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Tarkistus 341
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hätäsuunnitelmassa on: 1. Kansallisessa ja unionin 
hätäsuunnitelmassa on:

Or. en

Tarkistus 342
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) määriteltävä maakaasuyhtiöiden ja 
teollisuusasiakkaiden rooli ja vastuut sekä
niiden vuorovaikutus toimivaltaisen 
viranomaisen ja tarvittaessa 
sääntelyviranomaisen kanssa, 

(2) määriteltävä maakaasuyhtiöiden ja 
teollisuusasiakkaiden rooli ja vastuut sekä 
niiden vuorovaikutus toimivaltaisen 
viranomaisen ja tarvittaessa 
sääntelyviranomaisen kanssa, otettava 
huomioon, miten eri tavoin 
kaasutoimitusten keskeytyminen niihin 
vaikuttaa, ja tehtävä avoin kustannus-
hyötyanalyysi,

Or. de

Perustelu

Tietyt teollisuusasiakkaat ovat erittäin riippuvaisia maakaasun jatkuvasta toimittamisesta. 
Koska nopea polttoaineen vaihto kahta polttoainetta käyttävän polttolaitoksen avulla ei ole 
mahdollista monilla raaka-ainetuotannon aloilla (esim. lasi ja peruskemia), kyseiset 
kuluttajat kykenevät reagoimaan toimituksen keskeytyksiin vain rajallisesti ja suurin 
kustannuksin. Siksi kysyntää koskevia toimia vahvistettaessa on otettava huomioon 
yksittäisten teollisuusasiakkaiden tarpeet. 
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Tarkistus 343
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) määriteltävä maakaasuyhtiöiden ja 
teollisuusasiakkaiden rooli ja vastuut sekä 
niiden vuorovaikutus toimivaltaisen 
viranomaisen ja tarvittaessa 
sääntelyviranomaisen kanssa, 

2) määriteltävä kaikkien 
markkinaosapuolten rooli ja vastuut sekä 
niiden vuorovaikutus toimivaltaisen 
viranomaisen ja tarvittaessa 
sääntelyviranomaisen kanssa 

Or. en

Tarkistus 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) määriteltävä maakaasuyhtiöiden ja 
teollisuusasiakkaiden rooli ja vastuut sekä 
niiden vuorovaikutus toimivaltaisen 
viranomaisen ja tarvittaessa 
sääntelyviranomaisen kanssa,

2) määriteltävä kaikkien 
markkinaosapuolten rooli ja vastuut sekä 
niiden vuorovaikutus toimivaltaisen 
viranomaisen ja tarvittaessa 
sääntelyviranomaisen kanssa

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot; III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa ja se olisi palautettava. Jäsenvaltioiden on puututtava peliin 
hätätilatasolla, kun yksin markkinamekanismeihin turvautumalla ei kriisiä voida ratkaista. 
Markkinapohjaiset mekanismit ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat toimia 
rinnakkain. Muiden kuin markkinamekanismien kustannukset on laskettava luotettavasti ja 
lisäksi olisi kuvailtava myös mekanismit, jotka liittyvät toimimiseen välittäjänä kyseisten 
kolmansien maiden kanssa.
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Tarkistus 345
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) määriteltävä toimivaltaisen 
viranomaisen rooli ja vastuut,

3) ehdotettava määritelmää toimivaltaisen 
viranomaisen roolille ja vastuulle; 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin jatkettava 
toimitusvarmuutensa valvontaa ja niillä 
on edelleen oikeus valita 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
tarvittavat järjestelyt ja välineet,

Or. en

Tarkistus 346
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) määriteltävä toimivaltaisen 
viranomaisen rooli ja vastuut,

3) määriteltävä toimivaltaisen 
viranomaisen sekä muiden 2 artiklan 2 
kohdan 2 luetelmakohdan mukaisesti 
tehtäviä hoitavien viranomaisten rooli ja 
vastuut,

Or. en

Tarkistus 347
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) vahvistettava yksityiskohtaiset 
menettelysäännöt kullekin kriisitasolle, 
mukaan luettuina kutakin tasoa vastaavat 

4) vahvistettava yksityiskohtaiset ja 
muiden kansallisten suunnitelmien 
kanssa yhteensopivat menettelysäännöt 
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tiedonkulkusäännöt, kullekin kriisitasolle, mukaan luettuina 
kutakin tasoa vastaavat 
tiedonkulkusäännöt,

Or. en

Tarkistus 348
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) nimettävä kriisijohtaja tai 
kriisijohtoryhmä ja määriteltävä 
kriisijohdon rooli, 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 6-10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) kuvattava liitteessä II lueteltujen 
markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö 
tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja 
vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla,

6) kuvattava liitteessä II lueteltujen 
markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö 
tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja 
vaikutusten lieventämiseksi 
mahdollisimman laajasti ja niin pitkään 
kuin mahdollista hätätilatasolla,

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

7) kuvattava läpinäkyvän kustannus-
hyötyanalyysin pohjalta liitteessä III 
lueteltujen muiden kuin 
markkinapohjaisten toimenpiteiden 
suunniteltu tai kaavailtu käyttö ja niiden 
suhteelliset hyödyt hätätilatasolla sekä 
esitettävä arvio siitä, missä määrin muiden 
kuin markkinapohjaisten toimenpiteiden 
käyttö on tarpeen kriisistä selviämiseksi, 
esitettävä arvio toimenpiteiden 
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vaikutuksista ja määriteltävä niiden 
toteuttamistavat ottaen huomioon, että 
muita kuin markkinapohjaisia 
toimenpiteitä on käytettävä 
toimitusvarmuuden takaamiseksi 
ainoastaan viimeisenä keinona;

8) kuvattava mekanismi muiden 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
varten kullakin kriisitasolla,

8) kuvattava mekanismi muiden 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
varten sekä muiden markkinaosapuolten 
roolit kyseisessä yhteistyössä kullakin 
kriisitasolla,
8 a) kuvattava mekanismit, joita käytetään 
käynnistämään välitystoimet kyseisten 
kolmansien maiden kanssa,

9) eriteltävä maakaasuyhtiöille asetetut 
raportointivelvollisuudet hälytys- ja 
hätätilatasolla,

9) eriteltävä maakaasuyhtiöille asetetut 
raportointivelvollisuudet hälytys- ja 
hätätilatasolla,

10) esitettävä luettelo ennalta 
määritellyistä toimista kaasun 
asettamiseksi saataville hätätilanteessa, 
mukaan luettuina 
kompensaatiomekanismit ja kaupalliset 
sopimukset tällaisiin toimiin osallistuvien 
tahojen välillä; tällaisiin toimiin voi liittyä 
maiden rajat ylittäviä sopimuksia 
jäsenvaltioiden ja/tai maakaasuyhtiöiden 
välillä.

10) laadittava luettelo ennalta 
määritellyistä ja tiiviissä yhteistyössä 
markkinaosapuolten kanssa määritetyistä 
toimista kaasun asettamiseksi saataville 
hätätilanteessa.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen 
lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot; III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa ja se olisi palautettava. Jäsenvaltioiden on puututtava peliin 
hätätilatasolla, kun yksin markkinamekanismeihin turvautumalla ei kriisiä voida ratkaista. 
Markkinapohjaiset mekanismit ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat toimia 
rinnakkain. Muiden kuin markkinamekanismien kustannukset on laskettava luotettavasti ja 
lisäksi olisi kuvailtava myös mekanismit, jotka liittyvät toimimiseen välittäjänä kyseisten 
kolmansien maiden kanssa.
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Tarkistus 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komission teksti Tarkistus

8 a) kuvattava mekanismit, joita käytetään 
käynnistämään välitystoimet kyseisten 
kolmansien maiden kanssa,

Or. en

Tarkistus 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisitasot ovat seuraavat: 2. Kriisitasot ovat seuraavat:

1) ennakkovaroitustaso: on saatu 
konkreettista, vakavasti otettavaa ja 
luotettavaa tietoa, mahdollisesti erityisestä 
varhaisvaroitusjärjestelmästä, jonka 
mukaan saattaa tapahtua kaasun
toimitusedellytyksiä heikentävä asia;

1) ennakkovaroitustaso: konkreettiset, 
vakavasti otettavat ja luotettavat tiedot 
viittaavat siihen, että kaasun
toimitusedellytykset saattavat heikentyä 
lyhyellä aikavälillä; markkinoiden 
odotetaan ratkaisevan ongelman ilman 
toimivaltaisen viranomaisen puuttumista 
asiaan;

2) hälytystaso (hälytystila): toimitukset 
ovat häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta, mutta markkinat 
pystyvät edelleen selviytymään tilanteesta 
ilman toimivaltaisen viranomaisen 
puuttumista asiaan;

2) hälytystaso (hälytystila): toimitukset
ovat häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta, mutta ei siinä 
määrin, että olisi vielä aihetta julistaa 
3 alakohdassa tarkoitettu hätätila; 
markkinoiden odotetaan ratkaisevan 
ongelman ilman toimivaltaisen 
viranomaisen puuttumista asiaan;

3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 

3) hätätilataso (hätätila): toimitukset ovat 
häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta ja on näyttöä siitä, 
että toimituksia suojatuille asiakkaille ei 
enää pystytä varmistamaan pelkin 
markkinapohjaisin mekanismein; 
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täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta
pelkin markkinapohjaisin toimin.

toimivaltaisen viranomaisen edellytetään 
puuttuvan asiaan hätäsuunnitelman 
mukaisesti; markkinapohjaiset 
mekanismit ja muut kuin 
markkinapohjaiset mekanismit voivat 
tässä vaiheessa toimia rinnakkain.

Or. en

Perustelu

Kukin vaihe olisi selitettävä yksityiskohtaisesti ja erotettava selkeästi toisistaan, jotta 
hätätilanteessa vältetään mahdolliset sekaannukset ja jotta vuoden 2004 direktiivissä 
määritelty kolmitasoinen lähestymistapa palautetaan (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot; III: 
komissio). Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan 
ongelman, mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, 
kun yksin markkinamekanismeihin turvautumalla ei kriisiä voida ratkaista. Markkinapohjaiset 
mekanismit ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat toimia rinnakkain.

Tarkistus 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisitasot ovat seuraavat: 2. Kriisitasot ovat seuraavat:
1) ennakkovaroitustaso: on saatu 
konkreettista, vakavasti otettavaa ja 
luotettavaa tietoa, mahdollisesti erityisestä 
varhaisvaroitusjärjestelmästä, jonka 
mukaan saattaa tapahtua kaasun
toimitusedellytyksiä heikentävä asia;

1) ennakkovaroitustaso: konkreettiset, 
vakavasti otettavat ja luotettavat tiedot 
viittaavat siihen, että kaasun
toimitusedellytykset saattavat heikentyä 
lyhyellä aikavälillä. Markkinoiden 
odotetaan ratkaisevan ongelman ilman 
toimivaltaisen viranomaisen puuttumista 
asiaan;

2) hälytystaso (hälytystila): toimitukset 
ovat häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta, mutta markkinat 
pystyvät edelleen selviytymään tilanteesta
ilman toimivaltaisen viranomaisen 
puuttumista asiaan;

2) hälytystaso (hälytystila): toimitukset 
ovat häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta, mutta ei siinä 
määrin, että olisi vielä aihetta julistaa 
3 alakohdassa tarkoitettu hätätila; 
markkinoiden odotetaan ratkaisevan 
ongelman ilman toimivaltaisen 
viranomaisen puuttumista asiaan;

3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 3) hätätilataso (hätätila): toimitukset ovat 
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poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta
pelkin markkinapohjaisin toimin.

häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta ja on näyttöä siitä, 
että toimituksia suojatuille asiakkaille ei 
enää pystytä varmistamaan pelkin 
markkinapohjaisin mekanismein; 
toimivaltaisen viranomaisen edellytetään 
puuttuvan asiaan hätäsuunnitelman 
mukaisesti; markkinapohjaiset 
mekanismit ja muut kuin 
markkinapohjaiset mekanismit voivat 
tässä vaiheessa toimia rinnakkain.

Or. en

Perustelu

Kukin vaihe olisi selitettävä yksityiskohtaisesti ja erotettava selkeästi toisistaan, jotta 
hätätilanteessa vältetään mahdolliset sekaannukset ja jotta vuoden 2004 direktiivissä 
määritelty kolmitasoinen lähestymistapa palautetaan (I: maakaasuyhtiöt, II: jäsenvaltiot; III: 
komissio). Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan 
ongelman, mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, 
kun yksin markkinamekanismeihin turvautumalla ei kriisiä voida ratkaista. Markkinapohjaiset 
mekanismit ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat toimia rinnakkain.

