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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin 
turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0363),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0097/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 194 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
ulkoasiainvaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden 
ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0112/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



PE430.654v02-00 6/144 RR\811020FI.doc

FI

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan kaasunkulutus on kasvanut 
nopeasti viimeisten kymmenen vuoden 
aikana. Oman tuotannon vähentyessä 
kaasun tuonti on lisääntynyt sitäkin 
nopeammin, mikä on johtanut suurempaan 
tuontiriippuvuuteen ja tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota 
toimitusvarmuuskysymyksiin.

(2) Euroopan kaasunkulutus on kasvanut 
nopeasti viimeisten kymmenen vuoden 
aikana. Oman tuotannon vähentyessä 
kaasun tuonti on lisääntynyt sitäkin 
nopeammin, mikä on johtanut suurempaan 
tuontiriippuvuuteen ja tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota 
toimitusvarmuuskysymyksiin. Koska 
joidenkin jäsenvaltioiden 
energiamuotojen yhdistelmää hallitsee 
maakaasu, ne ovat "energiasaarekkeita", 
mikä on seurausta niiden voimakkaasta 
riippuvuudesta kolmansista maista 
tapahtuvasta kaasun tuonnista sekä siitä, 
että niiden infrastruktuuri ei ole 
yhteydessä muuhun unioniin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisten yhteisön tasolla toteutettujen 
kaasunsaannin turvaamiseen liittyvien 
toimenpiteiden puitteissa jäsenvaltioilla on 
kuitenkin hyvin paljon liikkumavaraa 
päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistään.
Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on 
uhattuna, on vaarana että kyseisen 
jäsenvaltiot yksipuolisesti määrittelemät 
toimenpiteet haittaavat kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaa. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa
koordinoidumpi lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, niin 

(4) Nykyisten unionin tasolla toteutettujen 
kaasunsaannin turvaamiseen liittyvien 
toimenpiteiden puitteissa jäsenvaltioilla on 
kuitenkin hyvin paljon liikkumavaraa 
päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistään.
Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on 
uhattuna, on vaarana että kyseisen 
jäsenvaltiot yksipuolisesti määrittelemät 
toimenpiteet haittaavat kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaa ja suojattujen 
sekä haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden turvallisuutta. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa
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ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 
johdosta toteutettavien toimien osalta.

yhteisvastuu ja koordinoitu lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, niin 
ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 
johdosta toteutettavien toimien osalta.

Perustelu

Katsotaan, ettei kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun periaatteita ole täysin otettu huomioon 
tässä ehdotuksessa. Koska ehdotus koskee kaasunsaannin turvaamista, asiakkaiden suojelun 
ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun huomioonottaminen on keskeisellä sijalla 
valmistauduttaessa toimitushäiriöitä koskeviin toimiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin käyttämien kaasureittien ja
-lähteiden monipuolistaminen on tärkeää, 
jotta voidaan parantaa toimitusvarmuutta 
sekä koko unionin tasolla että yksittäisten 
jäsenvaltioiden tasolla. Toimitusvarmuus
tulee tulevaisuudessa riippumaan 
polttoaineyhdistelmän kehittymisestä,
unionin oman tuotannon ja unioniin kaasua 
toimittavien kolmansien maiden tuotannon 
kehittymisestä sekä investoinneista 
varastointilaitoksiin sekä reittien ja
toimituslähteiden monipuolistamiseen 
unionissa ja sen ulkopuolella. Tähän 
lukeutuvat myös nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalit. Siksi on tarpeen 
toteuttaa toimenpiteitä, jotka edistävät 
tällaista monipuolistamista pitkällä 
aikavälillä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kaasutoimitusten häiriintymisen 
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aiheuttamien mahdollisten kriisien 
vaikutusten lieventämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kehitettävä yhteinen 
strategia, jolla varmistetaan 
energialähteiden sekä 
kaasuntoimitusreittien ja 
tuotantolähteiden monipuolistaminen. 
Komission olisi lisäksi ryhdyttävä yhdessä 
asianomaisten unionin sekä kansallisen 
tason viranomaisten kanssa tarvittaviin 
toimenpiteisiin unionin hyväksymien 
toimitusvarmuuteen merkittävästi 
vaikuttavien kaasun toimitusreittien ja 
lähteiden monipuolistamista koskevien 
nykyisten hankkeiden loppuun 
saattamiseksi niin pian kuin mahdollista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Merkittävä häiriö yhteisön
kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin 
jäsenvaltioihin ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen sopimuspuoliin ja 
aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja 
koko yhteisön taloudelle. Kaasunsaannin 
keskeytymisellä voi olla myös vakavia 
sosiaalisia seurauksia erityisesti 
heikommassa asemassa oleville 
asiakasryhmille.

(6) Merkittävä häiriö unionin
kaasunsaannissa vaikuttaa unionin 
strategisiin etuihin ja se voi vaikuttaa 
kaikkiin jäsenvaltioihin ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen sopimuspuoliin ja 
aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja 
koko unionin taloudelle ja aiheuttaa 
välillisiä seurauksia myös toissijaisille 
aloille. Kaasunsaannin keskeytymisellä voi 
olla myös vakavia sosiaalisia seurauksia 
erityisesti heikommassa asemassa oleville 
asiakasryhmille.

Tarkistus 6
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Unionin kaasumarkkinoiden pitkän 
aikavälin kestävyyden vuoksi on 
olennaisen tärkeää, että toimet 
kaasunsaannin turvaamiseksi eivät 
vääristä perusteettomasti kilpailua tai 
sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Asetuksessa määritetty N-1-sääntö koskee vain infrastruktuureja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko 
yhteisön tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
turvaamista koskevilla yhteisillä 

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää jäsenvaltioissa ja etenkin 
energian toimituslähteistä eristyksissä 
olevilla alueilla riittävää ja monipuolista
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
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vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen ja luoda 
merkittäviä kannustimia tarvittavan 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
kriisivalmiusasteen parantamiseen.
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään niukan polttoaineen kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa.

turvaamista koskevilla yhteisillä 
vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen kansalliset ja
alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen 
ja luoda merkittäviä kannustimia 
tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen 
ja kriisivalmiusasteen parantamiseen.
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään niukan polttoaineen kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa. Olisi kuitenkin 
huomattava, että siirtyminen fossiilisiin 
polttoaineisiin johtaisi suurempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin. Olisi 
edelleen edistettävä energian tehokasta 
käyttöä kysyntäpuolen toimenpiteenä. 
Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen 
toimenpiteiden ympäristövaikutukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon ja 
etusijalle olisi asetettava vähiten 
ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet. 
Investoinnit infrastruktuuriin olisi tehtävä 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ympäristö ja siihen liittyvä EU:n 
lainsäädäntö.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti. Niillä parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta. Silloin kun 
infrastruktuuri-investointi on luonteeltaan 
maiden rajat ylittävä, sen toteuttamisessa 

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti ja ne olisi toteutettava vasta 
asianmukaisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin jälkeen. Tällaisella uudella 
infrastruktuurilla parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 



RR\811020FI.doc 11/144 PE430.654v02-00

FI

olisi tiiviisti kuultava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) ja kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

asianmukainen toiminta. Investointien 
toteutuksesta vastaisivat periaatteessa 
yritykset, ja ne perustuisivat taloudellisiin 
kannustimiin. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun 
liittämistä kaasuverkkoinfrastruktuuriin 
olisi helpotettava. Silloin kun 
infrastruktuuri-investointi on luonteeltaan 
maiden rajat ylittävä, sen toteuttamisessa 
olisi tiiviisti kuultava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 713/20091 perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) ja kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

_______________
1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Etusijalle olisi asetettava uudet 
rajatylittävät infrastruktuurit, jotka ovat 
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tavoite, 
jonka mukaan sähkön ja kaasun 
yhteenliitäntäkapasiteetti on nostettava 
vähintään 10 prosenttiin vuoteen 2010 
mennessä puheenjohtajavaltion 
maaliskuussa 2007 antamissa päätelmissä 
vaaditulla tavalla.



