellisiin etuihin liittyvistä kysymyksistä 
on järjestetty kuuleminen kaasualan 
koordinointiryhmässä.

Or. en

Perustelu

Ei ole helppoa määritellä sellaisia alueellisia rajoja, jotka sopivat parhaiten 
toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmien käsittelyyn. Jäsenvaltioiden välisten yhteyksien 
sijainti ja taso eivät pysy muuttumattomina, eivätkä energiamarkkinat aina vastaa poliittisia 
rajoja. Siksi olisi selvitettävä, missä määrin kaasualan koordinointiryhmä voisi parhaiten 
määrittää nämä alueet kaasualan kuulemisen jälkeen. Aluetason yhteisen suunnitelman 
laatimismenettelyä on selvennettävä.

Tarkistus 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat laatia aluetason 
yhteisen suunnitelman edellä 3 tai 4
kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun 
alueellisiin etuihin liittyvistä kysymyksistä 
on järjestetty kuuleminen kaasualan 
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koordinointiryhmässä.

Or. en

Perustelu

Ei ole helppoa määritellä sellaisia alueellisia rajoja, jotka sopivat parhaiten 
toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmien käsittelyyn. Jäsenvaltioiden välisten yhteyksien 
sijainti ja taso eivät pysy muuttumattomina, eivätkä energiamarkkinat aina vastaa poliittisia 
rajoja. Siksi olisi selvitettävä, missä määrin kaasualan koordinointiryhmä voisi parhaiten 
määrittää nämä alueet kaasualan kuulemisen jälkeen. Aluetason yhteisen suunnitelman 
laatimismenettelyä on selvennettävä.

Tarkistus 189
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat laatia aluetason 
yhteisen suunnitelman edellä 3 tai 4 
kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun 
alueellisiin etuihin liittyvistä kysymyksistä 
on järjestetty kuuleminen kaasualan 
koordinointiryhmässä.

Or. en

Perustelu

Alueellisen tason yhteisen suunnitelman laatimismenettelyä on selvennettävä niin, että 
alueelliset edut otetaan huomioon kaasualan koordinointiryhmässä, joka on kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä edustava asiantuntijaelin.
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Tarkistus 190
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Siksi 
kaasualan koordinointiryhmän on osallistuttava alueellisten yhteistyöalueiden määrittelyyn.

Tarkistus 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelman julkiset versiot eivät saa sisältää mitään 
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luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellisten tietojen esittäminen voi haitata vakavasti 
sopimusten toteuttamista, aiheuttaa markkinoiden vääristymistä ja jopa heikentää 
toimitusvarmuutta (etenkin liittyen tarpeeseen säilyttää EU:n kaasuntoimittajien 
neuvotteluvoima niiden neuvotellessa ulkoisten tuottajien kanssa).

Tarkistus 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelman julkiset versiot eivät saa sisältää mitään 
luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellisten tietojen esittäminen voi haitata vakavasti 
sopimusten toteuttamista, aiheuttaa markkinoiden vääristymistä ja jopa heikentää 
toimitusvarmuutta (etenkin liittyen tarpeeseen säilyttää EU:n kaasuntoimittajien 
neuvotteluvoima niiden neuvotellessa ulkoisten tuottajien kanssa).

Tarkistus 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.
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Tarkistus 195
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Tarkistus 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Kuuden kuukauden kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
suunnitelmien vastaanottamisesta komissio 
kuulee suunnitelmista ENTSO-G:tä, 
ACERia, kaasualan koordinointiryhmää ja 
muita asiaan liittyviä intressitahoja. Jos 
komissio katsoo, että suunnitelmalla ei 
pystytä tehokkaasti lieventämään 
riskiarvioinnissa yksilöityjä riskejä tai että 
se on ristiriidassa tämän asetuksen tai
unionin muun lainsäädännön kanssa, se
suosittelee suunnitelman tarkistamista.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja

Kyseinen toimivaltainen viranomainen voi 
muuttaa suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja
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toimitettava se komissiolle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

toimittaa muutetun suunnitelman
komissiolle.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai 
peruuttamatta tarkistuspyyntöään, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
noudatettava komission pyyntöä kolmen 
kuukauden kuluessa komission päätöksen 
vastaanottamisesta. 