Tarkistus 353
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisitasot ovat seuraavat: 2. Kriisitasot ovat seuraavat:

1) ennakkovaroitustaso: on saatu 
konkreettista, vakavasti otettavaa ja 
luotettavaa tietoa, mahdollisesti erityisestä 
varhaisvaroitusjärjestelmästä, jonka 
mukaan saattaa tapahtua kaasun 
toimitusedellytyksiä heikentävä asia;
2) hälytystaso (hälytystila): toimitukset 
ovat häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta, mutta markkinat 
pystyvät edelleen selviytymään tilanteesta 
ilman toimivaltaisen viranomaisen 
puuttumista asiaan;

1) hälytystaso (hälytystila): toimitukset 
ovat häiriintyneet, mutta markkinat 
pystyvät edelleen selviytymään tilanteesta 
ilman toimivaltaisen viranomaisen 
puuttumista asiaan;
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3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin. 

2) hätätilataso (hätätila): toimitukset 
suurimman infrastruktuurin kautta ovat 
häiriintyneet ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin.

Or. de

Perustelu

Ennakkovaroitustaso vaikuttaa tarpeettomalta, koska toimitushäiriöt voidaan kompensoida 
yrityksille jopa toisella tasolla. Valtion olisi puututtava asiaan vasta viimeisenä keinona, kun 
maakaasutoimituksia ei voida enää toteuttaa markkinapohjaisin kaupallisin keinoin.

Tarkistus 354
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ennakkovaroitustaso: on saatu 
konkreettista, vakavasti otettavaa ja 
luotettavaa tietoa, mahdollisesti erityisestä 
varhaisvaroitusjärjestelmästä, jonka 
mukaan saattaa tapahtua kaasun 
toimitusedellytyksiä heikentävä asia;

1) on saatu konkreettista, vakavasti 
otettavaa ja luotettavaa tietoa, 
mahdollisesti erityisestä 
varhaisvaroitusjärjestelmästä, jonka 
mukaan saattaa tapahtua kaasun 
toimitusedellytyksiä heikentävä asia; 
mikäli markkinat kykenevät ratkaisemaan 
ongelman, toimivaltaisen viranomaisen ei 
pitäisi puuttua asiaan;

Or. en
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Tarkistus 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin. 

3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 
kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet tai on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin.

Or. en

Tarkistus 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hätäsuunnitelmalla on varmistettava, 
että rajat ylittävät yhteydet varastoihin 
toimivat myös hätätilanteissa.
Hätäsuunnitelma ei saa sisältää
toimenpiteitä, joilla perusteettomasti 
rajoitetaan kaasun kulkua rajojen yli. 

3. Jäsenvaltioiden ja hätäsuunnitelmassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että rajat 
ylittävät yhteydet varastojen sovittuihin 
kapasiteetteihin säilytetään sopimuspuolia 
varten myös hätätilanteissa. Jäsenvaltiot ja 
toimivaltaiset viranomaiset eivät saa ottaa 
käyttöön toimenpiteitä, joilla 
perusteettomasti rajoitetaan sovittujen 
kaasumäärien kulkua rajojen yli.

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa eri osapuolten vastuualueet selkeästi toisistaan. Tämä on erityisen 
tärkeää hätätilanteissa, jotka vaikuttavat useisiin jäsenvaltioihin ja joissa pelkät 
markkinaperusteiset mekanismit eivät riitä tilanteen ratkaisemiseen. Kauppasopimuksia olisi 
noudatettava silloinkin, kun on hätätila.
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Tarkistus 357
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hätäsuunnitelmalla on varmistettava, 
että rajat ylittävät yhteydet varastoihin 
toimivat myös hätätilanteissa. 
Hätäsuunnitelma ei saa sisältää
toimenpiteitä, joilla perusteettomasti 
rajoitetaan kaasun kulkua rajojen yli. 

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

Or. en

Tarkistus 358
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hätäsuunnitelmassa on myös 
määritettävä hätätilanteessa 
välttämättömät toimenpiteet, joilla 
vähennetään vaikutuksia, joita 
kaasuntoimituksen keskeytyminen 
aiheuttaa sähkön ja kaukolämmön 
toimittamiselle suojatuille asiakkaille. 

Or. en

Perustelu

Koska useissa jäsenvaltioissa kaasua käytetään sähköntuotannon ja myös lämmön tuotannon 
pääasiallisena polttoaineena, olisi hätäsuunnitelmassa myös määritettävä välttämättömät 
toimenpiteet, joilla vähennetään vaikutuksia, joita kaasuntoimituksen keskeytyminen aiheuttaa 
sähkön ja kaukolämmön toimittamiselle. Tällä olisi varmistettava, että suojatut asiakkaat 
eivät joudu kärsimään kaasukriisin aiheuttamasta sähkökatkoksesta tai kylmyydestä.
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Tarkistus 359
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hätäsuunnitelmassa on myös 
määritettävä hätätilanteessa 
välttämättömät toimenpiteet, joilla 
vähennetään vaikutuksia, joita 
kaasuntoimituksen keskeytyminen 
aiheuttaa sähkön ja kaukolämmön 
toimittamiselle suojatuille asiakkaille. 

Or. en

Tarkistus 360
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason 
olevan voimassa toimivaltaisen
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja toimitettava sille 
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle 
ja sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
ilmoittaa hätätilan olemassaolosta ja 
määrittää kriisitason. Toimivaltaisen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja toimitettava sille 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti toimista, 
jotka se aikoo toteuttaa 1 kohdan 
mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen
on noudatettava hätäsuunnitelmassaan 
ennalta määritettyjä toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

9 artiklan 4 ja 5 kohdassa mainittujen toimien on oltava yhdenmukaisia, ne eivät saa olla 
tarpeettomia ja niissä on selitettävä, missä johdonmukaisessa järjestyksessä ne on 
toteutettava.
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Tarkistus 361
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
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tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en

Perustelu

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

Ryhmän olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden 
koordinointi. Ryhmää olisi siksi kuultava rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.

Tarkistus 363
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en
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Tarkistus 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
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tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en

Perustelu

Koska kaasualan koordinointiryhmä on parhaassa asemassa arvioidakseen kaasun 
toimitustilannetta ja tarjoaa asianmukaisen yhteistyöfoorumin kaasualan edustajille ja 
kansallisille ja komission virkamiehille, komission olisi kuultava ryhmää ennen kuin se 
ilmoittaa hätätiloista tai ryhtyy toimiin, ja lisäksi komission olisi myös noudatettava ryhmän 
päätöksiä. Kaasualan koordinointiryhmää olisi edelleen vahvistettava kutsumalla siihen 
kaasuteollisuuden ja sen suurten teollisuusasiakkaiden edustajia.

Tarkistus 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en
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Perustelu

Pidämme myönteisenä sitä, että kaasualan koordinointiryhmää ei ole poistettu 
asetusehdotuksesta. Koska sen tehtäviin olisi sisällyttävä paljon muutakin kuin pelkästään 
neuvonta, komission olisi pyydettävä kaikkia sidosryhmiä tiiviiseen yhteistyöhön päättäessään 
ryhmän tarkasta kokoonpanosta. Koska kaasualan koordinointiryhmä on parhaassa asemassa 
arvioidakseen kaasun toimitustilannetta ja tarjoaa asianmukaisen yhteistyöfoorumin 
kaasualan edustajille ja kansallisille ja komission virkamiehille, komission olisi kuultava 
ryhmää ennen kuin se ilmoittaa hätätiloista tai ryhtyy toimiin, ja lisäksi komission olisi myös 
noudatettava ryhmän päätöksiä.

Tarkistus 367
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on 
hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kaasualan
koordinointiryhmälle ja toimitettava niille
kaikki tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä 
on hätätilanne, joka saattaa johtaa EU:lle ja 
sen jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin.

Or. en

Perustelu

Koska kaasualan koordinointiryhmä on parhaassa asemassa arvioidakseen kaasun 
toimitustilannetta ja tarjoaa asianmukaisen yhteistyöfoorumin kaasualan edustajille ja 
kansallisille ja komission virkamiehille, komission olisi kuultava ryhmää ennen kuin se 
ilmoittaa hätätiloista tai ryhtyy toimiin, ja lisäksi komission olisi myös noudatettava ryhmän 
päätöksiä. Kaasualan koordinointiryhmää olisi edelleen vahvistettava kutsumalla siihen 
kaasuteollisuuden ja sen suurten teollisuusasiakkaiden edustajia.
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Tarkistus 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa komissiolle, että jossakin 
jäsenvaltiossa on geopoliittisista syistä 
julistettu ennakkovaroitustaso tai kun 
varhaisvaroitusmekanismi mahdollisesti 
ilmoittaa geopoliittisista syistä 
aiheutuvista kaasutoimitusten häiriöistä, 
unioni toteuttaa aiheellisia diplomaattisia 
toimia komission varapuheenjohtajan / 
unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan (varapuheenjohtajan / 
korkea edustajan) edustamana.
Varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
toimet eivät saa vaikuttaa 
sisämarkkinoiden toimintaan.

Or. en

Perustelu

Aiheelliset diplomaattiset toimet suhteessa kolmansiin maihin, jotka ovat kaasun toimittajia 
tai kauttakulkumaita, on toteutettava mahdollisimman varhain, kun geopoliittisista syistä 
aiheutuva kaasutoimitusten häiriintyminen uhkaa. Nämä toimet eivät saa vaikuttaa 
sisämarkkinoiden toimintaan.

Tarkistus 369
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen julistaessa 
hätätilan sen on toteutettava 
hätäsuunnitelmassa ennalta määritellyt 
toimet ja ilmoitettava välittömästi 
komissiolle erityisesti 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisista toimenpiteistä, joita se aikoo 

5. Mikäli kyseessä on hätätilanne, joka 
saattaa johtaa unionille ja sen 
jäsenvaltioille osoitettavaan 
avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta komission 
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toteuttaa. Komissio voi kutsua kokoon 
kaasualan koordinointiryhmän.

pelastuspalvelun seuranta- ja 
tiedotuskeskukseen MICiin. Komissio voi 
kutsua kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän.

Or. en

Perustelu

9 artiklan 4 ja 5 kohdassa mainittujen toimien on oltava yhdenmukaisia, ne eivät saa olla 
tarpeettomia ja niissä on selitettävä, missä johdonmukaisessa järjestyksessä ne on 
toteutettava.

Tarkistus 370
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, 
että hätätilan julistus on perusteltu eikä 
aiheuta perusteetonta haittaa 
maakaasuyhtiöille ja sisämarkkinoiden 
toiminnalle. Komissio voi pyytää 
toimivaltaista viranomaista tekemään 
muutoksia sellaisiin toimenpiteisiin, jotka 
muodostavat kohtuuttoman rasitteen 
maakaasuyhtiöille, ja lakkauttamaan 
hätätilan, jos komissio katsoo, ettei 
hätätilan julistaminen ollut tai enää ole 
perusteltu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 371
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
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hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille,
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut 
tai enää ole perusteltu.

hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille.

Or. el

Perustelu

Tämä säännös voi nykymuodossaan johtaa turvallisuusongelmiin siirto- ja jakelujärjestelmien 
toiminnassa, josta vastaaminen on yksin toimivaltaisen viranomaisen tehtävä.

Tarkistus 372
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

6. Komissio tarkastaa kolmen 
vuorokauden kuluessa, että hätätilan 
julistus täyttää 2 kohdassa vahvistetut 
kriteerit.

Mikäli hätätilan olemassaolosta 
ilmoittaneen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen päättää soveltaa 
suunnitelmaan kuulumatonta 
toimenpidettä, komissio voi tarkastaa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
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voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

Or. en

Tarkistus 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

6. Komissio tarkastaa kolmen 
vuorokauden kuluessa, että hätätilan 
julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää kaasualan 
koordinointiryhmältä neuvoa tässä 
asiassa. Komissio voi pyytää toimivaltaista 
viranomaista tekemään muutoksia sellaisiin
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

Or. en

Perustelu

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

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

Tarkistus 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

6. Komissio tarkastaa neljän vuorokauden
kuluessa, että hätätilan julistus on 
perusteltu eikä aiheuta perusteetonta 
haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää kaasualan 
koordinointiryhmältä neuvoa tässä 
asiassa. Komissio voi pyytää toimivaltaista 
viranomaista tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

Or. en

Perustelu

Kriisin sattuessa viikko voi olla liian pitkä aika. Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, 
ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto) koostuva asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta 
foorumilta kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja 
koordinoinnille. Ryhmän olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointi. Ryhmää olisi siksi kuultava rutiininomaisesti tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.
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Tarkistus 375
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

6. Komissio tarkastaa neljän vuorokauden
kuluessa, että hätätilan julistus on 
perusteltu eikä aiheuta perusteetonta 
haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää kaasualan 
koordinointiryhmältä neuvoa tässä 
asiassa. Komissio voi pyytää toimivaltaista 
viranomaista tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

Or. en

Tarkistus 376
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio tarkastaa viikon kuluessa, että 
hätätilan julistus on perusteltu eikä aiheuta 
perusteetonta haittaa maakaasuyhtiöille ja 
sisämarkkinoiden toiminnalle. Komissio 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
tekemään muutoksia sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka muodostavat 
kohtuuttoman rasitteen maakaasuyhtiöille, 
ja lakkauttamaan hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut tai 
enää ole perusteltu.