PE430.654v02-00 12/144 RR\811020FI.doc

FI

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Kun tarvitaan uusia rajat ylittäviä 
yhteenliitäntöjä tai kun on laajennettava 
olemassa olevia, kyseisten jäsenvaltioiden 
olisi tehtävä varhaisessa vaiheessa tiivistä 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
ja siinä tapauksessa, että 
sääntelyviranomaiset eivät ole 
toimivaltaisia viranomaisia, 
sääntelyviranomaisten kanssa. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c) On tärkeää, että yhteenliitettyjen 
järjestelmien välillä sovitaan ennakolta 
tasapainottamisesta ja toimituksista, jotta 
käytettävissä olevien yhteenliitäntöjen 
optimaalinen käyttö voidaan varmistaa 
hätätilanteissa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien
omaan tuotantoon ja infrastruktuuriin
kohdistuvien investointien rahoittamiseen
yhteisön tukea eri lähteistä, erityisesti 
Euroopan investointipankin lainoina ja 
takuina tai alue-, rakenne- ja 

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
tuotantoon, infrastruktuuriin ja
energiatehokkuustoimenpiteisiin
kohdistuvien investointien rahoittamiseen
alueellisella ja paikallisella tasolla 
unionin tukea eri lähteistä, erityisesti 
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koheesiorahastojen rahoituksena. Energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen 
tähtääviä toimia voidaan rahoittaa myös 
kolmansissa maissa Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
naapuruuspoliittisen 
kumppanuusvälineen ENPI:n, liittymistä 
valmistelevan tukivälineen IPA:n ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen DCI:n 
varoista.

Euroopan investointipankin lainoina ja 
takuina tai alue-, rakenne- ja 
koheesiorahastojen rahoituksena.

Perustelu

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 
mahdollisuus turvautua häiriöistä 
selviytymiseksi markkinamekanismeihin 
niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Asetuksessa olisi myös vahvistettava 
hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 
mahdollisuus turvautua häiriöistä 
selviytymiseksi markkinamekanismeihin 
niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Asetuksessa olisi myös vahvistettava 
hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät yksinään enää pysty 
asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

Perustelu

Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden odotetaan täysin ratkaisevan ongelman, 
mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, kun kriisiä ei 
voida ratkaista yksin markkinamekanismeihin turvautumalla. Markkinapohjaiset mekanismit 
ja muut kuin markkinapohjaiset mekanismit voivat hätätilannevaiheessa toimia rinnakkain.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Katsotaan, ettei kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun periaatteita ole täysin otettu huomioon 
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tässä ehdotuksessa. Koska ehdotus koskee kaasunsaannin turvaamista, asiakkaiden suojelun 
ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun huomioonottaminen on keskeisellä sijalla 
valmistauduttaessa toimitushäiriöitä koskeviin toimiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa yhteisössä parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa yhteisöstä, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
toimintaperiaatteita, jotka sopivat yhteen
markkinoiden vaatimusten kanssa, eivät 
vääristä markkinoita eivätkä heikennä 
markkinoiden mahdollisuuksia reagoida 
häiriöihin.

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa unionissa parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa unionista, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan läpinäkyvyyttä, yhteisvastuuta
ja syrjimättömiä toimintaperiaatteita, jotka 
sopivat yhteen sisämarkkinoiden 
toiminnan kanssa, eivät vääristä 
markkinoita eivätkä heikennä 
markkinoiden mahdollisuuksia reagoida 
häiriöihin.

Perustelu

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, 
on erityisesti toimitushäiriö- ja 
kriisitilanteissa erittäin tärkeää, että 
kaikkien maakaasuyhtiöiden ja 

(15) Roolit ja vastuut olisi määriteltävä 
niin, että voidaan taata kolmitasoisen 
menettelyn noudattaminen. Ensimmäisen 
tason muodostaisivat asianomaiset yhtiöt 
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toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti.

ja teollisuudenala, jota seuraisivat 
jäsenvaltiot kansallisella tai alueellisella 
tasolla ja viimein unioni. Toimitushäiriön 
sattuessa markkinoiden toimijoille olisi 
annettava riittävät mahdollisuudet 
reagoida tilanteeseen markkinapohjaisin 
toimin, jollaisia ovat esimerkiksi liitteessä 
II tarkoitetut toimenpiteet. Jos 
markkinatoimijoiden toimet eivät ole 
riittäviä, jäsenvaltioiden ja niiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
ryhdyttävä liitteessä III tarkoitettuihin
toimenpiteisiin toimitushäiriön 
vaikutusten poistamiseksi tai 
lieventämiseksi. Alueellisiin tai unionin 
tason toimiin toimitushäiriön vaikutusten 
poistamiseksi tai lieventämiseksi olisi 
ryhdyttävä vain, jos nämä toimet ovat 
riittämättömiä. Alueelliset ratkaisut olisi 
asetettava etusijalle unionin toimiin 
nähden aina, kun se on mahdollista.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Olisi määriteltävä riittävässä määrin 
yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, 
jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 
2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset, joissa 
otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erot ja 
joilla ei asetettaisi kohtuutonta tai 
suhteetonta taakkaa maakaasuyhtiöille, 
uudet markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina.

(16) Olisi määriteltävä riittävässä määrin 
yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, 
jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 
2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset, joissa 
otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erot, 
julkisen palvelun velvoitteet ja
asiakkaiden etujen turvaaminen siinä 
muodossa kuin niihin viitataan 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY¹ 3 artiklassa, ja joilla ei 
asetettaisi kohtuutonta tai suhteetonta 
taakkaa maakaasuyhtiöille, uudet 
markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina, eikä loppukäyttäjille.



RR\811020FI.doc 17/144 PE430.654v02-00

FI

_____
1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.

Perustelu

Suurilla loppukäyttäjillä merkittävät valmiudet korjaaviin toimiin hätätilanteissa, koska ne 
voivat käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Tähän mahdolliseen panokseen ei pidä liittää 
pakotteita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Markkinoiden toimivuuden kannalta 
ja tammikuussa 2009 tapahtuneen 
kaltaisten toimituskatkosten 
mahdollisuuden valossa on erittäin tärkeää, 
että maakaasuyhtiöt tekevät ajoissa 
tarvittavat investoinnit omaan tuotantoon ja 
infrastruktuuriin, kuten yhteenliitäntöihin, 
kaksisuuntaiset kaasuvirrat mahdollistaviin 
laitteistoihin, varastoihin ja nesteytetyn 
maakaasun kaasutuslaitteistoihin.

(17) Markkinoiden toimivuuden kannalta 
ja tammikuussa 2009 tapahtuneen 
kaltaisten toimituskatkosten 
mahdollisuuden valossa on erittäin tärkeää, 
että maakaasuyhtiöt tekevät ajoissa 
tarvittavat investoinnit omaan tuotantoon ja 
infrastruktuuriin, kuten yhteenliitäntöihin,
erityisesti EU:n kaasuverkkoon pääsyn 
mahdollistaviin yhteenliitäntöihin,
kaksisuuntaiset kaasuvirrat mahdollistaviin 
laitteistoihin, varastoihin ja nesteytetyn 
maakaasun kaasutuslaitteistoihin. Jos 
tarvittavat yhteenliitännät eivät ole 
kaasuyrityksille taloudellisesti 
kannattavia mutta tuovat selkeää 
lisäarvoa kaasun toimitusvarmuuden 
suhteen, komission olisi ehdotettava 
asianmukaisia taloudellisia kannustimia 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenvaltiot liitetään fyysisesti EU:n 
kaasuverkostoon.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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



PE430.654v02-00 18/144 RR\811020FI.doc

FI

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

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
annetussa] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä …/…/EY
tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, 
joita liittyy sellaisten riittävään rajat 
ylittävään kapasiteettiin ja muuhun 
infrastruktuuriin kohdistuvien investointien 
pitkän aikavälin suunnitteluun, joilla 
voidaan varmistaa järjestelmän pitkän 
aikavälin kyky taata toimitusvarmuus ja 
vastata kohtuullisiin vaatimuksiin.
Toimitusvarmuusnormien saavuttaminen 
saattaa edellyttää siirtymäkautta, jotta 
tarvittavat investoinnit ehditään tehdä.
ENTSO-G:n ACERin valvonnassa laatima 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma on keskeinen väline 
määriteltäessä yhteisön tasolla tarvittavia 
investointeja.