Or. en

Perustelu

Ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmat sovitetaan kansalliseen ja alueelliseen 
markkinatilanteeseen kaasuntoimituksiin liittyvän hätätilanteen ratkaisemiseksi. Komissiolla 
ei pidä olla liian suurta valtaa tällaisten suunnitelmien arvioinnissa, eikä sen pidä kehottaa 
kansallisia toimivaltaisia viranomaisia muuttamaan toimiaan. Tällainen toimivallan siirto 
komissiolle ei vaikuta sopivan yhteen 5 ja 6 artiklan kanssa direktiivissä 2009/73/EY, joka 
antaa päävastuun kaasutoimitusten turvaamisesta jäsenvaltioille.

Tarkistus 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio arvioi kaikkien jäsenvaltioiden 
suunnitelmat kuuden kuukauden kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
suunnitelmien vastaanottamisesta.
Komissio kuulee suunnitelmista kaasualan 
koordinointiryhmää ja muita asiaan 
liittyviä intressitahoja. Jos komissio katsoo
otettuaan asianmukaisesti huomioon 
kaasualan koordinointiryhmän kannan, 
että suunnitelmalla ei pystytä tehokkaasti 
lieventämään riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa yksilöityjä riskejä tai että se ei 
ole johdonmukainen riskiskenaarioiden tai
unionin suunnitelman tai muiden 
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yhteisön muun lainsäädännön kanssa, se 
edellyttää suunnitelman tarkistamista.

jäsenvaltioiden suunnitelmien kanssa tai se 
on ristiriidassa tämän asetuksen tai unionin
muun lainsäädännön kanssa, se edellyttää 
suunnitelman tarkistamista.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle ja kaasualan 
koordinointiryhmälle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa
kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 198
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio arvioi kaikkien jäsenvaltioiden 
suunnitelmat kuuden kuukauden kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
suunnitelmien vastaanottamisesta.

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

Komissio kuulee suunnitelmista kaasualan 
koordinointiryhmää ja muita asiaan 
liittyviä intressitahoja. Jos komissio katsoo
otettuaan asianmukaisesti huomioon 
kaasualan koordinointiryhmän kannan, 
että suunnitelmalla ei pystytä tehokkaasti 
lieventämään riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa yksilöityjä riskejä tai että se ei 
ole johdonmukainen riskiskenaarioiden tai 
muiden jäsenvaltioiden suunnitelmien 
kanssa tai se on ristiriidassa tämän 
asetuksen tai unionin muun lainsäädännön 
kanssa, se edellyttää suunnitelman 
tarkistamista.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa neljän
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle ja kaasualan 
koordinointiryhmälle tai ilmoitettava 
komissiolle ja kaasualan 
koordinointiryhmälle syyt, joiden vuoksi 
se ei suostu muutoksiin. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa komissio voi 
muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Jos komissio neljän kuukauden kuluessa
kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Asetetut määräajat ovat liian lyhyitä todellisen sovun aikaansaamiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden välillä.
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Tarkistus 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle ja kaasualan 
koordinointiryhmälle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa
kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
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energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava suunnitelmaansa kahden 
kuukauden kuluessa komission 
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta ja 
toimitettava se komissiolle ja kaasualan 
koordinointiryhmälle tai ilmoitettava 
komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei suostu 
muutoksiin. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa komissio voi muuttaa 
pyyntöään tai luopua siitä kokonaan.

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on noudatettava komission 

Jos komissio kahden kuukauden kuluessa
kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
tarkistuspyyntöään, toimivaltaisen 
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pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

viranomaisen on noudatettava komission 
pyyntöä kolmen kuukauden kuluessa 
komission päätöksen vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan 
koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, kokemusten vaihtamiselle ja 
asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava 
toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. Siksi kaasualan 
koordinointiryhmää on kuultava säännöllisesti.

Tarkistus 201
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio arvioi kaikkien jäsenvaltioiden 
suunnitelmat kuuden kuukauden kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
suunnitelmien vastaanottamisesta.
Komissio kuulee suunnitelmista ENTSO-
G:tä, ACERia, kaasualan 
koordinointiryhmää ja muita asiaan 
liittyviä intressitahoja. Jos komissio katsoo, 
että suunnitelma ei ole johdonmukainen 
riskiskenaarioiden tai muiden 
jäsenvaltioiden suunnitelmien kanssa, se
voi vaatia asianomaisia jäsenvaltioita 
sovittamaan suunnitelmansa yhteen.