6. Komissio tarkastaa 48 tunnin kuluessa, 
että hätätilan julistus on perusteltu eikä 
aiheuta perusteetonta haittaa 
maakaasuyhtiöille ja sisämarkkinoiden 
toiminnalle. Komissio voi pyytää 
toimivaltaista viranomaista tekemään 
muutoksia sellaisiin toimenpiteisiin, jotka 
muodostavat kohtuuttoman rasitteen 
maakaasuyhtiöille, ja lakkauttamaan 
hätätilan, jos komissio katsoo, ettei 
hätätilan julistaminen ollut tai enää ole 
perusteltu.
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Or. en

Tarkistus 377
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätätilassa käyttöön otettujen toimien 
yhteydessä, alueellisen ja unionin tason 
toimet mukaan lukien, on varmistettava, 
että toimien vuoksi kärsiville 
maakaasuyhtiöille maksetaan 
oikeudenmukainen ja täysi korvaus.

Or. en

Tarkistus 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätätilassa käyttöön otettujen toimien 
yhteydessä, alueellisen ja unionin tason 
toimet mukaan lukien, on varmistettava, 
että toimien vuoksi kärsiville 
maakaasuyhtiöille maksetaan 
oikeudenmukainen ja täysi korvaus.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen ja täyden korvauksen maksaminen hätätilassa toteutettujen toimien vuoksi 
kärsimään joutuneille maakaasuyhtiölle on asetusehdotuksen perustan muodostavan 
markkinapohjaisen ja syrjimättömän lähestymistavan mukainen.
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Tarkistus 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätätilassa käyttöön otettujen toimien 
yhteydessä, alueellisen ja unionin tason 
toimet mukaan lukien, on varmistettava, 
että toimien vuoksi kärsiville 
maakaasuyhtiöille maksetaan 
oikeudenmukainen ja kestävä korvaus.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen ja täyden korvauksen maksaminen hätätilassa toteutettujen toimien vuoksi 
kärsimään joutuneille maakaasuyhtiölle on asetusehdotuksen perustan muodostavan 
markkinapohjaisen ja syrjimättömän lähestymistavan mukainen.

Tarkistus 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätätilassa käyttöön otettujen toimien 
yhteydessä, alueellisen ja unionin tason 
toimet mukaan lukien, on varmistettava, 
että toimien vuoksi kärsiville 
maakaasuyhtiöille maksetaan 
oikeudenmukainen ja täysi korvaus.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen ja täyden korvauksen maksaminen hätätilassa toteutettujen toimien vuoksi 
kärsimään joutuneille maakaasuyhtiölle on asetusehdotuksen perustan muodostavan 
markkinapohjaisen ja syrjimättömän lähestymistavan mukainen.
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Tarkistus 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätätilassa käyttöön otettujen toimien 
yhteydessä, alueellisen ja unionin tason 
toimet mukaan lukien, on varmistettava, 
että toimien vuoksi kärsiville 
maakaasuyhtiöille maksetaan 
oikeudenmukainen ja kestävä korvaus.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen ja kestävän korvauksen maksaminen hätätilassa toteutettujen toimien 
vuoksi kärsimään joutuneille maakaasuyhtiölle on sen markkinapohjaisen ja syrjimättömän 
lähestymistavan mukainen, jolle asetusehdotus perustuu.

Tarkistus 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Hätäsuunnitelma on päivitettävä joka 
toinen vuosi 8 artiklassa tarkoitetun 
riskien arvioinnin tulosten perusteella.

Or. it
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Tarkistus 383
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kolme unionin kriisitasoa ovat 
seuraavat: 

1) Unionin ennakkovaroitustaso (unionin 
ennakkovaroitus). Komissio antaa 
unionin ennakkovaroituksen vähintään 
yhden toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tai kun vähintään yhdessä 3 a 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
varhaisvaroitusmekanismin mukaisessa 
sopimuksessa määritettyjen toimien 
edellytykset ovat täyttyneet. Unionin 
ennakkovaroituksen aikana komissio ja 
korkea edustaja vähentävät todettuja 
riskejä EU:n ulkoisen energiapolitiikan 
keinoin.
2) Unionin hälytystaso (unionin 
hälytystila). Komissio julistaa unionin 
hälytystilan vähintään yhden 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. 
Unionin hälytystilassa komissio pyytää 
toteuttamaan toimet toimitushäiriöiden tai 
poikkeuksellisen suuren kysynnän 
ratkaisemiseksi parantamalla liitteessä II 
lueteltujen markkinapohjaisten 
toimenpiteiden koordinointia unionissa. 
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3) Komissio julistaa unionin tason
hätätilan, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on 
ilmoittanut 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 
hätätilan olemassaolosta, tai kun unioni
menettää yli 10 prosenttia ENTSO-G:n 
arvion mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä unionin tason 
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle

Or. en

Tarkistus 384
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio julistaa unionin tason
hätätilan, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 
tarkastuksen jälkeen, tai kun unioni 
menettää yli 20 prosenttia ENTSO-G:n 
arvion mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa unionin hätätilan 
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle, kun yksi asianomaisen alueen 
toimivaltaisista viranomaisista on 
julistanut hätätilan tai kun kärsimään 
joutunut alue menettää yli 10 prosenttia 
ENTSO-G:n arvion mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan 
kolmansista maista. 

Or. en
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Perustelu

Usein on tehokkaampaa soveltaa kansallisia tai alueellisia toimivaltuuksia mahdollisimman 
pitkään, koska näiden tasojen toimijat ovat usein tietoisempia ongelmista ja niiden 
vaikutuksista kuin mitä komissio voi olla Euroopan tasolla. Siksi mahdollisuutta julistaa 
alueellisesti rajoitettu unionin hätätila on vahvistettava. Samanaikaisesti voitaisiin nostaa 
kynnystä, joka laukaisee EU:n laajuisen unionin hätätilan.

Tarkistus 385
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
yhteisötason hätätilan toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä tai kun yhteisö 
menettää yli 20 prosenttia päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista, jos 
kaasun tuonnin vähenemistä ei ole jo 
kyetty kompensoimaan 
markkinamekanismien avulla. Komissio 
voi toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä ja kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
yhteisötason hätätilan tilanteesta erityisesti 
kärsiville maantieteellisille alueille, jotka 
ulottuvat useamman jäsenvaltion alueelle.

Or. de

Perustelu

ENTSO-G ei voi tehdä kaasun maahantuonnin vähenemistä koskevia laskelmia, sillä 
siirtoverkonhaltijoilla ei eriyttämisen vuoksi ole kyseisiä tietoja. Nämä määrät ovat 
ainoastaan tuontisopimuksia tehneiden kaasuasiakkaiden tiedossa, ja lisäksi on vielä 
selvitettävä, kuka tekee laskelmat siitä, että päivittäinen kaasun maahantuonti alenee 10 
prosenttia. Katsomme, että soveltuva asiantuntijaryhmä on kaasualan koordinointiryhmä, 
koska siinä ovat edustettuina kaikki sidosryhmät (kaasualan asiantuntijat, ENTSO-G, 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER ja hallitusten edustajat).
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Tarkistus 386
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
mainitun kuulemisen perusteella
yhteisötason hätätilan toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä tai kun yhteisö 
menettää yli 10 prosenttia ENTSO-G:n 
laskelman mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista, jos 
on olemassa vakava riski, että suojelluille 
asiakkaille ei voida enää taata 
kaasuntoimitusta markkinamekanismien 
tai kansallisten hätätoimien avulla. 
Komissio voi tällöin julistaa yhteisötason 
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman jäsenvaltion alueelle.

Or. de

Perustelu

Maakaasun asema, infrastruktuurin rakenne ja verkostoituminen naapurivaltioiden kanssa 
poikkeavat siinä määrin toisistaan jäsenvaltioittain, että asiantuntijaelimen olisi aina 
kartoitettava tilanne ennen kuin toimitushäiriöiden vuoksi käynnistetään toimia. Tämä tehtävä 
kuuluu kaasualan koordinointiryhmälle, jonka asemaa olisi selvästi vahvistettava.

Tarkistus 387
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio julistaa unionin tason
hätätilan, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen tai EU:n 
kaasuverkon ulkopuolelle jääneen ja 
yhdestä kaasuntoimittajasta riippuvaisen 
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kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komission on julistettava yhteisön 
hätätila, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa yhteisötason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman jäsenvaltion alueelle.

jäsenvaltion toimivaltion viranomainen 
on julistanut 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen hätätilan, tai kun unioni
menettää yli 10 prosenttia ENTSO-G:n 
arvion mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio voi julistaa toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä unionin tason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Mikäli kaasuntoimitukset häiriintyvät yhdessä jäsenvaltiossa on julistettava unionin tason 
hätätila. Esimerkiksi kaasutoimitusten häiriöt Liettuassa eivät koskaan muodostaisi 10 
prosenttia unionin menetyksistä.

Tarkistus 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
unionin tason hätätilan vähintään kahden 
kärsimään joutunutta aluetta edustavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun unioni menettää ENTSO-G:n arvion
mukaan suunniteltuihin tuontimääriin 
verrattuna yli 20 prosenttia päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan unionin
hätätilan, kun useampi kuin kaksi
toimivaltaista viranomaista on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa unionin tason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
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maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Viime 
kriisi osoitti, että kaasuyhtiöt voivat helposti selvitä omin voimin tilanteessa, jossa EU:n 
tuonnista menetetään yli 10 prosenttia, mikäli tarvittavat perusrakenteet ovat olemassa. 
Kymmenen prosentin kynnys olisi siksi nostettava ainakin 20 prosenttiin. 

Tarkistus 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
unionin tason hätätilan vähintään kahden 
kärsimään joutunutta aluetta edustavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun unioni menettää ENTSO-G:n arvion
mukaan suunniteltuihin tuontimääriin 
verrattuna yli 20 prosenttia päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan unionin
hätätilan, kun useampi kuin kaksi
toimivaltaista viranomaista on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa unionin tason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en
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Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Viime 
kriisi osoitti, että kaasuyhtiöt voivat helposti selvitä omin voimin tilanteessa, jossa EU:n 
tuonnista menetetään yli 10 prosenttia, mikäli tarvittavat perusrakenteet ovat olemassa. 
Kymmenen prosentin kynnys olisi siksi nostettava ainakin 20 prosenttiin. 

Tarkistus 390
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
unionin tason hätätilan vähintään kahden 
kärsimään joutunutta aluetta edustavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun unioni menettää ENTSO-G:n arvion
mukaan suunniteltuihin tuontimääriin 
verrattuna yli 20 prosenttia päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan unionin
hätätilan, kun useampi kuin kaksi
toimivaltaista viranomaista on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa unionin tason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Asianomaisia osapuolia edustavana asiantuntijaryhmänä olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultava kriisitilanteessa. Unionin hätätila olisi julistettava ainoastaan poikkeuksellisissa 
oloissa ja kyseisen julistuksen antamista koskevien ehtojen olisi oltava tiukat tarpeettomien 
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kriisijulistusten ehkäisemiseksi.