(20) Direktiivissä 2009/73/EY tarkastellaan 
toimitusvarmuusnäkökohtia, joita liittyy 
sellaisten riittävään rajat ylittävään 
kapasiteettiin ja muuhun infrastruktuuriin 
kohdistuvien investointien pitkän aikavälin 
suunnitteluun, joilla voidaan varmistaa 
järjestelmän pitkän aikavälin kyky taata 
toimitusvarmuus ja vastata kohtuullisiin 
vaatimuksiin. Toimitusvarmuusnormien 
saavuttaminen saattaa edellyttää 
siirtymäkautta, jotta tarvittavat investoinnit 
ehditään tehdä. ENTSO-G:n ACERin 
valvonnassa laatima kymmenvuotinen 
verkon kehittämissuunnitelma on 
keskeinen väline määriteltäessä unionin
tasolla tarvittavia investointeja, jotta 
voidaan panna täytäntöön tässä 
asetuksessa säädetyt 
infrastruktuurivaatimukset ja toteuttaa 
riskien arviointi unionin tasolla.

Tarkistus 23
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Vuoden 2004 direktiivissä määritelty kolmen tason menettely toimitusvarmuuden 
takaamiseksi (I: yritykset, II: jäsenvaltiot, III: komissio) ei enää ilmene selkeästi 
asetusluonnoksessa. Periaate olisi palautettava asetusluonnokseen. Toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vastuussa suunnitelmien laatimisesta, mutta niiden on kuultava 
maakaasuyhtiöitä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja,

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi unionin tason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä toimenpiteitä yhteisvastuun 
osoittamiseksi. Maakaasuyhtiöiden olisi 
kehitettävä toimenpiteitä, kuten kaupallisia 
sopimuksia, joihin voi sisältyä
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kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. On tärkeää kannustaa 
maakaasuyhtiöitä keskinäisiin 
ennakkojärjestelyihin. Maakaasuyhtiöille 
olisi aina korvattava oikeudenmukaisesti 
ja täysimääräisesti toimenpiteet, joihin 
niitä pyydetään ryhtymään hätätilanteiden 
varalta. Yhteisvastuuta tukevat toimet 
voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Perustelu

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(30) Koska kaasun tuonti kolmansista 
maista on keskeinen tekijä unionin
kaasunsaannin varmuudelle, komission 
olisi koordinoitava kolmansiin maihin
liittyviä hätätoimenpiteitä ja yhdessä 
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
pyrittävä luomaan järjestelyjä 
kriisitilanteita varten ja varmistamaan näin 
vakaat kaasutoimitukset unioniin.
Komissiolle olisi annettava valtuudet
pyytää ottamaan käyttöön erityinen 
seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa unionissa ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös unionin ulkopuolella, 
ja joka voisi energia-asioista vastaavan 
komission jäsenen ja komission 
varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan kautta toimia 
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välittäjänä ja edesauttajana, kun 
kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat 
aiheuttavat kriisitilanteen.

Perustelu

Komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja energia-asioista vastaavan komission 
jäsenen olisi osallistuttava kaikkiin asetuksen täytäntöönpanon vaiheisiin. Komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan olisi erityisesti 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 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
tämän asetuksen mukaisesti tehostettava 
kolmansista maista tulevien kaasun 
toimitusvarmuuden seurantaa. Komission 
olisi koordinoitava 
riitojenratkaisujärjestelmiä kolmansien 
maiden kanssa ja tehostettava 
energiavuoropuhelua muun muassa 
energiaperuskirjan ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen puitteissa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Kaasuntoimituksia kolmansista 
maista koskevat sopimukset eivät saisi 
sisältää EU:n sisämarkkinasääntöjä 
rikkovia säännöksiä eivätkä etenkään 
uudelleenvientiä koskevia rajoituksia tai 
niin sanottujen määränpäälausekkeiden 
tavoin vaikuttavia lausekkeita. 
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) EU:n toimielinten olisi annettava 
erityinen etusija Nabucco-
kaasuputkihankkeelle.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu 
maakaasuyhtiöille, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasua 

1. Kaasunsaannin sekä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistaminen 
kuuluu yhteisesti maakaasuyhtiöille, 
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käyttäville teollisuusasiakkaille ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tämä edellyttää laajaa 
yhteistyötä näiden toimijoiden kesken.

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

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä
avoimella menettelyllä toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa kaasunsaannin 
varmistamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
toteuttamisesta tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa joka 
toinen vuosi tehtävä riskiarviointi, mukaan 
luettuna geopoliittiset riskit,
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen, 
hätäsuunnitelman laatiminen ja kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuva seuranta 
kansallisella tasolla. Jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei ole 
toimivaltainen viranomainen, 
sääntelyviranomainen osallistuu 
virallisesti näiden toimien kehittämiseen 
ja toteuttamiseen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä toimitushäiriön ehkäisemiseksi 
ja vahinkojen minimoimiseksi sellaisen 
ilmetessä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitusvarmuuden turvaamiseen 
liittyvien toimenpiteiden on oltava 

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

selkeästi määriteltyjä, läpinäkyviä, oikein 
suhteutettuja, syrjimättömiä ja 
todennettavissa olevia, eivätkä ne saa 
perusteettomasti vääristää kilpailua tai 
sisämarkkinoiden toimintaa. Komissio 
varmistaa yhdessä toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa, että jäsenvaltioiden 
tai niiden maakaasuyhtiöiden ja 
kolmansien maiden välisissä sopimuksissa 
ei ole mitään määränpäälausekkeiden 
tavoin vaikuttavia lausekkeita. Tämä ei 
rajoita kilpailuviranomaisten toimivaltaa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus

