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Tarkistus 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat:

1. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat:

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi,
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina, 
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;

a) kaasutoimitusten turvaamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin
tiedot suunnitelmista, joilla täytetään
määrät ja kapasiteetti, jotka riskien ja 
vaikutusten arvioinnin mukaan tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina, 
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet

b) jäljempänä 8 artiklassa määritellyn
mukainen riskiarviointi;

b) jäljempänä 8 artiklassa määritellyn
riskiarvioinnin ja vaikutusten arvioinnin 
tulokset.

c) todettujen riskien hallitsemiseksi 
toteutettavat ennaltaehkäisevät toimet;
d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen 
palvelun velvoitteista.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat:

1. Kansallisen, alueellisen tai unionin 
tason ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat:

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi,
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina, 
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin
tiedot suunnitelmista, joilla täytetään
määrät ja kapasiteetti, jotka riskien ja 
vaikutusten arvioinnin mukaan tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina, 
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;

b) jäljempänä 8 artiklassa määritellyn
mukainen riskiarviointi;

b) jäljempänä 8 artiklassa määritellyn
riskiarvioinnin ja vaikutusten arvioinnin 
tulokset;

c) todettujen riskien hallitsemiseksi 
toteutettavat ennaltaehkäisevät toimet;

c) todettujen riskien hallitsemiseksi 
toteutettavat ennaltaehkäisevät toimet;

d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen palvelun 
velvoitteista.

d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen palvelun 
velvoitteista.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on merkittävä rooli unionin tasolla, kun se koordinoi ja tukee jäsenvaltioiden 
toimintaa kansallisella ja alueellisella tasolla. Samalla olisi kuitenkin oltava selvää, että 
aiheellisten toimenpiteiden puuttuessa komission olisi pyrittävä valmistelemaan 
ennaltaehkäisysuunnitelma unionin tasolla.
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Tarkistus 210
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat:

1. Kansallisen tai alueellisen tason
ennaltaehkäisysuunnitelman on sisällettävä 
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Korjaus mietintöluonnoksen alkuperäisen tarkistukseen (ks. 5 artiklan 5 kohtaan (uusi) 
esitetty tarkistus).

Tarkistus 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin 
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi, 
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina,
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin 
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi, 
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina, 
kysyntäpuolen toimenpiteet ja 
toimituslähteiden monipuolistaminen sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;

Or. it

Perustelu

Toimituslähteiden monipuolistaminen on tarpeen, jotta vältetään yhdestä toimituslähteestä 
tulevien toimitusten keskeytymiseen liittyvät riskit.
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Tarkistus 212
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jos jäsenvaltio 8 artiklassa säädetyn 
riskiarvioinnin pohjalta niin päättää, 
velvoitteet toimittaa kaasua muille 
kaasunjakelujärjestelmään kytketyille 
toimitusasiakkaille kuin suojatuille 
asiakkaille, kuten kouluille ja sairaaloille 
sillä edellytyksellä, että nämä velvoitteet 
eivät vaikuta niiden kykyyn toimittaa 
kaasua suojatuille asiakkaille 7 artiklassa 
tarkoitetun kriisin johdosta.
Unionin tai alueellisen tason hätätilassa 
kaasun toimitus näille muille asiakkaille 
on yksinomaan kyseisen jäsenvaltion 
vastuulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä 2 ja 8 artiklaan esitettävien tarkistusten kanssa. 
"Suojattujen asiakkaiden" käsite kytkeytyy suoraan velvoitteisiin, jotka koskevat kaikkia 
jäsenvaltioita solidaarisuuden kannalta. Jos jäsenvaltiolla on mahdollisuudet toteuttaa 
lisätoimenpiteitä muita asiakkaita varten, se olisi sallittava (ks. 2 ja 8 artiklaan tehdyt 
tarkistukset) sillä edellytyksellä, että lisävelvoitteet ovat yksinomaan kyseisen jäsenvaltion 
vastuulla.

Tarkistus 213
Algirdas Saudargas

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

Komission teksti Tarkistus

d a) mekanismit, joita käytetään muiden 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävään 
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yhteistyöhön alueellisten 
ennaltaehkäisysuunnitelmien 
valmistelussa;

Or. en

Tarkistus 214
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennaltaehkäisysuunnitelmien on 
perustuttava yhteisiin 
vähimmäiskriteereihin, jotka komissio 
vahvistaa huolehtien tasapuolisista 
kilpailuedellytyksistä;

Or. en

Tarkistus 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
erityisesti 6 artiklassa määritellyn 
infrastruktuurinormin täyttämiseksi 
tarvittavien toimien on perustuttava
ENTSO-G:n laatimaan kymmenvuotiseen
verkon kehittämissuunnitelmaan ja oltava 
linjassa sen kanssa.

2. Ennaltaehkäisysuunnitelman on
noudatettava ENTSO-G:n laatimaa 
kymmenvuotista verkon
kehittämissuunnitelmaa.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
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tilanteensa 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 216
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
erityisesti 6 artiklassa määritellyn 
infrastruktuurinormin täyttämiseksi 
tarvittavien toimien on perustuttava 
ENTSO-G:n laatimaan kymmenvuotiseen 
verkon kehittämissuunnitelmaan ja oltava 
linjassa sen kanssa.

2. Ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
erityisesti 6 artiklassa määritellyn 
infrastruktuurinormin täyttämiseksi 
tarvittavien toimien on perustuttava 
ENTSO-G:n laatimaan kymmenvuotiseen 
verkon kehittämissuunnitelmaan ja oltava 
siirtoverkonhaltijoita sitovia.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi todettava täsmällisesti, miten toimivaltainen viranomainen voi varmistaa, 
että N-1-normia noudatetaan. Tavallisesti toimivaltaisella viranomaisella ei ole valtuuksia 
pakottaa siirtoverkonhaltijoita investointeihin. Tämä riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. 
Siksi olisi lisättävä, että ennaltaehkäisysuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden, joilla 
pyritään infrastruktuurinormin täyttämiseen, on oltava siirtoverkonhaltijoita sitovia. 

Tarkistus 217
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja 

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
erityispiirteet, vaikutukset kuluttajiin ja 
ympäristövaikutukset.
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ympäristövaikutukset.

Or. el

Tarkistus 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja
ympäristövaikutukset.

3. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
perustuttava ensi sijassa sisäisen 
toimitusvarmuuden saavuttamiseksi 
toteutettaviin markkinatoimenpiteisiin, ja 
siinä on otettava huomioon toteutettujen 
toimenpiteiden taloudellinen tuloksellisuus
ja tehokkuus ja niiden vaikutukset 
energian sisämarkkinoiden toimintaan sekä
ympäristövaikutukset.

Or. it

Perustelu

Tällä korostetaan tarvetta jättää toimitusten turvaaminen pääasiassa markkinoiden tehtäväksi 
taloudellisen tehokkuuden perusteella.

Tarkistus 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja 
ympäristövaikutukset.

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja 
ympäristövaikutukset sekä kaikki asiaan 
liittyvä kansainvälinen kehitys erityisesti 
keskeisissä toimittaja- ja 
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kauttakulkumaissa.

Or. en

Tarkistus 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja 
ympäristövaikutukset.

3. Ennaltaehkäisysuunnitelmassa on 
otettava huomioon taloudellinen 
tuloksellisuus, vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan ja 
ympäristövaikutukset. Se ei saa aiheuttaa 
markkinatoimijoille kohtuuttomia ja 
suhteettomia rasitteita.

Or. en

Perustelu

Vapautettujen kaasumarkkinoiden periaatteita sekä kaikkien riskiarviointien ja vaikutusten 
arviointien taustalla olevia periaatteita vastaavasti toimintasuunnitelmien ei pidä kohdistaa 
markkinatoimijoihin kohtuuttomia ja suhteettomia rasitteita.

Tarkistus 221
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio varmistaa, että kansalliset 
tai alueelliset ennaltaehkäisysuunnitelmat 
ovat keskenään johdonmukaisia, jotta 
varmistetaan tehokas toimien koordinointi 
unionin tason hätätilassa.

Or. en
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Perustelu

Korjaus mietintöluonnoksen alkuperäiseen tarkistukseen. Komissiolla olisi oltava 
nimenomainen vastuu varmistaa, että kaikki suunnitelmat ovat keskenään yhteensopivia ja 
johdonmukaisia, koska ne muodostavat unionin tason hätätilan aikana toteutettavien toimien 
perustan.

Tarkistus 222
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan 
kaasumäärän toimittamiseen laskelmassa 
huomioidun alueen 
kokonaiskaasukysynnän tyydyttämiseksi 
60 päivän ajanjaksona, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka 
ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein 
esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 223
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2016; 5 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi päivänä, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka
esiintyy tilastollisesti kerran 20 vuodessa.

Or. en

Tarkistus 224
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[31 päivään maaliskuuta 2016; 5 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
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ajanjaksolle. ajanjaksolle. Kolmen vuoden kuluttua 
voimaantulosta tärkeimpien investointien 
olisi oltava valmiita ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi esitettävä komissiolle 
raportti näistä investoinneista.

Or. en

Tarkistus 225
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2013; 2 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä
toteutettava 5 artiklaan liittyen tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
suurimman kaasuinfrastruktuurin 
häiriötilanteessa jäljelle jäävän 
infrastruktuurin (N-1) kapasiteetti riittää 
tarvittavan kaasumäärän toimittamiseen 
laskelmassa huomioidun alueen 
kokonaiskaasukysynnän tyydyttämiseksi 
ajanjaksona, jona kaasun kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta ja joka esiintyy
tilastollisesti 20 vuoden välein.

Or. en

Perustelu

Tarkistetun liitteen I yhteydessä on myös tarpeen mukauttaa 6 artiklan 1 kohtaa vastaavasti.
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Tarkistus 226
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2017; 6 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että kaasusiirron
suurimman tulopisteen häiriötilanteessa
käytössä olevan infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen suojattujen asiakkaiden 
kaasukysynnän tyydyttämiseksi 60 päivän 
ajanjaksona, jona kaasun kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta ja joka ajoittuu 
tilastollisesti 20 vuoden välein esiintyvälle 
kylmimmälle ajanjaksolle.