Tarkistus 391
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
unionin tason hätätilan vähintään kahden 
kärsimään joutunutta aluetta edustavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun unioni menettää ENTSO-G:n arvion
mukaan suunniteltuihin tuontimääriin 
verrattuna yli 10 prosenttia päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan unionin
hätätilan, kun useampi kuin kaksi
toimivaltaista viranomaista on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa unionin tason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Asianomaisia osapuolia edustavana asiantuntijaryhmänä olisi kaasualan koordinointiryhmää 
kuultava kriisitilanteessa. Unionin hätätila olisi julistettava ainoastaan poikkeuksellisissa 
oloissa ja kyseisen julistuksen antamista koskevien ehtojen olisi oltava tiukat tarpeettomien 
kriisijulistusten ehkäisemiseksi.
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Tarkistus 392
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
unionin tason hätätilan kahden kärsimään 
joutunutta aluetta edustavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun unioni menettää ENTSO-G:n arvion
mukaan suunniteltuihin tuontimääriin 
verrattuna yli 10 prosenttia päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komission on kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistettava 
unionin hätätila, kun useampi kuin kaksi
toimivaltaista viranomaista on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa unionin tason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en

Tarkistus 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi julistaa yhteisötason
hätätilan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tai kun yhteisö menettää yli 10 
prosenttia ENTSO-G:n laskelman 
mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komission on julistettava yhteisön 

1. Komissio julistaa unionin tason
hätätilan kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti
tai kun unioni menettää ENTSO-G:n 
arvion mukaan päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista 
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hätätila, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 
Komissio voi julistaa yhteisötason
hätätilan tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman jäsenvaltion alueelle.

merkittävän osan, jota ei voida korvata 
markkinamekanismien avulla. Komissio 
voi julistaa toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä unionin tason hätätilan 
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Unionin hätätila on julistettava vasta silloin, kun kansalliset ja markkinatoimet eivät riitä 
korvaamaan menetettyä kaasua.

Tarkistus 394
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun yhteisö menettää yli 10 prosenttia 
ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan 
kolmansista maista tai kun yksittäinen 
jäsenvaltio menettää päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan yli 50 prosenttia. 
Komission on julistettava yhteisön hätätila, 
kun useampi kuin yksi toimivaltainen 
viranomainen on julistanut hätätilan ja 
komissio on suorittanut 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen tarkastuksen. Komissio voi 
julistaa yhteisötason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman 
jäsenvaltion alueelle.

Or. hu
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Perustelu

Koko yhteisön maahantuonnin 10 prosentin menetyksen ohella voi käydä niin, että yksittäinen 
jäsenvaltio menettää kaasuntuontinsa kokonaan, mutta yhteisön hätätilaa ei julisteta. Siksi on 
varmistettava, että solidaarisuusperiaatteen mukaisesti toimiva komissio voi julistaa yhteisön 
hätätilan aina kun tietyn jäsenvaltion kaasutoimituksissa on tuntuvia häiriöitä.

Tarkistus 395
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio voi kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan julistaa 
unionin tason hätätilan kun unioni
menettää yli 20 prosenttia ENTSO-G:n 
laskelman mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komissio julistaa unionin hätätilan, kun 
useampi kuin yksi toimivaltainen 
viranomainen on julistanut hätätilan ja 
komissio on suorittanut 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen tarkastuksen. Komissio voi 
julistaa unionin tason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueelle.

Or. en

Perustelu

Koska kaasualan koordinointiryhmä on parhaassa asemassa arvioidakseen kaasun 
toimitustilannetta ja tarjoaa asianmukaisen yhteistyöfoorumin kaasualan edustajille ja 
kansallisille ja komission virkamiehille, olisi komission kuultava ryhmää ennen kuin se 
ilmoittaa hätätiloista tai ryhtyy toimiin, ja lisäksi komission olisi myös noudatettava ryhmän 
päätöksiä. Kaasualan koordinointiryhmää olisi edelleen vahvistettava kutsumalla siihen 
kaasuteollisuuden ja sen suurten teollisuusasiakkaiden edustajia.
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Tarkistus 396
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi julistaa yhteisötason
hätätilan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tai kun yhteisö menettää yli 10 
prosenttia ENTSO-G:n laskelman 
mukaisesta päivittäisestä 
kaasuntuonnistaan kolmansista maista. 
Komission on julistettava yhteisön
hätätila, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen. 

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

unionin tason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueelle.

Or. en

Perustelu

Komission odotetaan ryhtyvän yhteisön tason toimiin, kun vähintään yksi jäsenvaltio on 
joutunut kärsimään kaasutoimitusten häiriöistä. Komission olisi erityisesti toimittava 
avustajana poliittisella tasolla. On pantava merkille, että erityisillä toimilla on kaasualan 
erityisluonteesta johtuva alueellinen ulottuvuus ja että apu naapurivaltioiden välillä on 
luonnollisempaa kuin eri alueita edustavien valtioiden välinen apu. 

Tarkistus 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti yhteisötason 
hätätilan julistettuaan.

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti kun:

– kaasutoimitusten häiriintymisen uhasta 
on luotettava, mahdollisesti 
varhaisvaroitusmekanismin laukaisema 
merkki;
– jäsenvaltio julistaa ennakkovaroitus-, 
hälytys- tai hätätilatason; tai
– unionin tason hätätila on julistettu.

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmä olisi kutsuttava kokoon mahdollisen kriisin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta varmistetaan tehokas tiedonvaihto ja tuetaan tehokasta 
päätöksentekoa kriisitilanteessa. 
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Tarkistus 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti yhteisötason
hätätilan julistettuaan. 

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti unionin tason
hätätilan julistettuaan. 

Or. en

Tarkistus 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa turvautuen kaasualan 
koordinointiryhmään, jota on kuultava 
ennen päätöksentekoa. Erityisesti 
komissio varmistaa tiedonvaihdon ja 
jäsenvaltio- ja aluetason toimien 
johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden 
suhteessa unionin tason toimiin sekä 
koordinoi toimenpiteitä suhteessa 
kolmansiin maihin komission 
varapuheenjohtajan / ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
sekä energia-asioista vastaavan komission 
jäsenen kautta. Komissio kutsuu kokoon 
kriisijohtoryhmän, joka koostuu erityisesti 
teollisuuden ja hätätilasta kärsivien 
jäsenvaltioiden edustajista. Komissio 
organisoi mainitun kriisinhallintaryhmän 
tehtävät kaasualan koordinointiryhmän 
oikeudet huomioon ottaen. Komissio 
varmistaa, että kaasualan 
koordinointiryhmä saa säännöllisesti 
tietoja kriisinhallintaryhmän 
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toteuttamista toimista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 401
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista.

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa heikentämättä jäsenvaltioiden 
oikeutta vastata toimitusvarmuudestaan. 
Erityisesti komissio kannustaa 
tiedonvaihtoon sekä jäsenvaltio- ja 
aluetason toimien johdonmukaisuuteen ja 
vaikuttavuuteen suhteessa unionin tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin ja kuulee 
niitä.

Or. en

Tarkistus 402
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
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koordinoi toimivaltaisten viranomaisten
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

koordinoi jäsenvaltioiden toimintaa 
yhteistyössä kaasualan 
koordinointiryhmän kanssa. Erityisesti 
komissio varmistaa tiedonvaihdon ja 
jäsenvaltio- ja aluetason toimien 
johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden 
suhteessa yhteisön tason toimiin sekä 
koordinoi toimenpiteitä suhteessa 
kolmansiin maihin. Komissio voi 
yhteistyössä kaasualan 
koordinointiryhmän kanssa kutsua 
kokoon kriisijohtoryhmän, joka koostuu 
erityisesti teollisuuden ja hätätilasta 
kärsivien jäsenvaltioiden edustajista.

Or. de

Perustelu

Maakaasun asema, infrastruktuurin rakenne ja verkostoituminen naapurivaltioiden kanssa 
poikkeavat siinä määrin toisistaan jäsenvaltioittain, että asiantuntijaelimen olisi aina 
kartoitettava tilanne ennen kuin toimitushäiriöiden vuoksi käynnistetään toimia. Tämä tehtävä 
kuuluu kaasualan koordinointiryhmälle, jonka asemaa olisi selvästi vahvistettava. 

Tarkistus 403
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
varmistaa toimivaltaisten viranomaisten 
hätätoimenpiteiden koordinoinnin. 
Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
toimiin sekä voi varmistaa suhteessa 
kolmansiin maihin toteutettavien toimien 
koordinoinnin. Komissio voi kutsua 
kokoon kriisijohtoryhmän, joka koostuu 
erityisesti teollisuuden ja hätätilasta 
kärsivien jäsenvaltioiden edustajista.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
varmistaa toimivaltaisten viranomaisten 
hätätoimenpiteiden koordinoinnin. 
Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
toimiin sekä voi varmistaa suhteessa 
kolmansiin maihin toteutettavien toimien 
koordinoinnin. Komissio voi kutsua 
kokoon kriisijohtoryhmän, joka koostuu 
erityisesti teollisuuden ja hätätilasta 
kärsivien jäsenvaltioiden edustajista.

Or. en

Perustelu

Komission toimivallalla on pyrittävä toimien mahdollisimman suureen tehokkuuteen siten, 
että sillä ei toisaalta vaikuteta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin yksilöidä kansallisen 
tilanteensa valossa sopivimmat toimenpiteet. On vältettävä kilpailun vääristymiä sekä 
jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten hankkeiden ja infrastruktuurialoitteiden 
rajoittamista.
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Tarkistus 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
varmistaa toimivaltaisten viranomaisten 
hätätoimenpiteiden koordinoinnin. 
Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
toimiin sekä voi varmistaa suhteessa 
kolmansiin maihin toteutettavien toimien 
koordinoinnin. Komissio voi kutsua 
kokoon kriisijohtoryhmän, joka koostuu 
erityisesti teollisuuden ja hätätilasta 
kärsivien jäsenvaltioiden edustajista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
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suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 407
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

Or. en
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Tarkistus 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa kaasualan koordinointiryhmää 
kuultuaan. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio voi 
kutsua kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 409
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio voi antaa toimivaltaiselle 
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viranomaista tai maakaasuyhtiötä 
muuttamaan toimintaansa.

viranomaiselle lausunnon. 

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kolmen päivän 
kuluessa komission pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu pyyntöön. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio 
voi muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.
Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai
peruuttamatta pyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä noudatettava 
komission pyyntöä. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio voi antaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon. 

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kolmen päivän 
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kuluessa komission pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu pyyntöön. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio 
voi muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.
Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai 
peruuttamatta pyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä noudatettava 
komission pyyntöä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio voi suosittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai maakaasuyhtiölle, että 
ne muuttavat toimintaansa. 

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kolmen päivän 
kuluessa komission pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu pyyntöön. 
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Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio 
voi muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.
Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai 
peruuttamatta pyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä noudatettava 
komission pyyntöä.

Or. en

Perustelu

Ennaltaehkäisevät toimet ja hätäsuunnitelmat sovitetaan kansalliseen ja alueelliseen 
markkinatilanteeseen ja valtioiden ja alueiden voimavaroihin kaasuntoimituksiin liittyvän 
hätätilanteen ratkaisemiseksi. Komissiolla ei siksi pidä olla liian suurta valtaa tällaisten 
suunnitelmien arvioinnissa, eikä sen pidä kehottaa kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja 
maakaasuyhtiöitä muuttamaan toimiaan. Tällainen toimivallan siirto komissiolle ei sitä paitsi 
vaikuta sopivan yhteen direktiivin 2009/73/EY 5 ja 6 artiklan kanssa, joissa annetaan 
päävastuu kaasutoimitusten turvaamisesta jäsenvaltioille.

Tarkistus 412
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio yhteistyössä kaasualan 
koordinointiryhmän kanssa yhteisötason 
hätätilassa katsoo, että jäsenvaltion tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio edellyttää jäsenvaltiota tai 
maakaasuyhtiötä muuttamaan 
toimintaansa.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kolmen päivän 
kuluessa komission pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu pyyntöön. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio 

Kyseisen jäsenvaltion on muutettava 
toimintaansa kolmen päivän kuluessa 
komission pyynnön vastaanottamisesta ja 
ilmoitettava asiasta komissiolle tai 
ilmoitettava komissiolle syyt, joiden vuoksi 
se ei suostu pyyntöön.
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voi muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.

Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
pyyntöään, toimivaltaisen viranomaisen
on viipymättä noudatettava komission 
pyyntöä. 

Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
pyyntöään, jäsenvaltion on viipymättä 
noudatettava komission pyyntöä.

Or. de

Perustelu

Maakaasun asema, infrastruktuurin rakenne ja verkostoituminen naapurivaltioiden kanssa 
poikkeavat siinä määrin toisistaan jäsenvaltioittain, että asiantuntijaelimen olisi aina 
kartoitettava tilanne ennen kuin toimitushäiriöiden vuoksi käynnistetään toimia. Tämä tehtävä 
kuuluu maakaasua käsittelevälle koordinointiryhmälle, jonka asemaa olisi selvästi 
vahvistettava. 

Tarkistus 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio edellyttää toimivaltaista 
viranomaista tai maakaasuyhtiötä 
muuttamaan toimintaansa. Komissio 
määrittää pyynnössään toimet, joihin 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön on ryhdyttävä kaasun 
sisämarkkinoiden toiminnan 
palauttamiseksi ennalleen.