1. Komissio esittää viimeistään ...* pitkän 
aikavälin toimitusstrategian kehittämisen 
yhteydessä kertomuksen välineistä ja 
toimista, joiden avulla unionin 
kaasulähteitä ja unioniin johtavia 
kaasunsiirtoreittejä voidaan 
monipuolistaa entisestään. Kertomukseen 
sisällytetään jäsenvaltioille suunnattuja 
ehdotuksia erilaisista toimista, joilla 
kaasun toimitusvarmuutta voidaan 
parantaa. Se sisältää erityisesti 
nestekaasulaitosten roolia koskevan 
arvioinnin, ja siihen lisätään selvitys eri 
jäsenvaltioiden 
kaasunvarastointikapasiteetista.
Lisäksi kertomuksessa arvioidaan 
tämänhetkistä alueellista yhteistyötä (joka 
perustuu 4 artiklan 3 kohtaan, 4 artiklan 
4 kohtaan ja liitteeseen III a) ja siinä 
esitetään suosituksia yhteisten 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien 
parantamiseksi. Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tehtävää 4 artiklan 
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3 kohdassa ja 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua alueellista yhteistyötä johtavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, ja siihen osallistuvat 
maakaasuyhtiöt, sääntelyviranomaiset 
sekä teollisuusasiakkaat, ja tämä 
tapahtuu tiiviissä yhteistyössä komission 
kanssa. Tällaisen alueellisen yhteistyön 
on edistettävä unionin yhteisvastuun 
periaatteita, eikä se saa olla niiden kanssa 
ristiriidassa.
2. Unioni toimii yhteistyössä kolmansien 
toimitus- ja kauttakulkumaiden kanssa, 
jotta voidaan jakaa energiatehokkuutta 
koskevia parhaita käytäntöjä esimerkiksi 
olemassa olevien 
energiayhteistyösopimusten, kuten 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen, 
puitteissa.
_______________
* EUVL: yksi vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 37
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella tasolla. Näissä kuulemisissa on 
käsiteltävä ainakin nykyisiä sekä 
tarvittavia tulevia yhteenliitäntöjä ja 
erityisesti EU:n kaasuverkkoon pääsyn 
mahdollistavia yhteenliitäntöjä, maiden 
rajat ylittäviä toimituksia, maiden rajat
ylittävän varastoinnin 
käyttömahdollisuutta ja fyysistä 
kapasiteettia siirtää kaasua molempiin 
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suuntiin. Komissio voi kuulla kaasualan 
koordinointiryhmää, ja ryhmälle on 
ilmoitettava kuulemisten tuloksista.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat myös itse päättää 
laatia yhteisiä aluetason suunnitelmia 
erillisten kansallisten suunnitelmien lisäksi.
Jos laaditaan yhteisiä aluetason 
suunnitelmia, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
julkistettava suunnitelmat, ja niiden on 
pyrittävä tekemään kansainvälisiä 
sopimuksia alueellisen yhteistyön 
vahvistamiseksi virallisesti.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Toimivaltaisen viranomaisen on
arkaluontoisten tietojen 
luottamuksellisuutta kunnioittaen 
julkaistava suunnitelmansa, mukaan 
luettuina niiden 6 kohdan mukaisesti 
muutetut versiot, ja toimitettava ne
komissiolle ja ilmoitettava asiasta 
kaasualan koordinointiryhmälle
viipymättä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 43
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat:

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

Tarkistus 46
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 8 artiklassa määritellyn
mukainen riskiarviointi;

b) jäljempänä 8 artiklassa määritellyn
riskiarvioinnin tulokset;

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

d a) jos jäsenvaltio 8 artiklassa säädetyn 
riskiarvioinnin pohjalta niin päättää, 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
asiakkaita lukuun ottamatta kuvaus 
velvoitteista liittyen toimituksiin sellaisille 
asiakkaille, jotka on liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja jotka tarjoavat 
tärkeitä julkisia palveluita, kuten koulut 
ja sairaalat. Tällaiset velvoitteet eivät saa 
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vaikuttaa niiden kykyyn jatkaa 
toimituksia suojatuille asiakkaille 
7 artiklassa tarkoitetussa kriisitilanteessa. 
Nämä lisävelvoitteet eivät saa olla 
ristiriidassa toimitushäiriöistä kärsiviin 
maihin sovellettavan eurooppalaisen tai 
alueellisen tason yhteisvastuun 
periaatteen kanssa.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
perustuttava ENTSO-G:n laatimaan 
kymmenvuotiseen verkon 
kehittämissuunnitelmaan. Erityisesti 
sellaisten toimien, joita tarvitaan 
6 artiklassa määritellyn 
infrastruktuurinormin täyttämiseksi, on
oltava siirtoverkonhaltijoita sitovia.

Tarkistus 51
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ennaltaehkäisysuunnitelman on
perustuttava ensi sijassa 
markkinatoimenpiteisiin, ja siinä on
otettava huomioon toteutettujen 
toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset,
taloudellinen tuloksellisuus ja tehokkuus 
ja niiden vaikutukset energian 
sisämarkkinoiden toimintaan, vaikutukset 
kuluttajiin, ympäristövaikutukset sekä 
asiaan liittyvä kansainvälinen tilanne ja
kehitys erityisesti keskeisissä toimittaja- ja 
kauttakulkumaissa.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio kehittää EU:n 
ennaltaehkäisevän toimintasuunnitelman, 
joka perustuu kaikkiin kansallisiin ja 
alueellisiin suunnitelmiin ja jossa 
esitetään mahdollisia kriisiskenaarioita ja 
kaikkein tehokkaimpia tapoja tällaisten 
kriisien lieventämiseen, jotta voidaan 
taata toimien tehokas koordinointi 
unionin tason hätätilanteessa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa 
jäljelle jäävän infrastruktuurin (N-1) 
kapasiteetti riittää tarvittavan kaasumäärän 
toimittamiseen laskelmassa huomioidun 
alueen päivittäisen
kokonaiskaasukysynnän tyydyttämiseksi
päivänä, jona kaasun kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta ja joka esiintyy
tilastollisesti kerran 20 vuodessa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

aluetta, jonka toimivaltainen 
viranomainen määrittelee asianomaisia 
kaasuyhtiöitä kuultuaan, on tarvittaessa 
laajennettava asianmukaiselle aluetasolle.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta
tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 

5. Sanotun rajoittamatta 5 a kohdan 
soveltamista, siirtoverkonhaltijoiden ja 
-omistajien on kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
mahdollistettava pysyvä fyysinen 
kapasiteetti siirtää kaasua molempiin 
suuntiin kaikissa yhteenliitännöissä, lukuun 
ottamatta putkistoja, jotka yhdistävät 
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päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion 
toimitusvarmuutta. Tällaista päätöstä 
voidaan tarkastella uudelleen 
olosuhteiden muuttuessa. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti, ja
tarvittavaa kapasiteettia määriteltäessä on 
otettava huomioon ainakin kapasiteetti, 
joka tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

EU:n tuotantolaitoksia nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksiin tai 
jakeluverkoston liitäntäpisteitä 
jakeluverkkoihin. Tarvittava 
kaksisuuntainen virtauskapasiteetti on 
toteutettava kustannustehokkaasti siten,
että kyseisen arvioinnin yhteydessä 
otetaan huomioon muitakin kuin 
pelkästään taloudellisia tekijöitä, kuten 
toimitusvarmuus ja vaikutukset 
sisämarkkinoihin, ja otetaan huomioon 
ainakin kapasiteetti, joka tarvitaan 7 
artiklassa asetetun toimitusnormin 
täyttämiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset 
ja komissio varmistavat, että 
yhteenliitäntöjen arviointia tarkistetaan 
säännöllisesti olosuhteiden muuttuessa 
erityisesti kansallisen ja alueellisen tason 
ennaltaehkäisemissuunnitelman 
päivittämisen avulla. Kun 
lisäinvestointeja tarvitaan jäljempänä 
siirtojärjestelmässä, 7 kohtaa sovelletaan 
myös mainittuihin investointeihin. 
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
kaksivuotisjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mahdollinen uusi siirtoinfrastruktuuri 
vastaa toimitusvarmuuden tarpeita 
sisältämällä riittävän määrän tulo- ja 
lähtöpisteitä ja edesauttaa hyvin 
yhteenliitetyn kokonaisinfrastruktuurin 
kehittämistä. Niiden on myös 
varmistettava, että kansallinen 
syöttökapasiteetti ja siirtoverkot pystyvät 
mukauttamaan kansalliset kaasuvirrat 
riskien arvioinnissa yksilöityihin 
kaasutoimitusten infrastruktuurin 
häiriötilanteisiin muun muassa sisäisten 
pullonkaulojen poistamisen avulla.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY]
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja tai menettelyjään 
avoimesti ja yksityiskohtaisesti direktiivin
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti, niiden on otettava käyttöön 
asianmukaisia kannustimia ja otettava
huomioon N-1-normin täyttämisestä 
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kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 
päätettävä kustannusten kohdentamisesta.
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa.