Or. de

Perustelu

Se, että komissio voi vaatia muuttamaan ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia, merkitsee liian 
laajaa toimivaltaa, joka on vastoin toissijaisuusperiaatetta sekä EY:n perustamissopimuksen 
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5 artiklan mukaista suhteellisuusperiaatetta. Lievempänä keinona komissiolle on myönnettävä 
vain oikeus vaatia jäsenvaltioilta niiden suunnitelmien yhteensovittamista.

Tarkistus 202
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 203
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio arvioi kaikkien jäsenvaltioiden 
suunnitelmat kuuden kuukauden kuluessa 
toimivaltaisten viranomaisten toimittamien 
suunnitelmien vastaanottamisesta. 
Komissio kuulee suunnitelmista ENTSO-

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

G:tä, ACERia, kaasualan 
koordinointiryhmää ja muita asiaan 
liittyviä intressitahoja. Jos komissio katsoo, 
että suunnitelmalla ei pystytä tehokkaasti 
lieventämään riskiarvioinnissa yksilöityjä 
riskejä tai että se ei ole johdonmukainen 
riskiskenaarioiden tai muiden 
jäsenvaltioiden suunnitelmien kanssa tai se 
on ristiriidassa tämän asetuksen tai 
yhteisön muun lainsäädännön kanssa, se 
edellyttää suunnitelman tarkistamista. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää 
asiasta lopullisesti.

Or. el

Tarkistus 204
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltioilla on julkisen palvelun 
velvoitteita, jotka liittyvät kaasunsaannin 
turvaamiseen, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava ne kahden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja päivitettävä niitä 
tarpeen mukaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmien hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Energiavarmuutta parantaisi, jos kaasuvarastot olisivat käytettävissä EU:n laajuisesti. 
Entistä oikeudenmukaisempi mahdollisuus käyttää varastoja on keskeisellä sijalla 
markkinatulokkaiden kannalta sekä liittyen kilpailun kehittämiseen ja energiavarmuuden 
tukemiseen koko Euroopassa. Tarvitaan entistä avoimempaa kaasun varastointipolitiikkaa, 
jotta voidaan välttää ei-vastavuoroiset järjestelyt, jotka itse asiassa voivat käytännössä 
edistää protektionistisia toimia entisestään. Kaasun siirron ja varastoinnin vastavuoroiset 
käyttömahdollisuudet parantavat toimitusvarmuutta maksimoimalla olemassa olevien 
infrastruktuurien käytön.
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Tarkistus 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Toimivaltainen viranomainen arvioi 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelman 
kahden vuoden välein 8 artiklassa 
tarkoitettujen kaasun toimitusvarmuuteen 
vaikuttavien riskien päivitettyjen 
arviointien perusteella.

Or. it

Perustelu

Suunnitelmia on päivitettävä esimerkiksi riskitilanteen muutosten mukaan.

Tarkistus 206
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos jäsenvaltioilla on julkisen 
palvelun velvoitteita, jotka liittyvät 
toimitusvarmuuteen, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava ne kahden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja päivitettävä niitä 
tarpeen mukaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmien hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi ja kolmannen paketin toteuttamiseksi varhaisessa vaiheessa on 
tärkeää sisällyttää tekstiin maininta siitä, että julkisen palvelun velvoitteista ilmoitetaan 
aikaisemmin.
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Tarkistus 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset 
voivat laatia aluetason yhteisen 
suunnitelman 3 tai 4 kohdan mukaisesti 
sen jälkeen, kun alueellisiin etuihin 
liittyvistä kysymyksistä on järjestetty 
kuuleminen kaasualan 
koordinointiryhmässä.

Or. en

Perustelu

Ei ole helppoa määritellä sellaisia alueellisia rajoja, jotka sopivat parhaiten 
toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmien käsittelyyn. Jäsenvaltioiden välisten yhteyksien 
sijainti ja taso eivät pysy muuttumattomina, eivätkä energiamarkkinat aina vastaa poliittisia 
rajoja. Siksi olisi selvitettävä, missä määrin kaasualan koordinointiryhmä voisi parhaiten 
määrittää nämä alueet kaasualan kuulemisen jälkeen. Aluetason yhteisen suunnitelman 
laatimismenettelyä on selvennettävä.