Or. en
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Tarkistus 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen 
toimenpiteellä ei voida vastata hätätilaan 
tai toimenpide vaarantaa vakavasti 
tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, komissio
vaatii toimivaltaista viranomaista 
muuttamaan toimintaansa sen jälkeen, kun 
komissio on ottanut kaasualan 
koordinointiryhmän lausunnon 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 415
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen 
toimenpiteellä ei voida vastata hätätilaan 
tai toimenpide vaarantaa vakavasti 
tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, komissio
vaatii toimivaltaista viranomaista 
muuttamaan toimintaansa sen jälkeen, kun 
komissio on ottanut kaasualan 
koordinointiryhmän lausunnon 
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asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen 
toimenpiteellä ei voida vastata hätätilaan 
tai toimenpide vaarantaa vakavasti 
tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, komissio
vaatii toimivaltaista viranomaista 
muuttamaan toimintaansa sen jälkeen, 
kun komissio on ottanut kaasualan 
koordinointiryhmän lausunnon 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

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

Tarkistus 417
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio vaatii kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan 
toimivaltaista viranomaista tai 
maakaasuyhtiötä muuttamaan 
toimintaansa.

Or. en

Tarkistus 418
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos komissio unionin tason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio voi ehdottaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai maakaasuyhtiölle, että 
ne muuttavat toimintaansa.

Or. en
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Tarkistus 419
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kolmen päivän
kuluessa komission pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu pyyntöön. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio 
voi muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kohtuullisen ajan
kuluessa komission pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai ilmoitettava komissiolle 
syyt, joiden vuoksi se ei suostu pyyntöön. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa komissio 
voi muuttaa pyyntöään tai luopua siitä 
kokonaan.

Or. en

Tarkistus 420
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai 
peruuttamatta pyyntöään, toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä noudatettava 
komission pyyntöä. 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 421
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mikäli komissio katsoo, että unionin 
tason hätätilan aikana toimivaltaisen 
viranomaisen tai maakaasuyhtiön 
toteuttamat toimet ovat tehottomia 
unionin hätätilan hoitamiseksi, 
komissiolla on oikeus toimia suoraan 
panemalla täytäntöön liitteissä II ja III 
luetellut toimenpiteet kaasutoimitusten 
palauttamiseksi välittömästi kyseisille 
markkinoille. Komission suora 
puuttuminen on sallittu siihen asti kunnes 
kaasun sisämarkkinoiden toiminta on 
palautunut ennalleen.
Komissio vahvistaa toimivaltaisia 
viranomaisia kuultuaan ennalta 
määriteltyyn markkinoiden viitemalliin 
perustuvat unionin 
kompensaatiojärjestelmät ja soveltuvat 
palkkiot kaasualan yrityksille, jotka ovat 
saattaneet kaasuvaransa saataville, jotta 
unioni selviäisi hätätilastaan.

Or. en

Tarkistus 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiöiden toiminta ei missään 
tapauksessa saa rajoittaa kaasun kulkua 
sisämarkkinoilla.

5. Jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten toiminta ei saa 
tarpeettomasti rajoittaa sovittujen 
kaasumäärien kulkua rajojen yli, ellei 
terveyttä, turvallisuutta ja 
ympäristöasioita koskevista oikeudellisista 
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velvoitteista muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmien vastuualueet on rajattava selvästi. Tämä on erityisen tärkeää 
hätätilanteissa, jotka vaikuttavat useisiin jäsenvaltioihin ja joissa pelkät markkinaperusteiset
mekanismit eivät riitä tilanteen ratkaisemiseen. Tarkistuksella varmistetaan myös ehdotetun 
asetuksen 10 artiklan 5 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan yhdenmukaisuus. Yritysten on myös 
noudatettava useita mainittuja seikkoja koskevia säännöksiä. Uudet säännökset eivät saa olla 
ristiriidassa niiden kanssa.

Tarkistus 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisötason hätätilassa jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että rajat ylittävät 
yhteydet varastoihin toimivat, eivätkä ne 
saa antaa säännöksiä tai määräyksiä, joilla 
perusteettomasti rajoitetaan kaasuvirtoja
hätätilasta kärsiville markkinoille. 

6. Unionitason hätätilassa jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että rajat ylittävät 
yhteydet voimassa oleviin kaupallisiin 
sopimuksiin perustuviin varastoihin 
toimivat, eivätkä ne saa antaa säännöksiä 
tai määräyksiä, joilla perusteettomasti 
rajoitetaan sovittuja kaasumääriä
hätätilasta kärsiville markkinoille.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että yhteyksien toiminta perustuu kaupallisiin sopimuksiin tarkoituksena 
suojella mainittuja sopimuksia. Eri sidosryhmien vastuualueet on rajattava selvästi. Tämä on 
erityisen tärkeää hätätilanteissa, jotka vaikuttavat useisiin jäsenvaltioihin ja joissa pelkät 
markkinaperusteiset mekanismit eivät riitä tilanteen ratkaisemiseen. Kauppasopimuksia olisi 
noudatettava silloinkin, kun unionissa on hätätila.
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Tarkistus 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mikäli komissio katsoo, että 
unionitason hätätilan aikana 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toteuttamat toimet ovat 
riittämättömiä, komissiolla on oikeus 
toimia suoraan ja panna täytäntöön 
liitteissä II ja III luetellut toimet 
kaasutoimitusten palauttamiseksi 
kyseisille markkinoille.
Komissio vahvistaa toimivaltaisia 
viranomaisia kuultuaan ennalta 
määriteltyyn markkinoiden viitemalliin 
perustuvat unionin 
kompensaatiojärjestelmät ja soveltuvat 
palkkiot kaasualan yrityksille, jotka ovat 
saattaneet kaasuvaransa saataville, jotta 
unioni selviäisi hätätilasta.

Or. en

Perustelu

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored. However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista sekä energia-asioista 
vastaavan komission jäsenen henkilöstön 
ja komission varapuheenjohtajan/ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
henkilöstön jäsenistä. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 426
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
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kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. Asiantuntijoita ja komission 
edustajia valittaessa on otettava 
huomioon samassa määrin ammatilliset 
näkökohdat ja alueellisen tasapainon 
periaate.

Or. hu

Perustelu

Seurantaryhmän toimintaan osallistuvat jäsenet olisi valittava alueellisen tasapainon 
periaatteen ja teknisen asiantuntemuksen perusteella. Paikallistuntemusta omaavilla 
asiantuntijoilla voi olla merkittävä rooli alueellisten toimituskriisien hoitamisessa. 

Tarkistus 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

7. Otettuaan asianmukaisesti huomioon 
kaasualan koordinointiryhmän 
lausunnon komissio laatii erityistä 
seurantaryhmää varten pysyvän 
varallaololuettelon, joka koostuu toimialan 
asiantuntijoista ja komission edustajista. 
Seurantaryhmä voidaan lähettää paikalle 
tarpeen mukaan ja se tarkkailee 
yhteistyössä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

7. Otettuaan asianmukaisesti huomioon 
kaasualan koordinointiryhmän 
lausunnon komissio laatii erityistä 
seurantaryhmää varten pysyvän 
varallaololuettelon, joka koostuu toimialan 
asiantuntijoista ja komission edustajista. 
Seurantaryhmä voidaan lähettää paikalle 
tarpeen mukaan ja se tarkkailee 
yhteistyössä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 

7. Otettuaan asianmukaisesti huomioon 
kaasualan koordinointiryhmän 
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koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

lausunnon komissio laatii erityistä 
seurantaryhmää varten pysyvän 
varallaololuettelon, joka koostuu toimialan 
asiantuntijoista ja komission edustajista. 
Seurantaryhmä voidaan lähettää paikalle 
tarpeen mukaan ja se tarkkailee 
yhteistyössä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

7. Otettuaan asianmukaisesti huomioon 
kaasualan koordinointiryhmän 
lausunnon komissio laatii erityistä 
seurantaryhmää varten pysyvän 
varallaololuettelon, joka koostuu toimialan 
asiantuntijoista ja komission edustajista. 
Seurantaryhmä voidaan lähettää paikalle 
tarpeen mukaan ja se tarkkailee 
yhteistyössä tuottaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 431
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

7. Komissio laatii kaasualan 
koordinointiryhmää kuultuaan erityistä 
seurantaryhmää varten pysyvän 
varallaololuettelon, joka koostuu toimialan 
asiantuntijoista ja komission edustajista. 
Seurantaryhmä voidaan lähettää paikalle 
tarpeen mukaan ja se tarkkailee 
yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

Or. en

Tarkistus 432
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
komission edustajista. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 

7. Komissio laatii erityistä seurantaryhmää 
varten pysyvän varallaololuettelon, joka 
koostuu toimialan asiantuntijoista ja 
kaikkien jäsenvaltioiden edustajista. 
Seurantaryhmä voidaan lähettää paikalle 
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ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä. 

tarpeen mukaan ja se tarkkailee aina 
yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
unionissa ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Or. en

Tarkistus 433
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. Komissio 
päättää ryhmän kokoonpanosta varmistaen 
sen edustavuuden sekä toimii ryhmän 
puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
kansallisten sääntelyviranomaisten (jos ne 
eivät ole toimivaltaisia viranomaisia),
ACERin, ENTSO-G:n ja kaasu- ja 
sähköalan ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. Komissio 
päättää ryhmän kokoonpanosta varmistaen 
sen edustavuuden sekä toimii ryhmän 
puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmällä oli keskeinen asema uusimmassa kaasukriisissä. On 
varmasti hyödyllistä, että komissio tarkastelee kansallisia suunnitelmia ja huolehtii 
tietynasteisesta yhdenmukaistamisesta. Keskeinen rooli on kuitenkin jätettävä kaasualan 
koordinointiryhmälle. Sen toimivaltaa on lujitettava.
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Tarkistus 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. Komissio 
päättää ryhmän kokoonpanosta varmistaen 
sen edustavuuden sekä toimii ryhmän 
puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien sekä voimalateollisuuden
edustajista. Komissio päättää ryhmän 
kokoonpanosta varmistaen sen 
edustavuuden sekä toimii ryhmän 
puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmän rooli on hyvin tärkeä, ja sen toiminta ei rajoitu pelkkään 
neuvojen antamiseen, koska se arvioi kaasutoimitusten tilannetta ja tarjoaa soveltuvan 
yhteistyöfoorumin kaikille sidosryhmille. Siksi ryhmässä olisi oltava myös sähkövoimaa 
tuottavan teollisuuden edustajia.

Tarkistus 435
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. Komissio 

1. Perustetaan kaasualan 
koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu kaikkien jäsenvaltioiden, 
ACERin, ENTSO-G:n ja kyseisten 
toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden 
eturyhmittymien edustajista. On 
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päättää ryhmän kokoonpanosta 
varmistaen sen edustavuuden sekä toimii 
ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä 
vahvistaa työjärjestyksensä.

varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot ovat 
edustettuina.

Or. en

Tarkistus 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ryhmän on huolehdittava siitä, että 
kaikki asianomaiset osapuolet ovat 
edustettuina toimitusvarmuuteen liittyvien 
erityispiirteiden perusteella tai hätätilan 
tapauksessa hätätilamenettelyyn liittyvät 
alueet huomioon ottaen. 

Or. it

Perustelu

Koordinointiryhmän kokoonpano vaihtelee tarkasteltavana olevien kysymysten mukaan.

Tarkistus 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä: 

2. Kaasualan koordinointiryhmä tekee 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
tiivistä yhteistyötä komission kanssa 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä: 

2. Kaasualan koordinointiryhmä tekee 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
tiivistä yhteistyötä komission kanssa 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä: 

2. Kaasualan koordinointiryhmä tekee 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
tiivistä yhteistyötä komission kanssa 
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erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä: 

2. Kaasualan koordinointiryhmä tekee 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
tiivistä yhteistyötä komission kanssa 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.
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Tarkistus 441
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä: 

2. Kaasualan koordinointiryhmä tekee 
yhteistyötä komission kanssa erityisesti 
seuraavissa kysymyksissä:

Or. de

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmällä oli keskeinen asema uusimmassa kaasukriisissä. On 
varmasti hyödyllistä, että komissio tarkastelee kansallisia suunnitelmia ja huolehtii 
tietynasteisesta yhdenmukaistamisesta. Keskeinen rooli on kuitenkin jätettävä kaasualan 
koordinointiryhmälle. Sen toimivaltaa on lujitettava.