aiheutuneet todelliset kustannukset sekä 
kustannukset, joita aiheutuu 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä 
jäsenvaltiossa muiden jäsenvaltioiden 
eduksi, kyseisten jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
yhdessä päätettävä kustannusten 
kohdentamisesta ennen mahdollisen 
investointipäätöksen tekemistä. Ennen 
mainitun investointipäätöksen tekemistä 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
arvioitava päätöksestä aiheutuvia 
kustannuksia ja niiden jakautumista 
kaikkien asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten kesken. Suhde, 
jossa kukin jäsenvaltio hyötyy 
energiatoimituksen turvallisuutta 
koskevasta investoinnista, otetaan 
huomioon siinä yhteydessä, kun 
kustannukset jaetaan jäsenvaltioiden 
kesken. Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos kustannuksia aiheutuu 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
tai yhdessä jäsenvaltiossa muiden 
jäsenvaltioiden eduksi, komissio voi 
ehdottaa asianmukaisia EU:n välineitä 
yhteenliitäntöjen rahoittamiseksi.
Tällaiset päätökset tehdään 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
erityisesti yhteenliitännän taloudellisen 
elinkelpoisuuden puute sekä kaasun 
toimitusvarmuuteen liittyvä selvä lisäarvo 
yhden tai useamman asianomaisen 
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jäsenvaltion kannalta.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kaasua toimittavat 
yhtiöt ryhtyvät toimiin taatakseen kaasun 
toimitukset kyseisen jäsenvaltion 
suojatuille asiakkaille seuraavissa 
tilanteissa:

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

a) äärimmäiset lämpötilat seitsemän 
päivän huippuajanjaksona, jollainen 
tilastollisesti esiintyy kahdenkymmenen 
vuoden välein, sekä

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

b) 45 päivän ajanjakso, jona kaasun 
kysyntä on poikkeuksellisen korkea ja joka 
ajoittuu tilastollisesti 20 vuoden välein 
esiintyville kylmimmille ajanjaksoille.

Perustelu

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

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on
varmistettava kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille 60 päivän ajanjaksona myös 9 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kaasua toimittavat 
yhtiöt ryhtyvät asianmukaisiin toimiin 
varmistaakseen kaasutoimitukset 
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hätätilanteessa. Toimivaltaisen 
viranomaisen on pyrittävä ylläpitämään 
toimituksia suojatuille asiakkaille niin
pitkään kuin on tarpeen.

suojatuille asiakkaille 45 päivän 
ajanjaksona myös 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa hätätilanteessa. Näiden 45 
päivän jälkeen tai 1 kohdassa määriteltyä 
ankarammissa olosuhteissa toimivaltaisen 
viranomaisen ja kaasua toimittavien 
yhtiöiden on pyrittävä ylläpitämään 
toimituksia suojatuille asiakkaille
mahdollisimman pitkään.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava maakaasuyhtiöille mahdollisuus 
täyttää nämä vaatimukset alueiden tai 
unionin tasolla, eivätkä ne saa edellyttää, 
että normit täytetään käyttäen ainoastaan 
niiden omalle kansalliselle alueelle 
sijoittuvaa infrastruktuuria.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimitusten jatkumisen kannalta 
välttämättömien tuotantolaitosten (kuten 
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 vältettävä 
ympäristölle aiheutuvia vaaroja.
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ottaen huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat kansalliset ja alueelliset 
olosuhteet, mukaan luettuna kaasun 
käyttäminen sähkön ja kaukolämmön 
toimittamiseen suojatuille asiakkaille sekä 
toimitusvaihteluille erityisen herkkien 
teollisuudenalojen toiminnot, 
kulutustottumukset, yhteenliitettävyys 
sisämarkkinoille sekä turvallisuusseikat,

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio arvioi kaasun 
toimitusvarmuuteen kohdistuvia riskejä 
kattavasti unionin tasolla, ja se hyväksyy 
ja julkaisee kertomuksen, joka esitetään 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasualan 
koordinointiryhmälle, ACERille, ENTSO-
G:lle ja Euroopan parlamentille. 

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Riskiarvioinnissa jäsenvaltiot voivat 
teknisen ja taloudellisen analyysin 
pohjalta asettaa velvoitteita toimittaa 
kaasua muille kuin 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille asiakkaille, joilla on jo 
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yhteys kaasun jakeluverkkoon ja jotka 
tarjoavat tärkeitä julkisia palveluita, mikä 
käsittää esimerkiksi koulut ja sairaalat. 
Tällaiset velvoitteet eivät saa vaikuttaa 
niiden kykyyn jatkaa toimituksia 
suojatuille asiakkaille 7 artiklassa 
tarkoitetussa kriisitilanteessa. Nämä 
lisävelvoitteet eivät saa olla ristiriidassa 
toimitushäiriöistä kärsiviin maihin 
sovellettavan eurooppalaisen tai 
alueellisen tason yhteisvastuun 
periaatteen kanssa.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Komission annettua 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun suosituksen tai 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa riskiarviointi on suoritettava
myös alueellisella tasolla.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Maakaasuyhtiöiden, kaasua käyttävien
kotitalous- ja teollisuusasiakkaita 
edustavien organisaatioiden ja 
sääntelyviranomaisen, silloin kun se ei ole 
toimivaltainen viranomainen, on tehtävä 
yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa ja luovutettava kaikki
geopoliittisten ja muiden riskien 
arvioinnissa tarvittavat tiedot.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut 
riskiarvioinnit on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 30 
päivään mennessä.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hätäsuunnitelmassa on: 1. Kansallisissa ja alueellisissa
hätäsuunnitelmissa on:

Tarkistus 74

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 asianomaisten 
markkinatoimijoiden rooli ja vastuut
ottaen huomioon niiden erot siinä, missä 
määrin kaasutoimitusten häiriöt 
vaikuttavat niihin, ja määriteltävä niiden
vuorovaikutus toimivaltaisen viranomaisen 
ja tarvittaessa sääntelyviranomaisen 
kanssa,

Tarkistus 75
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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 toisen alakohdan mukaisesti 
asetettuja tehtäviä hoitavien 
viranomaisten rooli ja vastuut,

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden suunniteltu tai kaavailtu 
käyttö ja suhteelliset edut hätätilatasolla 
sekä esitettävä arvio siitä, missä määrin 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden käyttö on tarpeen kriisistä 
selviämiseksi, esitettävä arvio 
toimenpiteiden vaikutuksista ja 
määriteltävä niiden toteuttamistavat; muita 
kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä 
käytetään vain silloin, kun 
markkinapohjaiset mekanismit eivät yksin 
riitä takaamaan toimituksia suojatuille 
asiakkaille,

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8) kuvattava mekanismi muiden 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
varten sekä muiden markkinaosapuolten 
osuus kyseisessä yhteistyössä kullakin 
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kriisitasolla,

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 tiiviissä yhteistyössä 
markkinatoimijoiden kanssa luettelo 
ennalta määritellyistä toimista kaasun 
asettamiseksi saataville hätätilanteessa
ottaen huomioon
kompensaatiomekanismit ja kaupalliset 
sopimukset tällaisiin toimiin osallistuvien 
tahojen välillä; tällaisiin toimiin voi liittyä 
maiden rajat ylittäviä sopimuksia 
jäsenvaltioiden ja/tai maakaasuyhtiöiden 
välillä.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii unionin 
hätäsuunnitelman ja tuo samalla esiin 
mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia 
kansallisten ja alueellisten suunnitelmien 
välillä sekä mahdollisia 
koordinointitoimia, joita komissio 
toteuttaa unionin tason hätätilan 
yhteydessä. Se kuvailee myös 
mekanismeja, joita käytetään aloitettaessa 
välitystoimet kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 80
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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) ennakkovaroitustaso: on saatu 
konkreettista, vakavasti otettavaa ja 
luotettavaa tietoa, mahdollisesti erityisestä 
varhaisvaroitusjärjestelmästä, jonka
perusteella kaasun toimitusedellytykset 
voivat heikentyä lähiaikoina;
markkinoiden odotetaan ratkaisevan 
ongelman ilman toimivaltaisen 
viranomaisen puuttumista asiaan;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

Tarkistus 82

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

3) hätätilataso (hätätila): toimitukset ovat 
häiriintyneet tai kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta, ja toimituksia 
suojatuille asiakkaille ei enää pystytä
varmistamaan pelkin markkinapohjaisin
mekanismein; toimivaltaisen 
viranomaisen edellytetään puuttuvan 
asiaan hätäsuunnitelman mukaisesti; 
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pelkin markkinapohjaisin toimin. markkinapohjaiset mekanismit ja muut 
kuin markkinapohjaiset mekanismit 
voivat tässä vaiheessa toimia rinnakkain.