Or. en

Perustelu

Kolmen vuoden määräaika on epärealistinen. N-1-normin täyttämisen edellyttämät 
merkittävät investoinnit vievät vähintään 5–6 vuotta. Tammikuun 2009 kriisi paljasti 
virtaushäiriön kokonaisessa siirron tulopisteessä, koska rinnakkaisia putkia on monessa 
tapauksessa useita. Asetuksen 6 artiklan 1 kohta voi vaatia valtavia investointeja uuteen 
kapasiteettiin ja vaikuttaa lopullisten asiakkaiden hintoihin. N-1-normin olisi heijasteltava 
vain suojattujen asiakkaiden kaasutarvetta, jotta noudatetaan 7 artiklan 2 kohdan mukaista 
toimitusnormia.

Tarkistus 227
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2017; 6 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että kaasusiirron
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kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

suurimman tulopisteen virtauksen 
häiriötilanteessa käytettävissä olevan
infrastruktuurin (N-1) kapasiteetti riittää 
tarvittavan kaasumäärän toimittamiseen 
laskelmassa huomioidun alueen
suojattujen asiakkaiden kaasukysynnän
tyydyttämiseksi yhden päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

Or. en

Perustelu

Erityisesti Keski- ja Kaakkois-Euroopassa tarvittavat merkittävät investoinnit vaativat 
vähintään 5–6 vuotta. On sopivampaa määritellä N-1-normi virtauksen tulopisteen 
häiriötilanteeksi, jotta noudatetaan 7 artiklan toimitusnormia, ja N-1-normin olisi 
heijastettava ainoastaan suojattujen asiakkaiden kysyntää. Infrastruktuurin on kestettävä 
yhden päivän mittainen poikkeuksellisen suuri kaasun kysyntä, koska toimitusnormi kattaa 
pitempiaikaisen kaasun kysynnän.

Tarkistus 228
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

1. Jäsenvaltioiden tai kyseisten 
maakaasuyhtiöiden on [31 päivään 
maaliskuuta 2014; 3 vuotta asetuksen 
voimaantulosta] mennessä varmistettava, 
että suurimman kaasuinfrastruktuurin 
häiriötilanteessa jäljelle jäävän 
infrastruktuurin (N-1) kapasiteetti riittää 
tarvittavan kaasumäärän toimittamiseen 
laskelmassa huomioidun alueen 
kokonaiskaasukysynnän tyydyttämiseksi 
60 päivän ajanjaksona, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka 
ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein 
esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle.
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Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään monivaiheista alhaalta ylös suuntautuvaa 
lähestymistapaa (1. teollisuus, 2. jäsenvaltiot, 3. alueellinen yhteistyö, 4. äärimmäisessä 
hädässä EU). Viime kädessä toimijoita ovat toimitushäiriön tapauksessa maakaasuyritykset, 
koska niillä on käytettävissään siirtokapasiteetti, kaasumäärät ja tieto kulutettavista määristä. 
Tällainen lähestymistapa on tehokkaampi ja epäbyrokraattisempi ja pitää huolen 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisesta.

Tarkistus 229
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2014; 3 vuotta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen kokonaiskaasukysynnän 
tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
[31 päivään maaliskuuta 2016; 5 vuotta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
varmistettava, että suurimman yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen päivittäisen 
kokonaiskaasukysynnän tyydyttämiseksi
päivänä, jona kaasun kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta ja joka esiintyy
tilastollisesti kerran 20 vuodessa.

Or. en

Perustelu

Mukautus uutta liitettä vastaavasti.
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Tarkistus 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltainen viranomainen 
voidaan pyynnöstä vapauttaa N-1-normin 
soveltamisesta, jos komissio katsoo, että 
normi ei ole taloudellisesti kestävä 
kyseisen jäsenvaltion kannalta.

Or. it

Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot eivät taloudellisista syistä pysty noudattamaan tätä normia. Poikkeuksella 
olisi mahdollistettava alueellisen yhteistyön muodot tai kysyntäpuolen toimenpiteet.

Tarkistus 231
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitetun 
riskien ja vaikutusten arvioinnin 
infrastruktuuriosuutta suorittaessaan 
toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä 
yhteistä menetelmää, mukaan luettuna N-
1-indikaattorin laskeminen sellaisena 
kuin se on määritelty tässä artiklassa ja 
liitteessä 1.

Or. en

Perustelu

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
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would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

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

Tarkistus 232
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos
toimivaltainen viranomainen pystyy
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa
osoittamaan, että tarjontapuolen häiriö 
voidaan riittävällä tavalla ja riittävän 
nopeasti kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu laskenta
voidaan suorittaa aluetasolla. N-1-
indikaattoria laskiessaan toimivaltainen 
viranomainen voi 5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittaa, että 
tarjontapuolen häiriö voidaan riittävällä 
tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida
erityistoimenpiteillä, mukaan luettuina
kysyntäpuolen toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos
toimivaltainen viranomainen pystyy 5 
artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa
osoittamaan, että tarjontapuolen häiriö 
voidaan riittävällä tavalla ja riittävän 
nopeasti kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu laskenta
voidaan suorittaa aluetasolla. N-1-
indikaattoria laskiessaan toimivaltainen 
viranomainen voi 5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittaa, että 
tarjontapuolen häiriö voidaan riittävällä 
tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida
erityistoimenpiteillä, mukaan luettuina
kysyntäpuolen toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

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

Tarkistus 234
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 2. Komission annettua 4 artiklan 
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3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos
toimivaltainen viranomainen pystyy 5 
artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa
osoittamaan, että tarjontapuolen häiriö 
voidaan riittävällä tavalla ja riittävän 
nopeasti kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu laskenta
voidaan suorittaa aluetasolla. N-1-
indikaattoria laskiessaan toimivaltainen 
viranomainen voi 5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittaa, että 
tarjontapuolen häiriö voidaan riittävällä 
tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida
erityistoimenpiteillä, mukaan luettuina
kysyntäpuolen toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

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

Tarkistus 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos
toimivaltainen viranomainen pystyy 
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu laskenta
voidaan suorittaa aluetasolla. N-1-
indikaattoria laskiessaan toimivaltainen 
viranomainen voi osoittaa 5 artiklassa 
tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa, että 
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osoittamaan, että tarjontapuolen häiriö 
voidaan riittävällä tavalla ja riittävän 
nopeasti kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

tarjontapuolen häiriö voidaan riittävällä 
tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida
erityistoimenpiteillä, mukaan luettuina
kysyntäpuolen toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

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

Tarkistus 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos
toimivaltainen viranomainen pystyy 
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa
osoittamaan, että tarjontapuolen häiriö 
voidaan riittävällä tavalla ja riittävän 
nopeasti kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu laskenta
voidaan suorittaa aluetasolla. N-1-
indikaattoria laskiessaan toimivaltainen 
viranomainen voi osoittaa 5 artiklassa 
tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa, että 
tarjontapuolen häiriö voidaan riittävällä 
tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida
erityistoimenpiteillä, mukaan luettuina
kysyntäpuolen toimenpiteet.

Or. en
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Perustelu

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

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

Tarkistus 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu 
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittamaan, 
että tarjontapuolen häiriö voidaan 
riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti 
kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu velvoite 
voidaan täyttää aluetasolla. N-1-normi 
katsotaan täytetyksi myös, jos 
toimivaltainen viranomainen pystyy
8 artiklassa tarkoitetussa riskiarvioinnissa
ja 5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa ja 
investointien kustannustehokkuuden 
huomioon ottaen osoittamaan, että 
tarjontapuolen häiriö voidaan riittävällä 
tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida
erityistoimenpiteillä, mukaan luettuina
kysyntäpuolen toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa asetus voi edellyttää merkittäviä investointeja uusiin valmiuksiin, 
mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja vaikuttaa suuresti lopullisten asiakkaiden kaasun 
hintoihin.
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Tarkistus 238
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu 
velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittamaan, 
että tarjontapuolen häiriö voidaan 
riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti 
kompensoida kysyntäpuolen
toimenpiteillä.

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu velvoite 
voidaan täyttää aluetasolla. N-1-normi 
katsotaan täytetyksi myös, jos 
toimivaltainen viranomainen pystyy
8 artiklassa tarkoitetussa riskiarvioinnissa 
ja 5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittamaan, 
että tarjontapuolen häiriö voidaan 
riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti 
kompensoida erityistoimenpiteillä, 
mukaan luettuina kysyntäpuolen
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus ratkaista toimituskriisit joustavasti oma tilanteensa 
huomioon ottaen, ja tästä syystä tämän kohdan soveltamisalaa ei pitäisi rajoittaa ainoastaan 
kysyntäpuolen toimenpiteisiin, kunhan riskiarvioinnissa ja ennaltaehkäisysuunnitelmissa 
osoitetaan asianmukaisesti, että näillä toimenpiteillä olisi vastaava vaikutus N-1-normiin.

Tarkistus 239
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission antaman 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa 1 kohdassa asetettu 

2. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa 1 kohdassa asetettu velvoite 
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velvoite voidaan täyttää aluetasolla. N-1-
normi katsotaan täytetyksi myös, jos 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittamaan, 
että tarjontapuolen häiriö voidaan 
riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti 
kompensoida kysyntäpuolen toimenpiteillä.

voidaan täyttää aluetasolla. N-1-normi 
katsotaan täytetyksi myös, jos 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
5 artiklassa tarkoitetussa 
ennaltaehkäisysuunnitelmassa osoittamaan, 
että tarjontapuolen häiriö voidaan 
riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti 
kompensoida markkinaperusteisilla 
kysyntäpuolen toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Jos kysyntäpuolen toimenpiteet sallittaisiin, N-1-normin voitaisiin katsoa täyttyvän 
pakollisilla kysynnän supistuksilla (toimitusten leikkaukset). Asetukseen sisältyvällä 
infrastruktuurilla ja tarjontapuolen toimenpiteillä pyritään kuitenkin estämään juuri tämä.

Tarkistus 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. N-1-normin laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää. 
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 
asianmukaiselle aluetasolle.