Tarkistus 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
arviointimenetelmät,

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
riskien ja vaikutusten arviointimenetelmät,

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Ryhmää olisi siksi kuultava rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
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Tarkistus 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
arviointimenetelmät,

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
riskien ja vaikutusten arviointimenetelmät,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
arviointimenetelmät,

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
riskien ja vaikutusten arviointimenetelmät,

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti. 
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Tarkistus 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
arviointimenetelmät,

d) toimitusvarmuuden taso, vertailuarvot ja 
riskien ja vaikutusten arviointimenetelmät,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 446
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien 
täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu;

Or. en



AM\802059FI.doc 73/107 PE438.242v01-00

FI

Tarkistus 447
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano, 
uudelleentarkastelu ja peruuttaminen,

Or. en

Tarkistus 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien uudelleentarkastelu ja 
täytäntöönpano,

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Ryhmää olisi siksi kuultava rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
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Tarkistus 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien uudelleentarkastelu ja 
täytäntöönpano,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien uudelleentarkastelu ja 
täytäntöönpano,

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmistä (kaasualan edustajat, ENTSO-G, asiakkaat, kansalliset 
kilpailuviranomaiset ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) koostuva 
asiantuntijaelin, kaasualan koordinointiryhmä, vaikuttaa parhaalta foorumilta keskusteluille, 
kokemusten vaihtamiselle ja asianosaisten virallisille kuulemisille ja koordinoinnille. Ryhmän 
olisi siten mahdollistettava toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinointi. 
Komission olisi siksi kuultava ryhmää rutiininomaisesti tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.
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Tarkistus 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien uudelleentarkastelu ja 
täytäntöönpano,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 452
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta sovellettaessa 
kaasualan koordinointiryhmälle 
toimitetaan tiedoista vain ne versiot, joita 
ei ole luokiteltu luottamuksellisiksi.

Or. en
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Tarkistus 453
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio kutsuu kaasualan 
koordinointiryhmän kokoon
säännöllisesti.

3. Kaasualan koordinointiryhmä järjestää 
kokouksia säännöllisesti.

Or. de

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmällä oli keskeinen asema uusimmassa kaasukriisissä. On 
varmasti hyödyllistä, että komissio tarkastelee kansallisia suunnitelmia ja huolehtii 
tietynasteisesta yhdenmukaistamisesta. Keskeinen rooli on kuitenkin jätettävä kaasualan 
koordinointiryhmälle. Sen toimivaltaa on lujitettava.

Tarkistus 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaasualan koordinointiryhmään 
voidaan perustaa alueellisia alaryhmiä, 
joiden jäsenet ovat kyseisiltä alueilta. 
Kaasualan koordinointiryhmä valvoo 
alueellisten alaryhmien toimintaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki asianosaiset instituutiot ja kaasualan yritykset pohtivat, miten ne 
voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä, jotta asetusehdotuksessa asetetut alueelliset 
tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaasualan koordinointiryhmän tehokkuutta voidaan esimerkiksi 
lisätä sallimalla sellaisten erityisten alaryhmien perustaminen, jotka käsittelevät aluetason 
toimitusvarmuutta.
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Tarkistus 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta sovellettaessa 
kaasualan koordinointiryhmälle 
toimitetaan tiedoista vain ne versiot, joita 
ei ole luokiteltu luottamuksellisiksi.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasualan koordinointiryhmän jäsenyys, luottamuksellisista tiedoista 
ilmoittaminen voi haitata vakavasti yritysten kaupallisia etuja, vesittää sopimusten 
toteuttamisen, vääristää markkinoita ja jopa vaarantaa toimitusvarmuuden (EU:n 
kaasuntoimittajien on kyettävä säilyttämään neuvotteluasemansa kun ne käyvät neuvotteluja 
ulkoisten tuottajien kanssa).

Tarkistus 456
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisella viranomaisella on 
hätätilanteessa oltava päivittäin käytössään 
erityisesti seuraavat tiedot:

1. Toimivaltaisella viranomaisella on 
hätätilanteessa oltava ...* päivittäin 
käytössään erityisesti seuraavat tiedot:

* EUVL: kuuden kuukauden kuluttua
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että toimivaltaisella viranomaisella on hätätilanteessa päivittäin käytössään 12 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Koska toimivaltaisen viranomaisen ja 
markkinatoimijoiden on luotava viestintäyhteydet tietojen siirtämistä varten, olisi säädettävä 
kuuden kuukauden täytäntöönpanojaksosta.
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Tarkistus 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
(mcm/d) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen verkkoon, 
varastoon tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen,

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen siirtoverkkoon, 
varastointilaitokseen tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaliin,

Or. en

Tarkistus 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
(mcm/d) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen verkkoon, 
varastoon tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen,

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen siirtoverkkoon, 
varastointilaitokseen tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaliin,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot. Lisäksi PGNiG-yhtiön 
ehdottamassa tekstissä ei eritellä määriä, mutta on selvää, että virtaavan kaasun määrää 
tunnissa kuvaavan kaavan olisi oltava mcm/h eikä mcm/d, kuten asia on ilmaistu komission 
ehdottamassa tekstissä. 
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Tarkistus 459
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
(mcm/d) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen verkkoon, 
varastoon tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen,

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen siirtoverkkoon, 
varastointilaitokseen tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaliin,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot.

Tarkistus 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
(mcm/d) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen verkkoon, 
varastoon tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen,

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen siirtoverkkoon, 
varastointilaitokseen tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaliin,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot.
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Tarkistus 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
(mcm/d) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen verkkoon, 
varastoon tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen,

b) virtaavan kaasun määrä tunnissa 
kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen siirtoverkkoon, 
varastointilaitokseen tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaliin,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot.

Tarkistus 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
taata kaasuntoimitukset suojatuille 
asiakkaille.

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
olettaa, että kaasuntoimitukset kyetään 
takaamaan suojatuille asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
taata kaasuntoimitukset suojatuille 
asiakkaille.

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
olettaa, että kaasuntoimitukset kyetään 
takaamaan suojatuille asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot. Lisäksi PGNiG-yhtiön 
ehdottamassa tekstissä ei eritellä määriä, mutta on selvää, että virtaavan kaasun määrää 
tunnissa kuvaavan kaavan olisi oltava mcm/h eikä mcm/d, kuten asia on ilmaistu komission 
ehdottamassa tekstissä. 

Tarkistus 464
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
taata kaasuntoimitukset suojatuille 
asiakkaille.

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
olettaa, että kaasuntoimitukset kyetään 
takaamaan suojatuille asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot.
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Tarkistus 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
taata kaasuntoimitukset suojatuille 
asiakkaille.

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
olettaa, että kaasuntoimitukset kyetään 
takaamaan suojatuille asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot.

Tarkistus 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
taata kaasuntoimitukset suojatuille 
asiakkaille.

c) tieto siitä, moneksiko päiväksi voidaan 
olettaa, että kaasuntoimitukset kyetään 
takaamaan suojatuille asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Sillä tarkistetaan 
myös ehdotettua 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotta varmistettaisiin, että se vastaa 
markkinarealiteetteja: käytännössä saatavilla on vain parhaat arviot.
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Tarkistus 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hätätilanteen päätyttyä toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen arvio 
hätätilanteesta ja toteutettujen 
toimenpiteiden tuloksellisuudesta, mukaan 
luettuna arvio hätätilanteen taloudellisista 
vaikutuksista, polttoaineen vaihtamisen 
vaikutuksista päästötasoihin, vaikutuksista 
sähköntuotantoalaan ja yhteisölle ja/tai sen 
jäsenvaltioille annetusta tai näiltä saadusta 
avusta. 

5. Hätätilanteen päätyttyä toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen arvio 
hätätilanteesta ja toteutettujen 
toimenpiteiden tuloksellisuudesta, mukaan 
luettuna arvio hätätilanteen taloudellisista 
vaikutuksista, polttoaineen vaihtamisen 
vaikutuksista päästötasoihin, vaikutuksista 
sähköntuotantoalaan ja unionille ja/tai sen 
jäsenvaltioille annetusta tai näiltä saadusta 
avusta. Komissio analysoi jäsenvaltioiden 
tekemät arviot ja esittelee tulokset 
koosteena kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hätätilanteen päätyttyä toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen arvio 
hätätilanteesta ja toteutettujen 
toimenpiteiden tuloksellisuudesta, mukaan 

5. Hätätilanteen päätyttyä toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen arvio 
hätätilanteesta ja toteutettujen 
toimenpiteiden tuloksellisuudesta, mukaan 
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luettuna arvio hätätilanteen taloudellisista 
vaikutuksista, polttoaineen vaihtamisen 
vaikutuksista päästötasoihin, vaikutuksista 
sähköntuotantoalaan ja yhteisölle ja/tai sen 
jäsenvaltioille annetusta tai näiltä saadusta 
avusta. 

luettuna arvio hätätilanteen taloudellisista 
vaikutuksista, polttoaineen vaihtamisen 
vaikutuksista päästötasoihin, vaikutuksista 
sähköntuotantoalaan ja unionille ja/tai sen 
jäsenvaltioille annetusta tai näiltä saadusta 
avusta. Komissio analysoi jäsenvaltioiden 
tekemät arviot ja esittelee tulokset 
koosteena kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hätätilanteen päätyttyä toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen arvio 
hätätilanteesta ja toteutettujen 
toimenpiteiden tuloksellisuudesta, mukaan 
luettuna arvio hätätilanteen taloudellisista 
vaikutuksista, polttoaineen vaihtamisen 
vaikutuksista päästötasoihin, vaikutuksista 
sähköntuotantoalaan ja yhteisölle ja/tai sen 
jäsenvaltioille annetusta tai näiltä saadusta 
avusta. 

5. Hätätilanteen päätyttyä toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toimitettava 
komissiolle yksityiskohtainen arvio 
hätätilanteesta ja toteutettujen 
toimenpiteiden tuloksellisuudesta, mukaan 
luettuna arvio hätätilanteen taloudellisista 
vaikutuksista, polttoaineen vaihtamisen 
vaikutuksista päästötasoihin, vaikutuksista 
sähköntuotantoalaan ja unionille ja/tai sen 
jäsenvaltioille annetusta tai näiltä saadusta 
avusta. Komissio analysoi jäsenvaltioiden 
tekemät arviot ja esittelee tulokset 
koosteena kaasualan 
koordinointiryhmälle.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 470
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle voimassa olevista kolmansien 
maiden kanssa tehdyistä 
hallitustenvälisistä sopimuksista, joilla on 
vaikutusta kaasuinfrastruktuurien ja -
toimitusten kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa; 

Or. hu

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa tehtyjen kaikkien sopimusten toimittaminen aiheuttaa huolta 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuudesta.

Tarkistus 471
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
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komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
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tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
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kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

kehitykseen;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 475
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle, jotta voidaan arvioida 
sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa; 

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; uusien hallitustenvälisten 
sopimusten tekemisen jälkeen
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle;

Or. en
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Tarkistus 476
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) Komissio kuulee jäsenvaltioita ja 
kaasualan koordinointiryhmää ja 
määrittää, mitkä tiedot ovat olennaisia 
kaasun toimitusvarmuuden arvioimiseksi. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sen 
perusteella toimittaa komissiolle 
koosteena seuraavat tiedot oman 
jäsenvaltionsa maakaasuyhtiöiden
tekemistä sopimuksista kolmansien 
maiden toimittajien kanssa:

– sopimuksen kesto ja jatkamismääräykset, – sopimuksen kesto ja jatkamismääräykset,
– sopimukset kattamat määrät yhteensä, 
vuositasolla ja keskimäärin 
kuukausitasolla,

– sopimuksen kattamat määrät yhteensä, 
vuositasolla ja keskimäärin 
kuukausitasolla,

– joustomahdollisuudet sovituissa 
määrissä, mukaan luettuina määräykset 
ns. ota-tai-maksa -velvoitteista,
– sopimuksen mukaiset toimituspisteet. – sopimuksen mukaiset toimituspisteet.

Or. en

Tarkistus 477
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– sopimuksen kesto ja – sopimuksen kesto,
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jatkamismääräykset,
– sopimukset kattamat määrät yhteensä, 
vuositasolla ja keskimäärin 
kuukausitasolla,

– sopimuksen kattamat saatavilla olevat 
määrät vuosi- ja kuukausitasolla ja 
keskimäärin kuukausitasolla,

– joustomahdollisuudet sovituissa 
määrissä, mukaan luettuina määräykset 
ns. ota-tai-maksa -velvoitteista,
– sopimuksen mukaiset toimituspisteet. – sopimuksen mukaiset toimituspisteet.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– sopimuksen kesto ja 
jatkamismääräykset,

– sopimuksen kesto,

– sopimukset kattamat määrät yhteensä, 
vuositasolla ja keskimäärin 
kuukausitasolla,

– sopimuksen kattamat saatavilla olevat 
määrät vuosi- ja kuukausitasolla ja 
keskimäärin kuukausitasolla,

– joustomahdollisuudet sovituissa 
määrissä, mukaan luettuina määräykset 
ns. ota-tai-maksa -velvoitteista,
– sopimuksen mukaiset toimituspisteet. – sopimuksen mukaiset toimituspisteet.