Tarkistus 83

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. Kansallisessa hätäsuunnitelmassa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että rajat ylittävät yhteydet 
varastoihin toimivat myös hätätilanteissa.
Jäsenvaltiot ja toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa ottaa käyttöön toimenpiteitä, 
joilla perusteettomasti rajoitetaan kaasun 
kulkua rajojen yli.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 

4. Ilmoittaessaan jonkun kriisitason olevan 
voimassa toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta 
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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.

komissiolle ja toimitettava sille kaikki 
tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot 
suunnittelemistaan toimista.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
noudatettava hätäsuunnitelmassaan 
ennalta määritettyjä toimenpiteitä. 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. Komissio voi 
kutsua kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa komissiolle, että jossakin 
jäsenvaltiossa on julistettu 
ennakkovaroitustaso tai kun kaasun 
toimitushäiriön uhkaan voi liittyä selvä 
geopoliittinen ulottuvuus, korkeimmalla 
tasolla edustettu unioni toteuttaa 
aiheellisia diplomaattisia toimia ottaen 
huomioon Lissabonin sopimuksen 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle antaman erityisen roolin.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen 
julistaessa hätätilan sen on toteutettava 
hätäsuunnitelmassa ennalta määritellyt 
toimet ja ilmoitettava välittömästi 

Poistetaan.
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komissiolle erityisesti 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisista toimenpiteistä, joita se aikoo 
toteuttaa. Komissio voi kutsua kokoon 
kaasualan koordinointiryhmän. 

Tarkistus 88

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 päivän
kuluessa, että hätätilan julistus täyttää 
2 kohdassa määritellyt perusteet eikä 
aiheuta perusteetonta haittaa 
maakaasuyhtiöille ja sisämarkkinoiden 
toiminnalle.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos hätätilassa olevan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen päättää 
poikkeuksellisesti toteuttaa suunnitelmiin 
kuulumattomia toimia, komissio tutkii, 
onko se perusteltua. Komissio voi pyytää 
kaasualan koordinointiryhmältä neuvoa 
asiassa.

Tarkistus 90
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Komissio voi erityisesti pyytää 
toimivaltaista viranomaista tekemään 
muutoksia sellaisiin toimenpiteisiin, jotka 
muodostavat kohtuuttoman rasitteen 
maakaasuyhtiöille, ja lakkauttamaan 
julistamansa hätätilan, jos komissio 
katsoo, ettei hätätilan julistaminen ollut 
tai enää ole perusteltu.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Kaasuyhtiöihin hätätilanteessa myös 
alueellisella ja unionin tasolla 
sovellettavilla muilla kuin 
markkinapohjaisilla toimilla taataan 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus kaasuyhtiöille, joihin tällaiset 
toimet vaikuttavat.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 d. Hätäsuunnitelma on päivitettävä joka 
toinen vuosi 8 artiklassa tarkoitetun 
riskiarvioinnin tulosten perusteella.

Perustelu

Tarkistus 93
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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 unionin tason
hätätilan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä Komission on julistettava 
unionin hätätila, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 9 
artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen, 
tai kuin unioni menettää yli 20 prosenttia 
ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan 
kolmansista maista. Komission on 
julistettava unionin tason hätätila
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka
määritetään liitteen III a tai 4 artiklan 
3 kohdan ja 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti ja jotka ulottuvat useamman 
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.

Tarkistus 94

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 

3. Unionin tason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa unionin tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ja energia-asioista vastaavan komission 
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hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista.

jäsenen kautta. Komissio kutsuu kokoon 
kriisijohtoryhmän, joka koostuu erityisesti 
teollisuuden ja hätätilasta kärsivien 
jäsenvaltioiden edustajista. Komissio 
varmistaa, että kaasualan 
koordinointiryhmä saa säännöllisesti 
tietoja kriisijohtoryhmän toteuttamista 
toimista.

Tarkistus 95

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 edellyttää toimivaltaista 
viranomaista muuttamaan toimintaansa ja 
ilmoittaa sille syyt, joiden perusteella se 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen 
tai maakaasuyhtiön on tehtävä niin.

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 kolmen päivän 
kuluessa tästä ilmoituksesta ja ilmoitettava 
asiasta komissiolle, tai sen on lähetettävä 
asianmukaisesti perusteltu vastaus siihen, 
miksi kyseinen toimenpide on perusteltu.
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.

Jos komissio kolmen päivän kuluessa 
päättää olla muuttamatta tai peruuttamatta 
pyyntöään, komissio ilmoittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, millä 
perusteella komissio katsoo, että se ei voi 
hyväksyä esitettyjä perusteluja. Tällöin
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
noudatettava komission pyyntöä. Komissio 
määrittää pyynnössään suositellut toimet, 
joihin toimivaltaisen viranomaisen on 
ryhdyttävä kaasun sisämarkkinoiden 
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toiminnan palauttamiseksi ennalleen.
Komissio pitää kaasualan 
koordinointiryhmän ajan tasalla koko 
menettelyn ajan. 

Tarkistus 96

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, toimivaltaisten 
viranomaisten tai maakaasuyhtiöiden 
toiminta ei missään tapauksessa saa 
rajoittaa kaasun kulkua sisämarkkinoilla.

Tarkistus 97

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.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaasualan 1. Perustetaan kaasualan 
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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.

koordinointiryhmä helpottamaan 
toimitusvarmuuteen liittyvien 
toimenpiteiden koordinointia. Ryhmä 
koostuu toimivaltaisten viranomaisten,
kansallisten sääntelyviranomaisten (jos ne 
eivät ole toimivaltaisia viranomaisia),
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.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa 
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä:

2. Kaasualan koordinointiryhmä avustaa
tämän asetuksen säännösten mukaisesti
komissiota erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä:

Tarkistus 100

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 tarkistaminen;

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio kutsuu kaasualan 3. Komissio kutsuu kaasualan 
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koordinointiryhmän kokoon säännöllisesti. koordinointiryhmän kokoon säännöllisesti
ja jakaa toimivaltaisten viranomaisten 
saamat tiedot taaten samalla kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuuden.

3 a. Kaasualan koordinointiryhmä 
osallistuu alueiden määrittämiseen 
4 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 4 
kohdan mukaisesti.
Jotta yhteisvastuu voidaan toteuttaa 
alueellisella tasolla, kaasualan 
koordinointiryhmä perustaa erityisiä 
alaryhmiä, jotka vastaavat 
toimitusvarmuudesta alueellisella tasolla.

Tarkistus 102

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 ...1
alkaen hätätilanteessa oltava päivittäin 
käytössään erityisesti seuraavat tiedot:

__________
1 EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 6 
kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistus 103

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
(mcm/h) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät verkon tuotantolaitokseen, 
varastointilaitokseen tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanottoterminaaliin,
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Tarkistus 104

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
oletetaan kyettävän takaamaan
kaasuntoimitukset suojatuille asiakkaille.