3. N-1-indikaattorin laskennassa on 
käytettävä liitteessä I esitettyä menetelmää. 
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja siirtoinfrastruktuurin 
kyky siirtää kaasua tuotannosta, 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaaleista ja varastoista. 
Toimivaltainen viranomainen määrittelee
liitteessä I tarkoitetun laskelmassa
huomioitavan alueen kyseisiä 
maakaasuyhtiöitä kuultuaan, ja sitä on 
tarvittaessa laajennettava asianmukaiselle 
aluetasolle.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
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impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

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

Tarkistus 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. N-1-normin laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää.
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 
asianmukaiselle aluetasolle.

3. N-1-indikaattorin laskennassa on 
käytettävä liitteessä I esitettyä menetelmää.
Toimivaltainen viranomainen määrittelee
liitteessä I tarkoitetun laskelmassa
huomioitavan alueen kyseisiä 
maakaasuyhtiöitä kuultuaan, ja sitä on 
tarvittaessa laajennettava asianmukaiselle 
aluetasolle.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 242
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. N-1-normin laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää.
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 
asianmukaiselle aluetasolle.

3. N-1-indikaattorin laskennassa on 
käytettävä liitteessä I esitettyä menetelmää.
Toimivaltainen viranomainen määrittelee
liitteessä I tarkoitetun laskelmassa
huomioitavan alueen kyseisiä 
maakaasuyhtiöitä kuultuaan, ja sitä on 
tarvittaessa laajennettava asianmukaiselle 
aluetasolle.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. N-1-normin laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää.
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 

3. N-1-indikaattorin laskennassa on 
käytettävä liitteessä I esitettyä menetelmää.
Toimivaltainen viranomainen määrittelee
liitteessä I tarkoitetun laskelmassa
huomioitavan alueen kyseisiä 
maakaasuyhtiöitä kuultuaan, ja sitä on 
tarvittaessa laajennettava asianmukaiselle 
aluetasolle.
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asianmukaiselle aluetasolle.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 244
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. N-1-normin laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää.
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 
asianmukaiselle aluetasolle.

3. N-1-indikaattorin laskennassa on 
käytettävä liitteessä I esitettyä menetelmää.
Toimivaltainen viranomainen määrittelee
liitteessä I tarkoitetun laskelmassa
huomioitavan alueen kyseisiä 
maakaasuyhtiöitä kuultuaan, ja sitä on 
tarvittaessa laajennettava asianmukaiselle 
aluetasolle.

Or. en

Perustelu

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

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

Tarkistus 245
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. N-1-normin laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää. 
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I 
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 
asianmukaiselle aluetasolle.

3. N-1:n laskennassa on käytettävä 
liitteessä I esitettyä menetelmää. 
Laskennassa olisi otettava huomioon 
verkon rakenne ja todelliset kaasuvirrat 
sekä alueella oleva tuotanto- ja 
varastointikapasiteetti. Liitteessä I 
tarkoitettua laskelmassa huomioitavaa 
aluetta on tarvittaessa laajennettava 
asianmukaiselle aluetasolle alueelliset 
erityispiirteet huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 246
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EU:n kaasuverkon ulkopuolelle 
jäämistä ja riippuvaisuutta yhdestä 
kaasuntoimittajasta pidetään N-1-normin 
vastaisena.

Or. en
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Tarkistus 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on
viipymättä ilmoitettava komissiolle
puutteista N-1-normin täyttämisessä.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on kyseisiä 
maakaasuyhtiöitä kuultuaan ilmoitettava 
komissiolle N-1-indikaattorin laskemisen 
tuloksista 13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan 
vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten 
arviointi ja analysoitava tilanteensa asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Tarkistus 248
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on
viipymättä ilmoitettava komissiolle
puutteista N-1-normin täyttämisessä.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on kyseisiä 
kaasuyhtiöitä kuultuaan ilmoitettava 
komissiolle N-1-indikaattorin laskemisen 
tuloksista 13 artiklan mukaisesti.

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 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on
viipymättä ilmoitettava komissiolle
puutteista N-1-normin täyttämisessä.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on kyseisiä 
kaasuyhtiöitä kuultuaan ilmoitettava 
komissiolle N-1-indikaattorin laskemisen 
tuloksista 13 artiklan mukaisesti.

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.

Tarkistus 250
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on
viipymättä ilmoitettava komissiolle
puutteista N-1-normin täyttämisessä.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on kyseisiä 
kaasuyhtiöitä kuultuaan ilmoitettava 
komissiolle N-1-indikaattorin laskemisen 
tuloksista 13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot; III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan 
vaatimukseen, jonka mukaan niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten 
arviointi ja analysoitava tilanteensa asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.
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Tarkistus 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on
viipymättä ilmoitettava komissiolle
puutteista N-1-normin täyttämisessä.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on kyseisiä 
kaasuyhtiöitä kuultuaan ilmoitettava 
komissiolle N-1-indikaattorin laskemisen 
tuloksista 13 artiklan mukaisesti.

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. 

Tarkistus 252
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun tarvitaan uusia rajat ylittäviä 
yhteenliitäntöjä tai kun on laajennettava 
olemassa olevia, kyseiset jäsenvaltiot 
tekevät varhaisessa vaiheessa tiivistä 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
ja, siinä tapauksessa että 
sääntelyviranomaiset eivät ole 
toimivaltaisia viranomaisia, 
sääntelyviranomaisten kanssa. 

Or. en
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Tarkistus 253
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission ja kansallisten 
viranomaisten on sovitettava yhteen 
keinot, joilla ne käynnistävät ja panevat 
täytäntöön hankkeita kaasun 
toimituslähteiden ja -reittien 
monipuolistamiseksi ja nykyisen 
infrastruktuurin parantamiseksi, jotta 
kriisitilanteissa voidaan soveltaa N-1-
normia. 

Or. ro

Perustelu

Maakaasun kuljetusreittien ja lähteiden monipuolistamiseen tähtäävät hankkeet ovat 
energiahuollon turvaamisen kannalta ensisijaisen tärkeitä. Jäsenvaltioiden välinen 
yhteisvastuu on asetettava kansallisten etujen edelle.

Tarkistus 254
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava tarvittava
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaisi 
toimitusvarmuutta, erityisesti 
hätätilanteessa, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella, kun 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
sekä markkinoille aiheutuvien 
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olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi. Siirtoverkonhaltijoiden on 
kyseisenä kolmivuotisjaksona
mukautettava siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin noudattaen 
8 artiklan mukaista riskien ja vaikutusten
arviointia sekä ottaen huomioon tekninen 
toteutettavuus ja markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava tarvittava
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaisi 
toimitusvarmuutta, erityisesti 
hätätilanteessa, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella, kun 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
sekä markkinoille aiheutuvien 
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olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi. Siirtoverkonhaltijoiden on 
kyseisenä kolmivuotisjaksona
mukautettava siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin noudattaen 
8 artiklan mukaista riskien ja vaikutusten 
arviointia sekä ottaen huomioon tekninen 
toteutettavuus ja markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 256
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava tarvittava
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaisi 
toimitusvarmuutta, erityisesti 
hätätilanteessa, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella, kun 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
sekä markkinoille aiheutuvien 
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olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi. Siirtoverkonhaltijoiden on 
kyseisenä kolmivuotisjaksona
mukautettava siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin noudattaen 
8 artiklan mukaista riskien ja vaikutusten 
arviointia sekä ottaen huomioon tekninen 
toteutettavuus ja markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi edellyttää tarvittavaa kapasiteettia siirtää kaasua molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, ennen kuin on ensin arvioitu, onko se teknisesti ja/tai taloudellisesti 
mahdollista tai aiheellista erilaisissa olosuhteissa. Asetusluonnoksessa kaavailtu 
poikkeusprosessi on oikeansuuntainen mutta ei tarjoa riittävän selkeitä puitteita.

Tarkistus 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 
olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava tarvittava
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaisi 
toimitusvarmuutta, erityisesti 
hätätilanteessa, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja
vaikutusten arvioinnin perusteella, kun 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
sekä markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi. Siirtoverkonhaltijoiden on 
kyseisenä kolmivuotisjaksona
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tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

mukautettava siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin noudattaen 
8 artiklan mukaista riskien ja vaikutusten 
arviointia sekä ottaen huomioon tekninen 
toteutettavuus ja markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi edellyttää tarvittavaa kapasiteettia siirtää kaasua molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, ennen kuin on ensin arvioitu, onko se teknisesti ja/tai taloudellisesti 
mahdollista tai aiheellista erilaisissa olosuhteissa. Asetusluonnoksessa kaavailtu 
poikkeusprosessi on oikeansuuntainen mutta ei tarjoa riittävän selkeitä puitteita.

Tarkistus 258
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä
voidaan tarkastella uudelleen olosuhteiden 
muuttuessa. Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaisi 
toimitusvarmuutta, erityisesti 
hätätilanteessa, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella, kun 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
sekä markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi. Arviointia voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kolmivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 



AM\801978FI.doc 37/96 PE438.231v01-00

FI

toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin noudattaen 
8 artiklan mukaista riskien ja vaikutusten 
arviointia sekä ottaen huomioon tekninen 
toteutettavuus ja markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi edellyttää pysyvää fyysistä kapasiteettia siirtää kaasua molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, ennen kuin on ensin arvioitu, onko se teknisesti ja/tai taloudellisesti 
mahdollista tai aiheellista. Riskien ja vaikutusten etukäteisarviointi on tarpeen, jotta 
vältetään tarpeettomat lopulliselle kuluttajalle aiheutuvat kustannukset. Kahden vuoden 
määräaikaa voidaan noudattaa vain, jos infrastruktuuriin tarvitaan vähäisiä muutoksia. 
Suuremmat muutokset, kuten uuden paineistamisyksikön asentaminen, kestävät kauemmin.