Or. en
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Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– sopimuksen kesto ja 
jatkamismääräykset,

– sopimuksen kesto,

– sopimukset kattamat määrät yhteensä, 
vuositasolla ja keskimäärin 
kuukausitasolla,

– sopimuksen kattamat saatavilla olevat 
määrät vuosi- ja kuukausitasolla ja 
keskimäärin kuukausitasolla,

– joustomahdollisuudet sovituissa 
määrissä, mukaan luettuina määräykset 
ns. ota-tai-maksa -velvoitteista,
– sopimuksen mukaiset toimituspisteet. – sopimuksen mukaiset toimituspisteet.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.
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Tarkistus 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– sopimuksen kesto ja 
jatkamismääräykset,

– sopimuksen kesto,

– sopimukset kattamat määrät yhteensä, 
vuositasolla ja keskimäärin 
kuukausitasolla,

– sopimuksen kattamat saatavilla olevat 
määrät vuosi- ja kuukausitasolla ja 
keskimäärin kuukausitasolla,

– joustomahdollisuudet sovituissa 
määrissä, mukaan luettuina määräykset 
ns. ota-tai-maksa -velvoitteista,
– sopimuksen mukaiset toimituspisteet. – sopimuksen mukaiset toimituspisteet.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa edellytetään tietoja, jotka vaikuttavat tarpeettomilta toimitusvarmuuden 
takaamisen kannalta ja joista aiheutuisi hyvin vakavia luottamuksellisuuskysymyksiä. Siksi 
tarkistuksessa keskitytään tietoihin, joista on hyötyä asetuksen tavoitteisiin pääsemisen 
kannalta.

Tarkistus 481
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava komissiolle koosteena 
seuraavat tiedot oman jäsenvaltionsa 
maakaasuyhtiöiden kolmansien maiden 
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sopimuksista: toimittajien kanssa tekemistä sopimuksista 
sellaisessa muodossa, että komissio saa 
tarvittavat tiedot toimenpiteitä varten:

Or. en

Tarkistus 482
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava komissiolle seuraavat tiedot 
oman jäsenvaltionsa maakaasuyhtiöiden
kolmansien maiden toimittajien kanssa 
tekemistä sopimuksista:

Or. en

Perustelu

Jos toimivaltaisen viranomaisen on määrä tehdä kooste 12 artiklan 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuista tiedoista, maakaasuyhtiöt on velvoitettava toimittamaan kyseiset tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Muussa tapauksessa toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole 
oikeudellisia keinoja kyseisten tietojen hankkimiseen, jos maakaasuyhtiöt kieltäytyvät 
antamasta kyseisiä tietoja.

Tarkistus 483
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta – 1 a alakohta (uusi) (luetelmakohtien jälkeen)

Komission teksti Tarkistus

Jotta toimivaltainen viranomainen voi 
täyttää sillä tämän kohdan mukaisesti 
olevat velvoitteet, maakaasuyhtiöiden on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle 1 alakohdassa tarkoitetut 
tiedot koosteen laatimista varten. 
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Or. en

Perustelu

Jos toimivaltaisen viranomaisen on määrä tehdä kooste 12 artiklan 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuista tiedoista, maakaasuyhtiöt on velvoitettava toimittamaan kyseiset tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Muussa tapauksessa toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole 
oikeudellisia keinoja kyseisten tietojen hankkimiseen, jos maakaasuyhtiöt kieltäytyvät 
antamasta kyseisiä tietoja.

Tarkistus 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasudirektiivin 5 artiklassa säädettyjen 
seuranta- ja raportointivelvollisuuksien 
lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava ja toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää seuraavat 
tiedot: 

1. Kaasudirektiivin 5 artiklassa säädettyjen 
seuranta- ja raportointivelvollisuuksien 
lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä toimitettava komissiolle raportti, 
joka sisältää seuraavat tiedot: 

a) N-1-indikaattorin laskelma ja 
laskelmassa käytetyt tiedot, N-1-normin 
täyttämisen edellyttämien investointien 
edistyminen, uusien vaihtoehtoisten 
ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut 
maakohtaiset erityisvaikeudet, 

a) N-1-indikaattorin laskelma ja 
laskelmassa käytetyt tiedot, 

b) kaasuntuontisopimusten kattamat 
vuotuiset määrät, sopimusten kestot ja 
kaasuntoimittajamaat,

b) koosteena kaasuntuontisopimusten 
kattamat vuotuiset määrät, sopimusten 
kestot ja kaasuntoimittajamaat,

c) kaasujärjestelmien kunkin tulo- ja 
lähtöpisteen suurin 
yhteenliitäntäkapasiteetti,

c) kaasujärjestelmien kunkin tulo- ja 
lähtöpisteen suurin 
yhteenliitäntäkapasiteetti,

d) kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
asiaan liittyvien hallitustenvälisten 
sopimusten keskeiset kohdat. 

d) kolmansien maiden kanssa tehtyjen
asiaan liittyvien hallitustenvälisten 
sopimusten keskeiset kohdat. 

Or. en
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Perustelu

Luottamuksellisten tietojen esittäminen voi haitata vakavasti yhtiöiden kaupallisia etuja, 
sopimusten toteuttamista, aiheuttaa markkinoiden vääristymistä ja jopa heikentää 
toimitusvarmuutta (etenkin liittyen tarpeeseen säilyttää EU:n kaasuntoimittajien 
neuvotteluvoima niiden neuvotellessa ulkoisten tuottajien kanssa).

Tarkistus 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasudirektiivin 5 artiklassa säädettyjen 
seuranta- ja raportointivelvollisuuksien 
lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava ja toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää seuraavat 
tiedot: 

1. Kaasudirektiivin 5 artiklassa säädettyjen 
seuranta- ja raportointivelvollisuuksien 
lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä toimitettava komissiolle raportti, 
joka sisältää seuraavat tiedot: 

a) N-1-indikaattorin laskelma ja 
laskelmassa käytetyt tiedot, N-1-normin 
täyttämisen edellyttämien investointien 
edistyminen, uusien vaihtoehtoisten 
ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut 
maakohtaiset erityisvaikeudet,

a) N-1-indikaattorin laskelma ja 
laskelmassa käytetyt tiedot, 

b) kaasuntuontisopimusten kattamat 
vuotuiset määrät, sopimusten kestot ja 
kaasuntoimittajamaat,

b) koosteena kaasuntuontisopimusten 
kattamat vuotuiset määrät, sopimusten 
kestot ja kaasuntoimittajamaat,

c) kaasujärjestelmien kunkin tulo- ja 
lähtöpisteen suurin 
yhteenliitäntäkapasiteetti,

c) kaasujärjestelmien kunkin tulo- ja 
lähtöpisteen suurin 
yhteenliitäntäkapasiteetti,

d) kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
asiaan liittyvien hallitustenvälisten 
sopimusten keskeiset kohdat. 

d) kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
asiaan liittyvien hallitustenvälisten 
sopimusten keskeiset kohdat. 

Or. en
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Tarkistus 486
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasudirektiivin 5 artiklassa säädettyjen 
seuranta- ja raportointivelvollisuuksien 
lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava ja toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää seuraavat 
tiedot: 

1. Kaasudirektiivin 5 artiklassa säädettyjen 
seuranta- ja raportointivelvollisuuksien 
lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä julkaistava ja toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää seuraavat 
tiedot koostamattomina:

Or. en

Tarkistus 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. 

2. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että niille tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot käsitellään aina 
luottamuksellisesti. 

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisten tietojen esittäminen voi haitata vakavasti yhtiöiden kaupallisia etuja, 
sopimusten toteuttamista, aiheuttaa markkinoiden vääristymistä ja jopa heikentää 
toimitusvarmuutta (etenkin liittyen tarpeeseen säilyttää EU:n kaasuntoimittajien 
neuvotteluvoima niiden neuvotellessa ulkoisten tuottajien kanssa).
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Tarkistus 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. 

2. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että niille tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot käsitellään
luottamuksellisesti. 

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisten tietojen esittäminen voi haitata vakavasti yhtiöiden kaupallisia etuja, 
sopimusten toteuttamista, aiheuttaa markkinoiden vääristymistä ja jopa heikentää 
toimitusvarmuutta (etenkin liittyen tarpeeseen säilyttää EU:n kaasuntoimittajien 
neuvotteluvoima niiden neuvotellessa ulkoisten tuottajien kanssa).

Tarkistus 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio luo kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuvatoimisen 
valvonta- ja raportointijärjestelmän, joka 
sisältää seuraavat toimenpiteet:
a) laaditaan vuosittaiset raportit siitä, 
noudattavatko EU:n ulkopuoliset yritykset 
ja erityisesti keskeiset toimittajat ja kaikki 
niiden tytäryhtiöt energia-alan 
sisämarkkinasääntöjä erityisesti 
avoimuuden ja EU:n 
kilpailulainsäädännön mukaisuuden 
osalta;
b) arvioidaan EU:n ulkopuolisten maiden 
vertikaalisesti integroituneiden 
energiayhtiöiden vaikutusta 
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sisämarkkinoihin ja vastavuoroisuuden 
periaatteen täytäntöönpanoa;
c) toteutetaan aiheellisia toimenpiteitä, 
joilla pyritään estämään valtio-omisteisten 
ulkomaisten yritysten hallitsemattomat 
sijoitukset EU:n energia-alaan ja 
erityisesti kaasun ja sähkön 
siirtoverkkoihin;
d) valvotaan, että jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välillä tehdyt 
maakaasusopimukset noudattavat EU:n 
sisämarkkinasääntöjä. Komissio huolehtii 
määränpäälausekkeen tavoin vaikuttavien 
lausekkeiden poistamisesta sikäli kuin ne 
on kielletty EU:n lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 490
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Toimitusten jatkumisen kannalta 
välttämättömien tuotantolaitosten 
(voimaloiden, jalostamojen, kaasun 
varastointilaitosten jne.) on voitava toimia 
mahdollisimman esteettömästi, jotta 
maakaasun, sähköenergian ja lämmön 
toimittaminen voidaan varmistaa. 
Säädetyt raja-arvot voidaan ylittää 
myöhemmin määriteltävässä mitassa. 
Vesioikeuden säännöksiä voidaan 
muuttaa myöhemmin määriteltävässä 
mitassa. Samalla on otettava huomioon 
vaarallisen ympäristökuormituksen 
välttäminen.

Or. de
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Perustelu

Perinteisten lämpö- ja vesivoimaloiden ja muiden toimituslaitosten (moni)käyttöä ei pidä 
kriisitapauksissa rajoittaa muilla säännöksillä.

Tarkistus 491
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Seuranta Komission harjoittama seuranta

Komissio luo kaasun toimitusvarmuuden 
jatkuvatoimisen valvonta- ja 
raportointijärjestelmän, jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisten 
kaasutoimitussopimusten valvonta 
mukaan lukien, varmistaakseen, että 
mainitut sopimukset ovat EU:n 
sisämarkkinalainsäädännön, 
toimitusvarmuutta koskevien määräysten 
ja kilpailulainsäädännön mukaisia.

Arvioituaan sille toimitetut suunnitelmat ja 
kuultuaan kaasualan koordinointiryhmää 
komissio tekee […] mennessä 
johtopäätökset mahdollisista tavoista 
parantaa toimitusvarmuutta yhteisön
tasolla ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan 
tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

Arvioituaan sille toimitetut suunnitelmat ja 
kuultuaan kaasualan koordinointiryhmää 
komissio tekee […] mennessä 
johtopäätökset mahdollisista tavoista 
parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla 
ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan 
tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Arvioituaan sille toimitetut suunnitelmat ja 
kuultuaan kaasualan koordinointiryhmää 
komissio tekee […] mennessä 
johtopäätökset mahdollisista tavoista 
parantaa toimitusvarmuutta yhteisön
tasolla ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan 
tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

Arvioituaan sille toimitetut suunnitelmat ja 
kuultuaan kaasualan koordinointiryhmää 
komissio tekee […] mennessä 
johtopäätökset mahdollisista tavoista 
parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla 
ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan 
tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi. 
Komissio voi kaikkien jäsenvaltioiden 
laatimien riskien ja vaikutusten 
arviointien ja niihin pohjautuvien 
suunnitelmien perusteella laatia 
työohjelman arvioidakseen 
toimitusvarmuutta koskevien sitovien 
yhteisten standardien tarvetta ja 
toteutettavuutta. 