Tarkistus 105

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 toimivaltaisten 
viranomaisten arvioita ja ilmoittaa 
tuloksistaan kootussa muodossa 
jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille 
sekä kaasualan koordinointiryhmälle.

Tarkistus 106

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 seuraavat tiedot
oman jäsenvaltionsa maakaasuyhtiöiden
kolmansien maiden toimittajien kanssa
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sopimuksista: tekemistä sopimuksista koosteena ja 
sellaisessa muodossa, että komissio saa 
tarvittavat tiedot toimenpiteitä varten:

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta toimivaltainen viranomainen voi 
täyttää tämän kohdan mukaiset 
velvoitteensa, maakaasuyhtiöiden on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle 1 alakohdassa tarkoitetut 
tiedot koosteen laatimista varten.
Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
varmistavat, että nämä tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti.

Tarkistus 108

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 c) kaasujärjestelmien kunkin tulo- ja 
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lähtöpisteen suurin 
yhteenliitäntäkapasiteetti,

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.

Perustelu

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

Tarkistus 109

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.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa 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;
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b) arvioidaan kolmansien maiden 
vertikaalisesti integroituneiden 
energiayhtiöiden vaikutusta 
sisämarkkinoihin ja vastavuoroisuuden 
periaatteen täytäntöönpanoa;
c) toteutetaan aiheellisia toimenpiteitä, 
joilla pyritään estämään valtio-omisteisten 
ulkomaisten yritysten hallitsemattomat 
investoinnit unionin energia-alalla ja 
erityisesti kaasun ja sähkön 
siirtoverkkoihin;
d) seurataan, noudattavatko
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä tehdyt maakaasusopimukset EU:n 
sisämarkkinasääntöjä. Komissio huolehtii 
määränpäälausekkeen tavoin vaikuttavien 
lausekkeiden poistamisesta sikäli kuin ne 
on kielletty EU:n lainsäädännössä.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Seuranta Komission harjoittama seuranta

Komissio perustaa kaasun 
toimitusvarmuuden jatkuvatoimisen 
valvonta- ja raportointijärjestelmän, 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisten kaasutoimitussopimusten 
seuranta 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 

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. Komissio seuraa 
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tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

markkinoiden yhteenliitettävyydessä 
tapahtuvaa edistystä ja ehdottaa 
kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan 
mahdollisia välineitä markkinoiden 
kehittämiseksi, jotta jäsenvaltiot, joiden 
infrastruktuuri on puutteellista, 
kykenisivät noudattamaan N-1-normia. 
Raportissa annetaan tarpeen mukaan 
suosituksia tämän asetuksen toimivuuden 
parantamiseksi.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Nabucco-kaasuputkihanke

EU:n toimielimet asettavat Nabucco-
kaasuputkihankkeen etusijalle poliittisesti 
ja rahoituksellisesti.

Perustelu

Asetuksessa, joka koskee kaasunsaannin turvaamista, kaasuntoimitusten monipuolistamisella 
olisi oltava tärkeä osa. Tässä tarkoituksessa Nabucco-putki voisi tarjota vaihtoehdon 
Euroopan unionin nykyisille kaasulähteille.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

LIITE I: N-1-INDIKAATTORIN LASKEMINEN

1. N-1-indikaattorin laskeminen

N-1-indikaattori kuvaa kaasuinfrastruktuurin kykyä1 toimittaa kaasua laskelmassa 
                                               
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 
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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 kapasiteetin1 oltava vähintään yhtä suuri kuin 
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.

                                                                                                                                                  
voi tarjota verkonkäyttäjille, ottaen huomioon järjestelmän toimivuus ja siirtoverkkoa koskevat 
toimintavaatimukset.
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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.

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 päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen korkea 
ja joka esiintyy tilastollisesti 20 vuoden välein.

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

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

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

2. N-1-kaavan laskentamenetelmä

                                               
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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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

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 
laskelmassa huomioidun alueen tulopisteisiin nähden;

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).
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite II – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon
seuraavat esimerkinomaisesti esitetyt
tekijät:

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon tässä 
liitteessä tarkoitetut tekijät. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia laatiessaan otettava 
asianmukaisesti huomioon ehdotettujen 
toimenpiteiden ympäristövaikutus ja 
asetettava mahdollisimman laajalti 
etusijalle ne toimenpiteet, joilla on 
vähäisin vaikutus ympäristöön.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko Tarjontapuoli – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan kaasun liittäminen 
kaasuverkkoinfrastruktuuriin 

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko Tarjontapuoli – 10 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• (kaupalliset ja strategiset) maanalaiset 
kaasun varastointilaitokset

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa keskitytään toimitusvarmuuteen kahdella eri 
tavalla, jotka ovat infrastruktuurinormi (N-1) ja toimitusnormi. Infrastruktuuria, tarjontaa ja 
kysyntää koskevat toimet soveltuvat toimitusvarmuuden takaamiseen.
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Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
Liite III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite III a
ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 194 artiklan mukaisesti ja 
direktiivin 2009/73/EY 6 artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 
artiklassa korostetulla tavalla alueellinen 
yhteistyö on yhteisvastuuperiaatteen 
merkittävä ilmentymä, ja se on myös 
tämän asetuksen pohjana oleva käsite. 
Alueellista yhteistyötä tarvitaan erityisesti 
riskiarviointiin (8 artikla), 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien 
laatimiseen (4, 5 ja 9 artikla), 
infrastruktuuri- ja toimitusnormeihin (6 
ja 7 artikla) sekä unionin ja alueellisen 
tason hätätilatoimista säätämiseen 
(10 artikla).
Tämän asetuksen mukainen alueellinen 
yhteistyö perustuu olemassa olevaan 
alueelliseen yhteistyöhön, joka kattaa 
kaasuyhtiöt, jäsenvaltiot ja kansalliset 
sääntelyviranomaiset, ja sen avulla 
pyritään muun muassa edistämään 
toimitusvarmuutta ja energian 
sisämarkkinoiden yhdentymistä. 
Yhdentyminen liittyy esimerkiksi kolmiin 
alueellisiin kaasumarkkinoihin, joita 
koskevat alueellinen kaasualoite, 
viidenkeskisen foorumin kaasuryhmä, 
Itämeren energiamarkkinoiden korkean 
tason ryhmä ja keskinäisten yhteyksien 
suunnitelma ja toimitusvarmuutta 
koordinoiva energiayhteisön ryhmä. 
Todennäköisesti toimitusvarmuutta 
koskevat erityisvaatimukset kuitenkin 
johtavat uusiin yhteistyösopimuksiin, ja 
yhteistyön nykyisiä aloja on mukautettava 
parhaan tehokkuuden takaamiseksi.
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Kun otetaan huomioon markkinoiden 
entistä vahvemmat yhteydet toisiinsa ja 
niiden riippuvuus toisistaan sekä kaasun 
sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen, 
esimerkiksi seuraavien maiden yhteistyö 
voi parantaa niiden omaa sekä yhteistä 
kaasun toimitusvarmuutta: 
– Puola ja kolme Baltian maata,
– Iberian niemimaa (Espanja, Portugali) 
ja Ranska,
– Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta
– Bulgaria, Kreikka, Romania,
– Tanska ja Ruotsi,
– Slovenia, Italia, Itävalta, Unkari, 
Romania,
– Puola ja Saksa,
– Ranska, Saksa, Belgia, Alankomaat ja 
Luxemburg, jotka ovat jo järjestäytyneet 
viidenvälisen foorumin alaisuudessa,
– muut.
Näiden maiden välistä alueellista 
yhteistyötä on laajennettava yhteistyön 
vahvistamiseen naapurimaiden kanssa 
erityisesti energiasaarekkeiden suhteen 
etenkin yhteenliitäntöjen kehittämiseksi. 
Jäsenvaltiot voivat myös kuulua erilaisiin 
yhteistyöryhmiin.
Erilaisten 3 artiklassa mainittujen 
toimijoiden on tehtävä yhteistyötä 
alueellisella tasolla niiden kunkin 
toiminta-aloilla ja toimivallan puitteissa. 
Tätä asetusta sovellettaessa alueellisen 
yhteistyön panevat alulle ja toteuttavat 
virallisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset kuultuaan komissiota, joka 
välittää tiedot kaasualan 
koordinointiryhmälle. Tällaisen 
alueellisen yhteistyön, kuten yhteisen 
ennaltaehkäisysuunnitelman ja/tai 
yhteisen hätäsuunnitelman, käytännön 
tulokset hyväksytään virallisesti ja 
julkaistaan ja niitä seurataan jatkuvasti 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta. Komissiota 
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kuullaan, ja se välittää tiedot kaasualan 
koordinointiryhmälle.
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Täydellinen Euroopan tason toimien kokonaisuus, joka olennaisilta osiltaan perustuu 
komission tammikuussa 2007 antamaan tiedonantoon "Euroopan energiapolitiikka1, vastaa 
energian toimitusvarmuuteen liittyvään haasteeseen. Kaasualaa koskevan direktiivin 
2004/67/EC lisäksi toimitusvarmuutta edistää epäsuorasti kokonainen infrastruktuuria ja 
yhteenliitäntöjä koskeva sääntelykehys, jonka muodostavat (i) Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja (TEN-E -hankkeita) koskevat suuntaviivat2, ja (ii) kesäkuussa 2009 
hyväksytty nk. "sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden 3. energiapaketti". Energian 
toimitusvarmuutta parantavat osaltaan kaasumarkkinoiden yhtenäistämistä koskevat 
säädökset, jotka sisältävät sääntöjä, jotka koskevat kolmansien osapuolten pääsyä 
kaasuvarastoihin ja nestekaasulaitoksiin sekä kaasuvarastoja koskevien tietojen avoimuutta3. 
Myös parlamentti on katsonut, että alueellisen yhteisvastuun edistäminen, kaasuverkkojen 
yhteenliitäntöjen kehittäminen 10-vuotisella maakaasuverkon kehittämisohjelmalla sekä 
siirtoverkonhaltijoiden mahdollistama verkkoon pääsyä koskevien ehtojen tehokas 
yhtenäistäminen ovat lainsäädäntöpaketin4 tärkeimpiä osia.