Tarkistus 259
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä
voidaan tarkastella uudelleen olosuhteiden 
muuttuessa. Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaisi 
toimitusvarmuutta, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella, kun 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
sekä kaikkien markkinoille aiheutuvien 
kustannusten ja hyötyjen taloudellinen 
arviointi. Arviointia voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kolmivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
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toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

siirtää molempiin suuntiin noudattaen 
tarvittaessa 8 artiklan mukaista riskien ja 
vaikutusten arviointia ottaen huomioon 
tekninen toteutettavuus sekä 
kustannusten ja hyötyjen arviointi.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi edellyttää pysyvää fyysistä kapasiteettia siirtää kaasua molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, ennen kuin on ensin arvioitu, onko se teknisesti toteutettavissa ja 
taloudellisesti aiheellista kyseisessä tapauksessa. On suoritettava ennakolta riskien ja 
vaikutusten arviointi, jotta lopullisille kuluttajille ei synny tarpeettomia kustannuksia. Pysyvä 
fyysinen kapasiteetti voidaan rakentaa kahdessa vuodessa vain, jos infrastruktuuriin tarvitaan 
pieniä muutoksia. Suurempien muutosten tekeminen kestää kauemmin.

Tarkistus 260
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. Olemassa 
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Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

olevan infrastruktuurin osalta kunkin 
jäsenvaltion olisi suoritettava 
kustannusten kohdentamismekanismin 
perustaksi kustannus-hyötyanalyysi 
investoinneista, jotka mahdollistavat 
virtaussuunnan kääntämisen. Huomioon 
olisi otettava myös jo allekirjoitetut 
pitkäaikaiset toimitussopimukset, jotka 
sisältävät erityisiä määräyksiä 
rajamittausasemien toiminnasta.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Or. en

Tarkistus 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin yhteenliitännöissä,
joita pidetään kaasunsaannin 
turvaamisen kannalta olennaisina, ja 
ottaen huomioon kolmansista maista 
kaasua tuoville infrastruktuureille 
mahdollisesti aiheutuvien riskien 
vaikutusten arvioinnin tulokset, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
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Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Or. en

Tarkistus 262
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen olosuhteiden 
muuttuessa. Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, jotka komissio yksilöi 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen
ehdotuksesta yhteenliitännöiksi, joissa
virtaussuunnan kääntäminen parantaisi
merkittävästi jäsenvaltio(ide)n
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen olosuhteiden 
muuttuessa. Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.
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Or. hu

Perustelu

Kaksisuuntainen virtaus ei auta parantamaan toimitusvarmuutta kaikkien yhteenliitäntöjen 
tapauksessa. Komission olisi siksi kansallisten viranomaisten ehdotusten pohjalta 
määritettävä yhteenliitännät, joissa kaksisuuntaisen virtauksen turvaamisella on merkittävää 
lisäarvoa. 

Tarkistus 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta.
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa.
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaa
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta
etukäteen suoritettavan kustannus-
hyötyanalyysin pohjalta. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. Kun 
lisäinvestointeja tarvitaan jäljempänä 
siirtojärjestelmässä, 7 kohtaa sovelletaan 
myös mainittuihin investointeihin. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteenliitäntöjen 
arviointia tarkistetaan säännöllisesti 
olosuhteiden muuttuessa erityisesti 
kansallisen tason 
ennaltaehkäisemissuunnitelman 
päivittämisen avulla.

Or. en
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Perustelu

Pysyvä fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua molempiin suuntiin kaikissa yhteenliitännöissä 
edellyttää merkittäviä investointeja. Siksi olisi varmistettava, että infrastruktuuriin tehtävät 
muutokset perustuvat joka tapauksessa kustannus-hyötyanalyysiin.

Tarkistus 264
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta.
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa.
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että yhteenliitäntöjen 
arviointia tarkistetaan säännöllisesti 
olosuhteiden muuttuessa erityisesti 
kansallisen ja unionin tason 
ennaltaehkäisemissuunnitelman 
päivittämisen avulla.

Or. en
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Tarkistus 265
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 
olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta
5 a kohdassa esitettyjä tapauksia. 
Kaksisuuntaisen siirtokapasiteetin 
asentamisvelvollisuus ei koske putkistoja, 
jotka yhdistävät tuotantolähteitä tai 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaaleja, eikä 
jakeluverkostojen liitäntäpisteitä eikä 
tapauksia, joissa kaasun laatuun liittyvät 
rajoitukset tekevät kaksisuuntaisen siirron 
mahdottomaksi. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen määrittelemätöntä ja yleistä vaatimusta kaksisuuntaisen siirron 
mahdollistamisesta kaikissa yhteenliitännöissä olisi täsmennettävä. Tarkistuksessa 
täsmennetään, että on olemassa yhteenliitäntöjä, joissa kaksisuuntaisuuden lisääminen ei 
selvästikään parantaisi toimitusvarmuutta tai olisi teknisesti mahdotonta, ja siksi ne olisi 
poistettava ehdotuksen soveltamisalasta.
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Tarkistus 266
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä
voidaan tarkastella uudelleen 
olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, joissa virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus parantaa 
jäsenvaltioiden toimitusvarmuutta
taloudellisesti perustellulla tavalla. Ennen
tällaista asiasta vastaavan viranomaisen 
pyynnöstä tehtävää komission päätöstä on 
tutkittava tekninen toteutettavuus sekä 
analysoitava kustannukset ja hyödyt. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.

Or. de

Perustelu

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 267
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta.
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa.
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin niissä
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta, 
erityisesti putkistot, jotka yhdistävät 
tuotantolähteitä tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaleja, sekä 
jakeluverkostojen liitäntäpisteet ja 
tapaukset, joissa kaasun laatuun liittyvät 
rajoitukset tekevät kaksisuuntaisen siirron 
mahdottomaksi. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että yhteenliitäntöjen 
arviointia tarkistetaan säännöllisesti 
olosuhteiden muuttuessa erityisesti 
kansallisen ja unionin tason 
ennaltaehkäisemissuunnitelman 
päivittämisen avulla.

Or. en
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Tarkistus 268
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti siten, että kyseisen 
arvioinnin yhteydessä otetaan huomioon 
muitakin kuin pelkästään taloudellisia 
tekijöitä, kuten toimitusvarmuus ja 
vaikutukset sisämarkkinoihin.
Kapasiteetti ei missään tapauksessa voi 
olla alle kymmentä prosenttia 
kummankaan jäsenvaltion tulomäärästä.

Or. es

Perustelu

Vaikka "markkinoiden" on muodostettava kaksisuuntaisen siirtämisen pääasiallinen peruste, 
on olemassa järjestelmiä, joiden rakentamista voidaan perustella muillakin kuin puhtaasti 
taloudellisilla syillä, kuten toimitusvarmuus tai sisämarkkinat.
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Tarkistus 269
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 
olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Sanotun rajoittamatta 5 a kohdan 
soveltamista, siirtoverkonhaltijoiden on 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta
putkistoja, jotka yhdistävät 
tuotantolähteitä tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaleja, sekä 
jakeluverkostojen liitäntäpisteitä ja
tapauksia, joissa kaasun laatuun liittyvät 
rajoitukset tekevät kaksisuuntaisen siirron 
mahdottomaksi. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja 
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa kaksisuuntainen siirtokapasiteetti ei paranna toimitusvarmuutta tai on 
suhteeton vaatimus. Siksi toimitusvarmuuden parantamisen olisi oltava siirtoinfrastruktuuriin 
tehtävien investointien edellytys. Tässä yhteydessä riskien arviointi on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa, että infrastruktuurinormeja koskevat säännökset eivät johda 
investointeihin, jotka ylittävät rationaalisen ja taloudellisesti järkevän tason.
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Tarkistus 270
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta.
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa.
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kolmen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kustannus-
hyötyanalyysin suorittamisen jälkeen
kaikissa yhteenliitännöissä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta. 
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa. 
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Or. xm

Perustelu

Ehdotettu määräaika, jonka mukaan pysyvä fyysinen kaksisuuntainen kapasiteetti on 
mahdollistettava kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, on hyvin tiukka. 
Lisäksi kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava olemassa olevan infrastruktuurin osalta 
virtaussuunnan kääntämisen mahdollistavia investointeja koskeva kustannus-hyötyanalyysi. 
Näiden tutkimusten tuloksista olisi keskusteltava sidosryhmien kesken, jotta päästään 
sopimukseen kustannusten kohdentamismekanismista.
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Tarkistus 271
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
pyytää komissiota tekemään päätöksen 
tietyn yhteenliitännän vapauttamisesta 
5 kohdan mukaista kaksisuuntaista siirtoa 
koskevavasta vaatimuksesta. Komissio 
myöntää poikkeuksen, jos 
kaksisuuntaisen siirron mahdollistaminen 
ei merkittävästi parantaisi minkään 
kyseessä olevan jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta tai jos 
investointikustannukset merkittävästi 
ylittävät jonkin kyseessä olevan 
jäsenvaltion toimitusvarmuudelle 
mahdollisesti aiheutuvan hyödyn. 
Komissio ottaa mahdollisimman tarkoin 
huomioon toimivaltaisen viranomaisen 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toteuttaman riskien arvioinnin. Tällaisia 
päätöksiä voidaan tarkistaa olosuhteiden 
muuttuessa.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa kaksisuuntainen siirtokapasiteetti ei paranna toimitusvarmuutta tai on 
suhteeton vaatimus. Siksi toimitusvarmuuden parantamisen olisi oltava siirtoinfrastruktuuriin 
tehtävien investointien edellytys. Tässä yhteydessä riskien arviointi on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa, että infrastruktuurinormeja koskevat säännökset eivät johda 
investointeihin, jotka ylittävät rationaalisen ja taloudellisesti järkevän tason.
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Tarkistus 272
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos komissio toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä päättää, että 
kaksisuuntaisen siirron mahdollistaminen 
ei parantaisi kyseessä olevan jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta tai että 
investointikustannukset merkittävästi 
ylittävät kyseessä olevan jäsenvaltion 
toimitusvarmuudelle mahdollisesti 
aiheutuvan hyödyn, velvollisuutta 
mahdollistaa pysyvä fyysinen kapasiteetti 
siirtää kaasua molempiin suuntiin ei 
sovelleta. Komissio ottaa mahdollisimman 
tarkoin huomioon toimivaltaisen 
viranomaisen 8 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteuttaman riskien 
arvioinnin. Tällaisia päätöksiä voidaan 
tarkistaa olosuhteiden muuttuessa.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa kaksisuuntainen siirtokapasiteetti ei paranna toimitusvarmuutta tai on 
suhteeton vaatimus. Siksi toimitusvarmuuden parantamisen olisi oltava siirtoinfrastruktuuriin 
tehtävien investointien edellytys. Tässä yhteydessä riskien arviointi on olennaista, jotta 
voidaan varmistaa, että infrastruktuurinormeja koskevat säännökset eivät johda 
investointeihin, jotka ylittävät rationaalisen ja taloudellisesti järkevän tason.