Or. en

Perustelu

Tällä tavoin voitaisiin lopuksi siirtyä kohti säännellympää lähestymistapaa, joka perustuu 
toimitusvarmuutta koskeviin sitoviin yhteisiin eurooppalaisiin sopimuksiin sillä edellytyksellä, 
että ne perustuvat moitteettomaan vaikutusten arviointiin, johtavat oikeasuhteisiin ja 
tekniseltä ja taloudelliselta kannalta toteuttamiskelpoisiin toimenpiteisiin sekä tarjoavat 
riittävästi pelivaraa kansallisten ja/tai alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamista 
varten. 

Tarkistus 493
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Arvioituaan sille toimitetut suunnitelmat ja Arvioituaan sille toimitetut suunnitelmat ja 
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kuultuaan kaasualan koordinointiryhmää 
komissio tekee […] mennessä 
johtopäätökset mahdollisista tavoista 
parantaa toimitusvarmuutta yhteisön tasolla 
ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan 
tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

kuultuaan kaasualan koordinointiryhmää 
komissio tekee […] mennessä 
johtopäätökset mahdollisista tavoista 
parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla 
ja antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio valvoo 
markkinoiden yhteenliitettävyyttä 
koskevaa edistymistä ja ehdottaa 
kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan 
mahdollisia välineitä markkinoiden 
tehostamiseksi, jotta vaillinaisen 
infrastruktuurin jäsenvaltiot kykenisivät 
noudattamaan N-1-normia. Raportissa 
annetaan tarpeen mukaan suosituksia 
tämän asetuksen toimivuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 494
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

LIITE I: N-1-INDIKAATTORIN LASKEMINEN

1. N-1-indikaattorin laskeminen

N-1-indikaattori kuvaa kaasuinfrastruktuurin kykyä toimittaa kaasua1 laskelmassa 
huomioidulle alueelle enimmäiskysynnän tyydyttämiseksi tilanteessa, jossa suurin 
yksittäinen infrastruktuuri on poissa käytöstä.

”Laskelmassa huomioidulla alueella” tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jonka osalta N-
1-indikaattori lasketaan.

Suurimman infrastruktuurin häiriötilanteessa olisi toiminnassa olevan muun 
kaasuntoimitusinfrastruktuurin teknisen kapasiteetin2 oltava vähintään yhtä suuri kuin 
                                               
1 Luonnos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o ../.. maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta. Asetusluonnoksen 2 artiklan 18 
kohdan mukaan teknisellä kapasiteetilla tarkoitetaan kiinteää enimmäiskapasiteettia, jonka siirtoverkonhaltija voi 
tarjota verkonkäyttäjille, ottaen huomioon järjestelmän toimivuus ja siirtoverkkoa koskevat toimintavaatimukset.
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laskelmassa huomioidun alueen kokonaiskaasukysyntä 60 päivän ajanjaksona, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen korkea ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein 
esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle.

Alla esitetyn mukaisesti lasketun N-1-indikaattorin arvon olisi oltava vähintään 100 %.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

N-1-indikaattorin laskentakaavassa käytettyjen suureiden määritelmät:

Tarjontapuoleen liittyvät määritelmät

IPm – Kaasuntuontiputkien teknisellä enimmäiskapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan 
laskelmassa huomioidulle alueelle kaasua välittävien kaasuputkien enimmäiskapasiteettien 
summaa.

Pm – Tuotannon enimmäiskapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan kaikkien 
kaasuntuotantolaitosten suurimpien mahdollisten tuotantomäärien summaa laskelmassa 
huomioidulla alueella ottaen huomioon kriittiset tekijät, kuten kaasun takaisinotto.

Sm – Kriisitoimituskyvyllä (mcm/d) tarkoitetaan suurinta mahdollista kaikista varastoista 
laskelmassa huomioidulla alueella toimitettavissa olevaa päivittäistä kaasumäärää, jota 
pystytään ylläpitämään häiriöjakson kuutenakymmenenä päivänä. Kriisitoimituskyky 
voidaan laskea yhdistämällä laskelmassa huomioidun alueen kaikkien erityyppisten 
varastojen antokyky kyseisenä kuudenkymmenen päivän ajanjaksona.

LNGm – Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten kapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan 
kaikkien nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten mahdollista enimmäiskykyä maakaasun 
nesteyttämiseen tai tuontiin, purkuun, tukipalveluihin, välivarastointiin ja nesteytetyn 
maakaasun uudelleenkaasutukseen ottaen huomioon kriittiset tekijät, kuten suurin 
käytettävissä oleva laivaus- ja varastokapasiteetti sekä järjestelmään syötettävissä oleva 
tekninen enimmäiskapasiteetti, kaasun tuottamiseksi kuudenkymmenen päivän 
ajanjaksona laskelmassa huomioidulle alueelle.

Im – Suurimman kaasuinfrastruktuurin, joka palvelee laskelmassa huomioitua aluetta 
suurimmalla kaasuosuudella, kapasiteetti (mcm/d).

Kun laskelmassa huomioidulla alueella on siirtokapasiteettia useammasta kuin yhdestä 
putkesta tai tulopisteestä ja kyseessä ei ole suurin infrastruktuuri (Ipm ≠ Im), myös 
laskelmassa huomioidun alueen jäljelle jäävä siirtokapasiteetti on vähennettävä 
osoittajasta.

Tout – Lähtevällä siirtokapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan jäljelle jäävää teknistä 
kokonaiskapasiteettia kaasunsiirtoon laskelmassa huomioidun alueen kautta suurimman 
infrastruktuurin häiriötilanteessa.
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Kysyntälaskelma

Dmax – Tarkoittaa kapasiteettia, joka tarvitaan vastaamaan laskelmassa huomioidun 
alueen asianomaiseen päiväkysyntään kylmimpänä päivänä, jona kaasunkysyntä on 
poikkeuksellisen korkea ja jollainen esiintyy tilastollisesti kahdenkymmenen vuoden välein.

Tarkistus

LIITE I: N-1-KAAVAN LASKEMINEN

1. N-1-kaavan määritteleminen

N-1-kaava kuvaa kaasuinfrastruktuurin teknistä kapasiteettia1 tyydyttää kaasun 
kokonaiskysyntä laskelmassa huomioidulla alueella tilanteessa, jossa suurin yksittäinen 
infrastruktuuri on poissa käytöstä, jossa kaasun kysyntä on poikkeuksellisen korkea ja joka 
ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle.

Kaasuinfrastruktuuriin kuuluvat maakaasun siirtoverkko sekä laskelmassa huomioidun 
alueen yhteydessä olevat tuotantolaitokset, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset ja 
varastointilaitokset.  

Suurimman infrastruktuurin häiriötilanteessa olisi toiminnassa olevan muun yksittäisen 
kaasuinfrastruktuurin teknisen kapasiteetin2 oltava vähintään yhtä suuri kuin laskelmassa 
huomioidun alueen kokonaiskaasukysyntä päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
korkea ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle. 

Alla esitetyn mukaisesti lasketun N-1-kaavan tuloksen olisi oltava vähintään 100 %.

2. N-1-kaavan laskentamenetelmä

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. N-1-kaavan parametrien määritelmät: 

”Laskelmassa huomioidulla alueella” tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jonka osalta N-
1-kaava lasketaan. Laskelmassa huomioidulla alueella voidaan viitata kansalliseen tai 
alueelliseen tasoon. 

Kysyntäpuolen määritelmät
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009 maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 

kumoamisesta. Asetusluonnoksen 2 artiklan 18 kohdan mukaan teknisellä kapasiteetilla tarkoitetaan kiinteää enimmäiskapasiteettia, jonka siirtoverkonhaltija voi tarjota 

verkonkäyttäjille, ottaen huomioon järjestelmän toimivuus ja siirtoverkkoa koskevat toimintavaatimukset.
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Dmax – Laskelmassa huomioidun alueen kaasun kokonaiskysyntä (mcm/d) kylmimpänä 
päivänä, jona kaasunkysyntä on poikkeuksellisen korkea ja jollainen esiintyy tilastollisesti 
kahdenkymmenen vuoden välein. 

Tarjontapuolen määritelmät

EPm – Tulopisteen teknisellä kapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan kaikkien kaasua 
laskelmassa huomioidulle alueelle toimittamaan kykenevien tulopisteiden yhteenlaskettua 
teknistä kapasiteettia, kaksisuuntainen kapasiteetti mukaan lukien;   

Pm – Tuotannon enimmäiskapasiteetilla (mcm/d) tarkoitetaan kaikkien 
kaasuntuotantolaitosten päivittäistä tuotannon yhteenlaskettua enimmäiskapasiteettia 
suhteessa laskelmassa huomioidun alueen tulopisteisiin;

Sm – Kriisitoimituskyvyllä (mcm/d) tarkoitetaan laskelmassa huomioidun alueen kaikkien 
varastojen suurinta toimitettavissa olevaa yhteenlaskettua päivittäistä kaasumäärää, kun 
otetaan huomioon niiden fyysiset erityispiirteet; 

LNGm – Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten enimmäiskapasiteetilla (mcm/d) 
tarkoitetaan laskelmassa huomioidun alueen kaikkien nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitosten yhteenlaskettua päivittäistä teknistä enimmäiskapasiteettia ottaen 
huomioon kriittiset tekijät, kuten purku, tukipalvelut, nesteytetyn maakaasun väliaikainen 
varastointi ja uudelleenkaasutus sekä järjestelmään syötettävissä oleva tekninen 
kapasiteetti;

Im – Suurimman kaasuinfrastruktuurin, jolla on suurin kapasiteetti toimittaa kaasua 
laskelmassa huomioidulle alueelle, tekninen kapasiteetti (mcm/d).

Or. en

Tarkistus 495
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite II – luettelo -1"Infrastruktuuripuoli" (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuripuoli
• siirto- ja käänteisvirtojen lisääminen
• nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalit 
(varastointikapasiteetin ja uudelleen 
kaasuksi muuttamista koskevan 
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kapasiteetin lisääminen)
• (kaupalliset ja strategiset) maanalaiset 
kaasun varastointilaitokset 

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa keskitytään toimitusvarmuuteen kahdella eri 
tavalla: infrastruktuurinormi (N-1) ja toimitusnormi. Infrastruktuuria, tarjontaa ja kysyntää 
koskevat toimet soveltuvat toimitusvarmuuden takaamiseen.

Tarkistus 496
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite II – luettelo 1 "Tarjontapuoli" – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien kapasiteetti ja 
maksimaalinen lähetyskyky

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa keskitytään toimitusvarmuuteen kahdella eri 
tavalla: infrastruktuurinormi (N-1) ja toimitusnormi. Infrastruktuuria, tarjontaa ja kysyntää 
koskevat toimet soveltuvat toimitusvarmuuden takaamiseen.

Tarkistus 497
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite II – luettelo1 "Tarjontapuoli" – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• käänteisvirrat Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa keskitytään toimitusvarmuuteen kahdella eri 
tavalla: infrastruktuurinormi (N-1) ja toimitusnormi. Infrastruktuuria, tarjontaa ja kysyntää 
koskevat toimet soveltuvat toimitusvarmuuden takaamiseen.

Tarkistus 498
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite II – luettelo 1 "Tarjontapuoli" –9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• infrastruktuuri-investoinnit Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa keskitytään toimitusvarmuuteen kahdella eri 
tavalla: infrastruktuurinormi (N-1) ja toimitusnormi. Infrastruktuuria, tarjontaa ja kysyntää 
koskevat toimet soveltuvat toimitusvarmuuden takaamiseen.

Tarkistus 499
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Liite II – luettelo 2 "Kysyntäpuoli" – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• mahdollisuus polttoaineen vaihtoon –
vaihtoehtoisten varapolttoaineiden käyttö 
teollisuus- ja energiantuotantolaitoksissa

• mahdollisuus polttoaineen vaihtoon –
vaihtoehtoisten varapolttoaineiden käyttö 
teollisuus- ja energiantuotantolaitoksissa 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan 
voimassa olevan EU:n lainsäädännön 
soveltamista

Or. en
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Tarkistus 500
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Liite III – luettelo 1 "Tarjontapuoli" – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• pakotettu polttoaineen vaihto • pakotettu polttoaineen vaihto sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan 
voimassa olevan EU:n lainsäädännön 
soveltamista

Or. en