Tarkistus 273
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio valvoo toimitusvarmuuteen 
merkittävästi vaikuttavien 
infrastruktuurien rakentamista. 
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Perusteettomien viivytysten tapauksessa se 
toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.

Or. es

Perustelu

Kun kyseessä ovat järjestelmät, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla toimitusvarmuuteen ja 
jotka ovat tarpeen edellä mainitun kymmenen prosentin liitettävyystavoitteen saavuttamiseksi, 
niiden rakentamisen on oltava etusijalla ja niiden toteuttamisen on tapahduttava EY:n 
valvonnassa siten, että se voi toteuttaa toimenpiteitä perusteettomien viivytysten tapauksessa.

Tarkistus 274
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
mahdollinen uusi siirtoinfrastruktuuri 
vastaa toimitusvarmuuden tarpeita 
sisältämällä riittävän määrän tulo- ja 
lähtöpisteitä ja edesauttaa hyvin 
yhteenliitetyn kokonaisinfrastruktuurin
kehittämistä.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kansallinen tulokapasiteetti ja 
siirtoverkko pystyvät mukauttamaan 
kansalliset kaasuvirrat kaikkiin 
kaasuntoimitusinfrastruktuurin 
häiriöihin poistamalla sisäiset 
pullonkaulat ja edesauttamalla hyvin 
yhteenliitetyn kokonaisinfrastruktuurin 
kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Toimitusvarmuuden turvaamiseksi ei riitä, että jäljellä oleva infrastruktuuri pystyy 
välittämään tarvittavan määrän kaasua tyydyttämään lasketun alueen kokonaiskysynnän, 
vaan myös kansallisten verkkojen sisäisten virtojen on pystyttävä muuttumaan tuon kysynnän 
kattamiseksi sen mukaan, mikä tulopiste pettää.
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Tarkistus 275
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja tai menetelmiä
direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 
8 kohdan mukaisesti, niiden on otettava
käyttöön asianmukaisia kannustimia ja 
sisällytettävä kaikki kustannukset, joita
infrastruktuurinormin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan taloudellisen pysyvän 
fyysisen kapasiteetin järjestämisestä
aiheutuu, ja vapautettava nämä 
kustannukset tehokkuuden vertailusta. 
Jos kustannuksia aiheutuu useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä 
jäsenvaltiossa yksinomaan muiden 
jäsenvaltioiden eduksi, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei riittävässä määrin pyritä ratkaisemaan tärkeää kysymystä yhteisiä 
investointeja koskevasta päätöksentekoprosessista, investointien rahoituksesta ja 
kustannusten korvaamisesta infrastruktuurin haltijoille. Vaikka näitä kysymyksiä sivutaan 
johdanto-osan 10 ja 11 kappaleessa sekä 6 artiklan 7 kohdassa, ne ovat liian epämääräisiä, 
ja niissä pikemminkin kuvataan aikomuksia kuin esitetään käytännön ratkaisuja.
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Tarkistus 276
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti, niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta
ennen investointipäätöksen tekemistä. 
Sama pätee silloin, kun yhdessä 
jäsenvaltiossa aiheutuvat kustannukset 
parantavat yhden tai useamman muun 
jäsenvaltion toimitusvarmuutta. Kaikkien 
kyseessä olevien kansallisten 
sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki tällaiset investointipäätökset niistä 
aiheutuvien kustannusten ja niiden 
kohdentamisen osalta. Huomioon on 
otettava laajuus, jossa kukin jäsenvaltio 
hyötyy infrastruktuuri-investoinneista 
toimitusvarmuuden kannalta.

Or. en

Tarkistus 277
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
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vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

vahvistavat tariffeja tai menetelmiä
direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 
8 kohdan mukaisesti, niiden on otettava
käyttöön asianmukaisia kannustimia ja 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä 
jäsenvaltiossa muiden jäsenvaltioiden 
eduksi, kyseisten jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
yhdessä päätettävä kustannusten 
kohdentamisesta ennen mahdollisen 
investointipäätöksen tekemistä. Ennen 
mainitun investointipäätöksen tekemistä 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
arvioitava päätöksestä aiheutuvia 
kustannuksia ja niiden jakautumista 
kaikkien asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten kesken sekä 
hyväksyttävä investoinnin korvaaminen 
toteutuksen jälkeen. Kun kustannuksia 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken, otetaan 
huomioon laajuus, jossa kukin jäsenvaltio 
hyötyy infrastruktuuri-investoinneista 
toimitusvarmuuden kannalta. Tällöin 
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 715/2009 
8 artiklan 1 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 278
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 

7. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon tämän asetuksen 
johdosta vaadittavien toimenpiteiden 
todelliset kustannukset. Jos investoinnit 
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aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

vaikuttavat useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, kyseisten jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
yhdessä päätettävä yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa aiheutuneiden 
todellisten kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa asetus voi edellyttää merkittäviä investointeja uusiin valmiuksiin, 
mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja vaikuttaa suuresti lopullisten asiakkaiden kaasun 
hintoihin. Lisäksi asetusluonnoksessa ei alueellisen lähestymistavan osalta selkeästi säädetä, 
miten alueellisesti perusteltujen investointien kohdentaminen olisi toteutettava sääntelyn 
puitteissa. 

Tarkistus 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
otettava huomioon tämän asetuksen 
tuloksena määrättyjen toimenpiteiden 
todelliset kustannukset. Jos investoinnit 
vaikuttavat useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, kyseisten jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
yhdessä päätettävä yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa aiheutuneiden 
todellisten kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.
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Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa asetus voi edellyttää merkittäviä investointeja uusiin valmiuksiin, 
mikä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja vaikuttaa suuresti lopullisten asiakkaiden kaasun 
hintoihin. Lisäksi asetusluonnoksessa ei alueellisen lähestymistavan osalta selkeästi säädetä, 
miten alueellisesti perusteltujen investointien kohdentaminen olisi toteutettava sääntelyn 
puitteissa.

Tarkistus 280
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja, niiden on otettava
aiheellisella tavalla avoimesti ja 
yksityiskohtaisesti huomioon kustannukset, 
joita aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä siten, että 
aiheutuvat kustannukset esitetään 
selkeästi ja yksilöidysti sekä direktiivin 
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti. Jos kustannuksia aiheutuu 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa,
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston ja kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Toimitusvarmuuden ja infrastruktuurinormien täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset on 
sisällytettävä kansallisiin ja rajat ylittäviin hintoihin mahdollisimman avoimesti ja selkeästi. 
Kustannukset olisi jaettava oikeudenmukaisesti toimenpiteet toteuttavien ja niistä hyötyvien 
järjestelmien kesken.
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Tarkistus 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja, niiden on otettava
aiheellisella tavalla avoimesti ja 
yksityiskohtaisesti huomioon kustannukset, 
joita aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä siten, että 
aiheutuvat kustannukset esitetään 
selkeästi ja yksilöidysti sekä direktiivin 
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti. Jos kustannuksia aiheutuu 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa,
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston ja kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Toimitusvarmuuden ja infrastruktuurinormien täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset on 
sisällytettävä kansallisiin ja rajat ylittäviin hintoihin mahdollisimman avoimesti ja selkeästi. 
Kustannukset olisi jaettava oikeudenmukaisesti toimenpiteet toteuttavien ja niistä hyötyvien 
järjestelmien kesken.
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Tarkistus 282
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti, niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-indikaattorin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. 
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 283
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Unionin rahoitusvälineitä on 
käytettävä antamaan 
infrastruktuurinormien tavoitteille 
käytännön vaikutus tämän kuitenkaan 
korvaamatta kansallisia toimenpiteitä. 
Komissio ehdottaa aiheellisia 
rahoitusvälineitä rahoittamaan 
yhteenliitäntöjä, jotka eivät ole 
taloudellisesti elinkelpoisia mutta joilla on 
selkeää lisäarvoa kaasutoimitusten 
turvaamisen kannalta.
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Or. en

Tarkistus 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suorittaessaan 8 artiklassa määriteltyä 
riskien ja vaikutusten arviointia
toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä 
yhteistä menetelmää, joka sisältää 
seuraavat indikaattorit, jotka koskevat
kaasun toimituksia kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille:

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

a) kaasun toimitukset erittäin kylmän 
keskilämpötilan vallitessa seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

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

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

Or. en

Perustelu

Viitejakson ei pitäisi olla tarpeettoman pitkä, ja lyhyempi 30 päivän jakso riittää, jotta 
vältetään suhteettomat kuluttajille aiheutuvat kustannukset eikä haitata kaasun kilpailukykyä 
vähähiilisenä polttoaineena. Tämä riittää kaasutoimitusten palauttamiseen tai virtaussuunnan 
kääntämisen kaltaisten lisätoimenpiteiden toteuttamiseen. EU:n pakollisten normien 
asettamisen sijasta asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioiden velvollisuuteen suorittaa 
perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi.
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Tarkistus 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suorittaessaan 8 artiklassa määriteltyä 
riskien ja vaikutusten arviointia
toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä 
yhteistä menetelmää, joka sisältää 
seuraavat indikaattorit, jotka koskevat
kaasun toimituksia kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille:

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

a) kaasun toimitukset erittäin kylmän 
keskilämpötilan vallitessa seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

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

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

Or. en

Perustelu

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 286
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suorittaessaan 8 artiklassa määriteltyä 
riskien ja vaikutusten arviointia
toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä 
yhteistä menetelmää, joka sisältää 
seuraavat indikaattorit, jotka koskevat
kaasun toimituksia kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille:

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

a) kaasun toimitukset erittäin kylmän 
keskilämpötilan vallitessa seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

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

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

Or. en

Perustelu

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 287
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suorittaessaan 8 artiklassa määriteltyä 
riskien ja vaikutusten arviointia
toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä 
yhteistä menetelmää, joka sisältää 
seuraavat indikaattorit, jotka koskevat
kaasun toimituksia kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille:

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

a) kaasun toimitukset erittäin kylmän 
keskilämpötilan vallitessa seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

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

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

Or. en

Perustelu

Pisin koettu kriisi kesti noin kaksi viikkoa. Markkinoille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
koskevan terveen taloudellisen arvion puuttuessa asetuksessa olisi käytettävä lyhyempää 30 
päivän jaksoa, jotta vältetään suhteettomat kustannukset asiakkaille eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on 
rakennettu Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.

Tarkistus 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suorittaessaan 8 artiklassa määriteltyä 
riskien ja vaikutusten arviointia
toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä 
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seuraavissa tilanteissa: yhteistä menetelmää, joka sisältää 
seuraavat indikaattorit, jotka koskevat
kaasun toimituksia kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille:

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

a) kaasun toimitukset erittäin kylmän 
keskilämpötilan vallitessa seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

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

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

Or. en

Perustelu

Pisin koettu kriisi kesti noin kaksi viikkoa. Markkinoille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
koskevan terveen taloudellisen arvion puuttuessa asetuksessa olisi käytettävä lyhyempää 30 
päivän jaksoa, jotta vältetään suhteettomat kustannukset asiakkaille eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on 
rakennettu Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.

Tarkistus 289
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kaasuntoimittajat 
varmistavat kaasun toimitukset kyseisen 
jäsenvaltion suojatuille asiakkaille 
seuraavissa tilanteissa:

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Toimitusnormien täyttämisen olisi oltava ensi sijassa kaasuntoimittajien tehtävä. 
Toimitusnormin kattaman ajan ei pitäisi olla pitempi kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä, 
jotta vältetään suhteettomat kuluttajille aiheutuvat kustannukset eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana ainoa 
merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää. 30 päivän jakso näyttää riittävän pitkältä 
kaasutoimitusten palauttamiseen tai virtaussuunnan kääntämisen kaltaisten 
lisätoimenpiteiden toteuttamiseen.

Tarkistus 290
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden tai kyseisten 
maakaasuyhtiöiden on varmistettava 
kaasun toimitukset kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille seuraavissa 
tilanteissa:

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään monivaiheista alhaalta ylös suuntautuvaa 
lähestymistapaa (1. teollisuus, 2. jäsenvaltiot, 3. alueellinen yhteistyö, 4. äärimmäisessä 
hädässä EU). Viime kädessä toimijoita ovat toimitushäiriön tapauksessa maakaasuyritykset, 
koska niillä on käytettävissään siirtokapasiteetti, kaasumäärät ja tieto kulutettavista määristä. 
Tällainen lähestymistapa on tehokkaampi ja epäbyrokraattisempi ja pitää huolen 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisesta.
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Tarkistus 291
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kaasuntoimittajat 
varmistavat kaasun toimitukset kyseisen 
jäsenvaltion suojatuille asiakkaille 
seuraavissa tilanteissa:

Or. en

Perustelu

Toimitusnormien täyttämisen olisi oltava kaasuntoimittajien tehtävä. Koska toimitusnormista 
aiheutuvat lisäkustannukset todennäköisesti lisäävät kuluttajien kustannuksia, toimitusnormin 
kattaman ajan ei pitäisi olla tarpeettoman pitkä, jotta vältetään kaasun hintojen nousu.

Tarkistus 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) erittäin kylmä keskilämpötila seitsemän 
päivän ajanjaksona, jollainen tilastollisesti 
esiintyy kahdenkymmenen vuoden välein,

sekä

Or. en

Perustelu

Pisin koettu kriisi kesti noin kaksi viikkoa. Markkinoille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
koskevan terveen taloudellisen arvion puuttuessa asetuksessa olisi käytettävä lyhyempää 30 
päivän jaksoa, jotta vältetään suhteettomat kustannukset asiakkaille eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on 
rakennettu Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.
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Tarkistus 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kaasun toimitukset erittäin kylmän 
keskilämpötilan vallitessa seitsemän 
päivän ajanjaksona, jollainen tilastollisesti 
esiintyy kahdenkymmenen vuoden välein, 
sekä

Or. en

Perustelu

Pisin koettu kriisi kesti noin kaksi viikkoa. Markkinoille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
koskevan terveen taloudellisen arvion puuttuessa asetuksessa olisi käytettävä lyhyempää 30 
päivän jaksoa, jotta vältetään suhteettomat kustannukset asiakkaille eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on 
rakennettu Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.

Tarkistus 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pisin koettu kriisi kesti noin kaksi viikkoa. Markkinoille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
koskevan terveen taloudellisen arvion puuttuessa asetuksessa olisi käytettävä lyhyempää 30 
päivän jaksoa, jotta vältetään suhteettomat kustannukset asiakkaille eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on 
rakennettu Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.
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Tarkistus 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pisin koettu kriisi kesti noin kaksi viikkoa. Markkinoille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
koskevan terveen taloudellisen arvion puuttuessa asetuksessa olisi käytettävä lyhyempää 30 
päivän jaksoa, jotta vältetään suhteettomat kustannukset asiakkaille eikä haitata kaasun 
kilpailukykyä vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on 
rakennettu Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.

Tarkistus 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa toteutettava yhteistyössä 
maakaasuntoimittajien kanssa 
toimenpiteet, joilla asetetaan etusijalle 
kaasutoimitukset suojatuille asiakkaille 
30 päivän ajanjaksona. Toimituksia 
suojatuille asiakkaille on ylläpidettävä niin 
pitkään kuin on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 7 artiklan 2 kohdassa vaaditaan toimivaltaista viranomaista turvaamaan myös 
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hätätilanteessa suojattujen asiakkaiden kaasutoimitukset 60 päivän ajanjaksona, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein esiintyvälle 
kylmimmälle ajanjaksolle. Tällainen säännös voisi johtaa velvoitteeseen, joka kaasuyhtiöiden 
on hyvin vaikea tai kallis täyttää, erityisesti jos suojattujen asiakkaiden luokka ei rajoitu 
kotitalousasiakkaisiin. Tämä voisi johtaa lopullisten asiakkaiden kaasun hintojen nousuun.

Tarkistus 297
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa pyrittävä yhteistyössä 
maakaasuyhtiöiden kanssa asettamaan 
etusijalle kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille. Toimituksia suojatuille 
asiakkaille on ylläpidettävä 
mahdollisimman pitkään.

Or. en

Perustelu

7 artiklan 2 kohdassa vaaditaan toimivaltaista viranomaista toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla turvataan myös hätätilanteessa suojattujen asiakkaiden kaasutoimitukset 60 päivän 
ajanjaksona, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle. Tällainen säännös voisi johtaa 
velvoitteeseen, joka kaasuyhtiöiden on hyvin vaikea tai kallis täyttää, erityisesti jos 
suojattujen asiakkaiden luokka ei rajoitu kotitalousasiakkaisiin. Tämä voisi johtaa lopullisten 
asiakkaiden kaasun hintojen nousuun.

Tarkistus 298
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on
varmistettava kaasutoimitukset suojatuille 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kaasuntoimittajat 
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asiakkaille 60 päivän ajanjaksona myös 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa. Toimivaltaisen 
viranomaisen on pyrittävä ylläpitämään 
toimituksia suojatuille asiakkaille niin
pitkään kuin on tarpeen.

varmistavat kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille 60 päivän ajanjaksona myös 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa. Kaasuntoimittajien on 
yhdessä toimivaltaisen viranomaisen
kanssa pyrittävä ylläpitämään toimituksia 
suojatuille asiakkaille mahdollisimman
pitkään.

Or. en

Perustelu

Toimitusnormien täyttämisen olisi oltava kaasuntoimittajien ja toimivaltaisten viranomaisten 
tehtävä.

Tarkistus 299
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden tai kyseisten 
maakaasuyhtiöiden on varmistettava 
kaasutoimitukset suojatuille asiakkaille 
60 päivän ajanjaksona myös 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa hätätilanteessa.
Jäsenvaltion on pyrittävä ylläpitämään 
toimituksia suojatuille asiakkaille niin 
pitkään kuin on tarpeen.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään monivaiheista alhaalta ylös suuntautuvaa 
lähestymistapaa (1. teollisuus, 2. jäsenvaltiot, 3. alueellinen yhteistyö, 4. äärimmäisessä 
hädässä EU). Viime kädessä toimijoita ovat toimitushäiriön tapauksessa maakaasuyritykset, 
koska niillä on käytettävissään siirtokapasiteetti, kaasumäärät ja tieto kulutettavista määristä. 
Tällainen lähestymistapa on tehokkaampi ja epäbyrokraattisempi ja pitää huolen 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisesta.
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Tarkistus 300
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
toimitusnormin täyttämiseksi 
maakaasuyhtiöille asetettujen 
velvoitteiden on oltava syrjimättömiä, eikä 
niistä saa aiheutua kohtuutonta taakkaa 
uusille markkinatulokkaille ja 
pienyrityksille. 

Poistetaan.

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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
toimitusnormin täyttämiseksi 
maakaasuyhtiöille asetettujen 
velvoitteiden on oltava syrjimättömiä, eikä 
niistä saa aiheutua kohtuutonta taakkaa 
uusille markkinatulokkaille ja
pienyrityksille. 

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus 302
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
toimitusnormin täyttämiseksi 
maakaasuyhtiöille asetettujen 
velvoitteiden on oltava syrjimättömiä, eikä 
niistä saa aiheutua kohtuutonta taakkaa 
uusille markkinatulokkaille ja 
pienyrityksille. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille 
mahdollisuus täyttää nämä vaatimukset 
alue- tai yhteisötasolla, eikä se saa 
edellyttää, että normit täytetään käyttäen 
ainoastaan niiden omalle kansalliselle 
alueelle sijoittuvaa infrastruktuuria.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava laskea nämä indikaattorit 
aluetasolla tai unionin tasolla, eikä niitä 
vaadita laskemaan näitä indikaattoreita 
ainoastaan omaa aluettaan varten.

Or. en
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Tarkistus 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille 
mahdollisuus täyttää nämä vaatimukset 
alue- tai yhteisötasolla, eikä se saa 
edellyttää, että normit täytetään käyttäen 
ainoastaan niiden omalle kansalliselle 
alueelle sijoittuvaa infrastruktuuria.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava laskea nämä indikaattorit 
aluetasolla tai unionin tasolla, eikä niitä 
vaadita laskemaan näitä indikaattoreita 
ainoastaan omaa aluettaan varten.

Or. en

Tarkistus 305
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille 
mahdollisuus täyttää nämä vaatimukset 
alue- tai yhteisötasolla, eikä se saa 
edellyttää, että normit täytetään käyttäen 
ainoastaan niiden omalle kansalliselle 
alueelle sijoittuvaa infrastruktuuria.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava laskea nämä indikaattorit 
aluetasolla tai unionin tasolla, eikä niitä 
vaadita laskemaan näitä normi-
indikaattoreita ainoastaan omaa 
aluettaan varten.

Or. en
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Tarkistus 306
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille 
mahdollisuus täyttää nämä vaatimukset 
alue- tai yhteisötasolla, eikä se saa 
edellyttää, että normit täytetään käyttäen 
ainoastaan niiden omalle kansalliselle 
alueelle sijoittuvaa infrastruktuuria.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava laskea nämä indikaattorit 
aluetasolla tai unionin tasolla, eikä niitä 
vaadita laskemaan näitä indikaattoreita 
ainoastaan omaa aluettaan varten.

Or. en

Tarkistus 307
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille mahdollisuus 
täyttää nämä vaatimukset alue- tai 
yhteisötasolla, eikä se saa edellyttää, että 
normit täytetään käyttäen ainoastaan niiden 
omalle kansalliselle alueelle sijoittuvaa 
infrastruktuuria.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille mahdollisuus 
täyttää nämä vaatimukset alueellisella,
kansallisella tai unionin tasolla, eikä se 
saa edellyttää, että normit täytetään 
käyttäen ainoastaan niiden omalle 
kansalliselle alueelle sijoittuvaa 
infrastruktuuria.

Or. en
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Tarkistus 308
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille mahdollisuus 
täyttää nämä vaatimukset alue- tai 
yhteisötasolla, eikä se saa edellyttää, että 
normit täytetään käyttäen ainoastaan niiden 
omalle kansalliselle alueelle sijoittuvaa 
infrastruktuuria.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava maakaasuyhtiöille mahdollisuus 
täyttää nämä vaatimukset kansallisella,
alueellisella tai yhteisön tasolla, eikä se 
saa edellyttää, että normit täytetään 
käyttäen ainoastaan niiden omalle 
kansalliselle alueelle sijoittuvaa 
infrastruktuuria.

Or. el

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen olisi arvioitava ja esitettävä toimitusten turvaamista koskevat 
normit paitsi alueelliselta pohjalta tai unionin pohjalta niin myös kansallisella tasolla, koska 
kunkin jäsenvaltion geopoliittiset piirteet ovat erilaisia ja niiden kaasumarkkinat toisistaan 
poikkeavia.

Tarkistus 309
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että toimitukset suojatuille 
asiakkaille taataan tavalla, joka ei haittaa 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa, ei heikennä kuluttajien 
taloudellisten etujen suojelua, ja hintaan, 
joka vastaa hyödykkeen todellista 
kaupallista arvoa.

Or. en
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Tarkistus 310
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että toimitukset suojatuille 
asiakkaille taataan tavalla, joka ei haittaa 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa, ja hintaan, joka heijastelee 
hyödykkeen markkina-arvoa. 
Kriisitilanteissa jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin toteuttaa toimenpiteitä 
estääkseen suojattuihin asiakkaisiin 
kohdistuvat suhteettomat kaasun hinnan 
korotukset.

Or. ro

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaan kuluttajansuoja on otettava 
huomioon.

Tarkistus 311
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kuluttajille, jotka eivät hyödy tämän 
artiklan mukaisesta toimitusnormista, 
korvataan vapautettujen markkinoiden 
puitteissa asianmukaisesti kaikki 
kaasutoimitusten häiriöistä aiheutuvat 
tappiot.

Or. en

Perustelu

Suurasiakkaat eivät tämän asetuksen puitteissa kuulu suojattujen asiakkaiden ryhmään, ja 
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niiden kaasuntoimitukset ovat siten vaarassa keskeytyä ensimmäiseksi. Siksi on varmistettava, 
että ne saavat vapautettujen markkinoiden puitteissa asianmukaisen korvauksen tappioistaan.

Tarkistus 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta
asetuksen voimaantulosta] mennessä
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään maaliskuuta 2011;
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä suoritettava riskien ja 
vaikutusten arviointi, jota käytetään 
perustana:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

a) kyseisen jäsenvaltion riskiprofiilin 
laadinnassa ottaen huomioon kaikki 
asiaan vaikuttavat kansalliset ja 
alueelliset olosuhteet,

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

b) kyseisen jäsenvaltion 
ennaltaehkäisysuunnitelman laadinnassa,

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

c) kyseisen jäsenvaltion 
hätäsuunnitelman laadinnassa.

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Riskien ja vaikutusten arviointi sisältää 
erilaisia poikkeuksellisen suuren kysynnän 
ja/tai toimitushäiriöiden skenaarioita, 
kuten keskeisten siirtoinfrastruktuurien, 
varastojen ja nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansien maiden tuottajilta tulevan 
kaasun toimitushäiriöitä. Riskien
vuorovaikutus- ja vastaavuussuhteet
muiden jäsenvaltioiden kanssa on otettava 
huomioon.
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Riskien ja vaikutusten arvioinnin on 
perustuttava muun muassa 6 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa 
säädettyihin indikaattoreihin. Riskien ja 
vaikutusten arvioinnissa on otettava 
huomioon tekninen toteutettavuus ja 
taloudellinen arvio markkinoille 
aiheutuvista kustannuksista ja hyödyistä. 
Näin on tehtävä erityisesti ennen kuin 
suojattujen asiakkaiden ryhmää 
mahdollisesti laajennetaan kansallisella 
tasolla kotitalousasiakkaita pitemmälle.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta
asetuksen voimaantulosta] mennessä
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään maaliskuuta 2011; 
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä suoritettava riskien ja 
vaikutusten arviointi, jota käytetään 
perustana:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

a) kyseisen jäsenvaltion riskiprofiilin 
laadinnassa ottaen huomioon kaikki 
asiaan vaikuttavat kansalliset ja 
alueelliset olosuhteet,

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

ennaltaehkäisysuunnitelman laadinnassa,

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

c) kyseisen jäsenvaltion 
hätäsuunnitelman laadinnassa.

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Riskien ja vaikutusten arviointi sisältää 
erilaisia poikkeuksellisen suuren kysynnän 
ja/tai toimitushäiriöiden skenaarioita, 
kuten keskeisten siirtoinfrastruktuurien, 
varastojen ja nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansien maiden tuottajilta tulevan 
kaasun toimitushäiriöitä. Riskien
vuorovaikutus- ja vastaavuussuhteet
muiden jäsenvaltioiden kanssa on otettava 
huomioon.

Riskien ja vaikutusten arvioinnin on 
perustuttava muun muassa 6 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa 
säädettyihin indikaattoreihin. Riskien ja 
vaikutusten arvioinnissa on otettava 
huomioon tekninen toteutettavuus ja 
taloudellinen arvio markkinoille 
aiheutuvista kustannuksista ja hyödyistä. 
Näin on tehtävä erityisesti ennen kuin 
suojattujen asiakkaiden ryhmää 
mahdollisesti laajennetaan kansallisella 
tasolla kotitalousasiakkaita pitemmälle.

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.
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Tarkistus 314
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta
asetuksen voimaantulosta] mennessä
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään maaliskuuta 2011; 
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä suoritettava riskien ja 
vaikutusten arviointi, jota käytetään 
perustana:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

a) kyseisen jäsenvaltion riskiprofiilin 
laadinnassa ottaen huomioon kaikki 
asiaan vaikuttavat kansalliset ja 
alueelliset olosuhteet,

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

b) kyseisen jäsenvaltion 
ennaltaehkäisysuunnitelman laadinnassa,

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

c) kyseisen jäsenvaltion 
hätäsuunnitelman laadinnassa.

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Riskien ja vaikutusten arviointi sisältää 
erilaisia poikkeuksellisen suuren kysynnän 
ja/tai toimitushäiriöiden skenaarioita, 
kuten keskeisten siirtoinfrastruktuurien, 
varastojen ja nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansien maiden tuottajilta tulevan 
kaasun toimitushäiriöitä. Riskien
vuorovaikutus- ja vastaavuussuhteet
muiden jäsenvaltioiden kanssa on otettava 
huomioon.

Riskien ja vaikutusten arvioinnin on 
perustuttava muun muassa 6 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa 
säädettyihin indikaattoreihin. Riskien ja 
vaikutusten arvioinnissa on otettava 
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huomioon tekninen toteutettavuus ja 
taloudellinen arvio markkinoille 
aiheutuvista kustannuksista ja hyödyistä. 
Näin on tehtävä erityisesti ennen kuin 
suojattujen asiakkaiden ryhmää 
mahdollisesti laajennetaan kansallisella 
tasolla kotitalousasiakkaita pitemmälle.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 315
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta
asetuksen voimaantulosta] mennessä
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään maaliskuuta 2011; 
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä suoritettava riskien ja 
vaikutusten arviointi, jota käytetään 
perustana:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

a) kyseisen jäsenvaltion riskiprofiilin 
laadinnassa ottaen huomioon kaikki 
asiaan vaikuttavat kansalliset ja 
alueelliset olosuhteet,

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

b) kyseisen jäsenvaltion 
ennaltaehkäisysuunnitelman laadinnassa,

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 

c) kyseisen jäsenvaltion 
hätäsuunnitelman laadinnassa. 
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skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,
d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Riskien ja vaikutusten arviointi sisältää 
erilaisia poikkeuksellisen suuren kysynnän 
ja/tai toimitushäiriöiden skenaarioita, 
kuten keskeisten siirtoinfrastruktuurien, 
varastojen ja nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansien maiden tuottajilta tulevan 
kaasun toimitushäiriöitä. Riskien
vuorovaikutus- ja vastaavuussuhteet
muiden jäsenvaltioiden kanssa on otettava 
huomioon.

Riskien ja vaikutusten arvioinnin on 
perustuttava muun muassa 6 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa 
säädettyihin indikaattoreihin. Riskien ja 
vaikutusten arvioinnissa on otettava 
huomioon tekninen toteutettavuus ja 
taloudellinen arvio markkinoille 
aiheutuvista kustannuksista ja hyödyistä. 
Näin on tehtävä erityisesti ennen kuin 
suojattujen asiakkaiden ryhmää 
mahdollisesti laajennetaan kansallisella 
tasolla kotitalousasiakkaita pitemmälle.

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.
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Tarkistus 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on [30 
päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit 
seuraavasti:

1. Komission ja toimivaltaisen 
viranomaisen on [30 päivään maaliskuuta 
2011; 12 kuukautta asetuksen 
voimaantulosta] mennessä kaikilta osin 
arvioitava kaasun toimitusvarmuuteen
EU:ssa ja kussakin jäsenvaltiossa 
vaikuttavat riskit seuraavasti:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja
normeja,

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja
indikaattoreita,

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

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

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja 
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja 
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

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. Samanlaisia 
suunnitelmia voidaan laatia myös alueellisella tasolla.
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Tarkistus 317
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit
seuraavasti:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
[30 päivään syyskuuta 2010; 6 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vaikuttavat riskit ja 
ehdotettujen toimien vaikutusten riskit 
toteuttamalla riskien ja vaikutusten 
arviointi:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

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

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

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

c) analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitushäiriöitä,

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja 
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa. 

d) selvittämällä riskien vuorovaikutus- ja 
vastaavuussuhteita muiden jäsenvaltioiden 
kanssa,
d a) ottaen huomioon ehdotettujen 
toimenpiteiden tekninen toteutettavuus ja 
kaikkien kustannusten taloudellinen 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Asettamalla jäsenvaltioille tiukkoja infrastruktuurivaatimuksia asetus voi aiheuttaa valtavia 
tarpeita investoida uusiin valmiuksiin ja virtaussuunnan kääntämismahdollisuuteen, mikä 
aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, jotka vaikuttavat lopullisten kuluttajien kaasunhintoihin. 
Ehdotetut toimenpiteet on arvioitava huolellisesti, jotta vältetään se, että uudet valmiudet 
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jäävät käyttämättä, jolloin syntyy tarpeettomia kustannuksia ja päädytään nostamaan 
kuluttajahintoja.

Tarkistus 318
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet, mukaan luettuna siten kaasun 
käyttö kotien kaukolämmitykseen ja 
sähköntuotantoon sekä 
toimitusvaihteluille erityisen herkkien 
teollisuudenalojen toiminnot,

Or. hu

Perustelu

Riskien arvioinnissa on otettava huomioon kaikki teollisuudenalat, jotka ovat erityisen 
herkkiä kaasutoimitusten keskeytyksille tai vaihteluille. Arviossa ei tule jättää huomiotta 
merkittävää roolia, joka kaasutoimituksilla on kaukolämpöjärjestelmissä ja 
sähköntuotannossa.

Tarkistus 319
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet, mukaan lukien sähkön ja 
kaukolämmön taattu toimittaminen 
suojatuille asiakkaille,

Or. en
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Tarkistus 320
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet, mukaan lukien kaasun 
käyttäminen sähkön ja kaukolämmön 
toimittamiseen suojatuille asiakkaille,

Or. en

Perustelu

Koska kaasua käytetään useissa jäsenvaltioissa pääasiallisena polttoaineena sähkön ja myös 
lämmön tuotannossa, riskien arvioinnissa olisi otettava huomioon myös sähkön ja 
kaukolämmön toimittaminen suojatuille asiakkaille.

Tarkistus 321
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet, mukaan lukien kaasun 
käyttäminen sähkön ja kaukolämmön 
toimittamiseen suojatuille asiakkaille,

Or. en
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Tarkistus 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet, kuten energiamuotojen 
yhdistelmä, kulutustottumukset, kytkennät 
sisämarkkinoihin ja turvallisuusseikat,

Or. en

Perustelu

Huomioon otettavat seikat olisi selitettävä.

Tarkistus 323
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

d a) yksilöimällä kaikki asiaan vaikuttavat 
kansalliset, alueelliset ja kansainväliset 
seikat.

Or. en

Tarkistus 324
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat riskien 
arvioinnissa velvoittaa teknisen ja 
taloudellisen analyysin pohjalta 



AM\801978FI.doc 87/96 PE438.231v01-00

FI

toimittamaan kaasua muille 
kaasunjakelujärjestelmään kytketyille 
toimitusasiakkaille kuin suojatuille 
asiakkaille, kuten kouluille ja sairaaloille 
sillä edellytyksellä, että nämä velvoitteet 
eivät vaikuta niiden kykyyn toimittaa 
kaasua suojatuille asiakkaille 7 artiklassa 
tarkoitetussa kriisitilanteessa.
Unionin tai alueellisen tason hätätilassa 
kaasun toimitus näille muille asiakkaille 
on yksinomaan kyseisen jäsenvaltion
vastuulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä 2 ja 5 artiklaan esitettävien tarkistusten kanssa. 
"Suojattujen asiakkaiden" käsite kytkeytyy suoraan velvoitteisiin, jotka koskevat kaikkia 
jäsenvaltioita solidaarisuuden kannalta. Jos jäsenvaltiolla on mahdollisuudet toteuttaa 
lisätoimenpiteitä muita asiakkaita varten, se olisi sallittava (ks. 2 ja 5 artiklaan tehdyt 
tarkistukset) sillä edellytyksellä, että lisävelvoitteissa noudatetaan riskien arviointia ja ne 
ovat yksinomaan kyseisen jäsenvaltion vastuulla.

Tarkistus 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa tässä artiklassa asetetut 
velvoitteet voidaan täyttää alueellisella 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen. 
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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 326
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa tässä artiklassa asetetut 
velvoitteet voidaan täyttää alueellisella 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa tässä artiklassa asetetut 
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velvoitteet voidaan täyttää alueellisella 
tasolla.

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 328
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa tässä artiklassa asetetut 
velvoitteet voidaan täyttää alueellisella 
tasolla.

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.
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Tarkistus 329
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita (mukaan luettuina 
kyseiset sähköntuottajat) edustavien 
organisaatioiden, jäsenvaltioiden ja 
sääntelyviranomaisen, silloin kun se ei ole 
toimivaltainen viranomainen, on tehtävä 
yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa ja luovutettava kaikki riskien ja 
vaikutusten arvioinnissa tarvittavat tiedot.
Tällaisessa tietojen antamisessa on 
noudatettava kaupallisesti 
arkaluontoisten tietojen edellyttämää 
luottamuksellisuutta.

Or. en

Perustelu

Pakollisten eurooppalaisten normien asettamisen sijasta tulevassa asetuksessa olisi 
keskityttävä enemmän jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on 
suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava tilanteensa 
asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Tarkistus 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa tarvittavat tiedot, mukaan 



AM\801978FI.doc 91/96 PE438.231v01-00

FI

luettuina geopoliittiset riskit.

Or. en

Tarkistus 331
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

2. Maakaasuyhtiöiden, kaasua käyttävien 
sähköntuottajien, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 

2. Maakaasuyhtiöiden, kaasua käyttävien 
sähköntuottajien, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
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silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja
luovutettava kaikki riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Or. en
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Tarkistus 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskiarvioinnissa
tarvittavat tiedot.

2. Maakaasuyhtiöiden, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavien 
organisaatioiden ja sääntelyviranomaisen, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, on tehtävä yhteistyötä ja 
luovutettava kaikki riskien ja vaikutusten 
arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Pakollisten eurooppalaisten normien asettamisen sijasta tulevassa asetuksessa olisi 
keskityttävä enemmän jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on 
suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava tilanteensa 
asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Tarkistus 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskien ja vaikutusten arviointi on 
tehtävä uudelleen joka toinen vuosi 
kyseisen vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä.

Or. en

Perustelu

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

Kunkin jäsenvaltion on arvioitava riskit ja vaikutukset yhteistä menetelmää noudattaen siten, 
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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 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskien ja vaikutusten arviointi on 
tehtävä uudelleen joka toinen vuosi 
kyseisen vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Pakollisten eurooppalaisten normien asettamisen sijasta tulevassa asetuksessa olisi 
keskityttävä enemmän jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on 
suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava tilanteensa 
asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Tarkistus 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskien ja vaikutusten arviointi on 
tehtävä uudelleen joka toinen vuosi 
kyseisen vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Pakollisten eurooppalaisten normien asettamisen sijasta tulevassa asetuksessa olisi 
keskityttävä enemmän jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on 
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suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava tilanteensa 
asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Tarkistus 338
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskien ja vaikutusten arviointi on 
tehtävä uudelleen joka toinen vuosi 
kyseisen vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Tulevassa asetuksessa olisi keskityttävä jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan 
niiden on suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava 
tilanteensa 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 339
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskien ja vaikutusten arviointi on 
tehtävä uudelleen joka toinen vuosi 
kyseisen vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä.

Or. en
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Perustelu

Pakollisten eurooppalaisten normien asettamisen sijasta tulevassa asetuksessa olisi 
keskityttävä enemmän jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on 
suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava tilanteensa 
asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.

Tarkistus 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä.

3. Riskien ja vaikutusten arviointi on 
tehtävä uudelleen joka toinen vuosi 
kyseisen vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Pakollisten eurooppalaisten normien asettamisen sijasta tulevassa asetuksessa olisi 
keskityttävä enemmän jäsenvaltioita koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan niiden on 
suoritettava perusteellinen riskien ja vaikutusten arviointi ja analysoitava tilanteensa 
asianmukaista yhteistä menetelmää noudattaen.