Parlamentti käsitteli energian toimitusvarmuuden kansainvälisiä näkökohtia myös 
päätöslauselmilla5, joissa korostettiin tarvetta kehittää edelleen Euroopan unionin yhteistä 
energiastrategiaa, joka sisältää tuottajat, jakelijat ja kuluttajat, joka puhuu "yhdellä 
yhtenäisellä äänellä" ja luo avoimen ja kestävän energiajärjestelmän, joka parantaa 
energialähteiden alueellista monimuotoisuutta. Parlamentti antoi vahvan tukensa EU:n 
energiatoimitusvarmuutta ja yhteisvastuullisuutta koskevalle toimintasuunnitelmalle, joka 
sisältää muun muassa kriisivalmiusmekanismin.

Tässä yhteydessä esittelijä pitävää myönteisenä kaasutoimitusten turvallisuutta koskevaa 
asetusehdotusta, jolla kumotaan direktiivi 2004/67/EY, koska se on säädös, joka antaa 
todellisen vastauksen unionin ratkaistavana olevaan ongelmaan. Asia tuli selväksi viime 
talvena Venäjän ja Ukrainan välisen kaasukiistan aikana, missä yhteydessä miljoonat 
Euroopan unionin kansalaiset ja useat kansantaloudet joutuivat kärsimään kaasuntoimitusten 
katkaisemisesta. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on mainituilla päätöslauselmillaan 
pyytänyt mainittua aloitetta ja esittelijä on vakuuttunut siitä, että jäsenet edistävät 
merkittävästi tavoitteiden saavuttamista tulevien kuukausien aikana.

                                               
1 KOM(2007)0001.
2 Päätös 1364/2006, EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1–23. 
3 Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
13. heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY. EUVL L 211, 
14.8.2009, s. 94; EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.
4 Asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista 
edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta, EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.
5 EP:n 3. helmikuuta 2009 antama päätöslauselma toisesta strategisesta energiakatsauksesta (2008/2239(INI)), 
T6-038/2009. EP:n 17. syyskuuta 2009 antama päätöslauselma energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä, 
T7-0021/2009.
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Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että mainitun asetuksen nopea täytäntöönpano yhdessä 
sisäisiä energiamarkkinoita koskevan lainsäädännön kanssa vähentää merkittävästi EU:n 
alttiutta ulkoisille toimituskatkoksille ja että toisaalta se vahvistaa Euroopan unionin 
kaasualan yritysten johtavaa roolia maailmassa ja vahvistaa myös unionin geopoliittista 
asemaa strategisena maailmanlaajuisena toimijana. 

II. Esittelijän määrittämät pääkohdat

1. Mietintöluonnoksessa käsitellyt asiat

Esittelijä katsoo, että useita asetusehdotuksen kohtia olisi parannettava, minkä vuoksi 
esittelijä on ehdottanut joitakin tarkistuksia, jotka koskevat seuraavia aloja:

a. Yritysten rooli

Vaikka johdanto-osan kohdissa ja vaikutuksen arvioinnissa todetaan selvästi, että kriisin 
torjunta sisältää kolme tekijää (1. markkinat, 2 jäsenvaltiot, 3. yhteisö), yritysten rooli 
näyttäisi häviävän oikeudelliseen tekstiin, minkä vuoksi sitä olisi vahvistettava tekstissä 
useiden asioiden osalta, joista on erityisesti mainittava kaasualan koordinointiryhmä ja 
hälytysartiklan kolme tasoa.

b. Virtaussuunnan kääntäminen

Komission tekstissä ehdotetaan, että kaikki yhteenliitännät olisi varustettava virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuudella. Esittelijä katsoo, että tämä määräys menee liian pitkälle sekä 
taloudellisesti että toimitusvarmuuden kannalta. Esimerkiksi kaasua toimittavien maiden 
yhteenliitäntöjen varustamisessa virtaussuunnan kääntämismahdollisuudessa ei ole mitään 
järkeä. Kansallisella tasolla toimivaltaiset viranomaiset ja EU:n tasolla kaasualan 
koordinointiryhmä ovat niitä toimijoita, joiden tulisi määrätä kääntämismahdollisuudesta vain 
tapauksissa, joissa se olisi kustannustehokasta ja edustaisi lisäarvoa suhteessa 
toimitusvarmuuteen kriisitilanteessa. 

c. Kriisinehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden tavoin myös komission olisi kehitettävä EU:n tasoiset 
kriisinehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat, jotta EU:ssa voitaisiin parhaalla mahdollisella 
tavalla hallita tilanteita, jotka liittyvät yhteisön tasoisen hätätilanteen julistamiseen.

d. Yhteisön tason hätätilanne

Komission tekstin mukaan tuonnin vähentyminen 10 prosentilla muodostaa kynnyksen, jonka 
ylittyessä julistetaan automaattisesti yhteisön tason hätätila. Esittelijä katsoo kuitenkin, että 
mainittu kynnys ei kata monia skenaarioita, joiden puitteissa yhden jäsenvaltion kaasun saanti 
saattaa loppua kokonaan ilman että se aiheuttaa 10 prosentin laskua EU:n tasolla. Tästä syystä 
esittelijä on vahvistanut artiklan säännöksiä, jotka koskevat yhteisön tason hätätilan 
julistamista määrätyllä maantieteellisellä alueella Tähän olisi sisällytettävä jonkinlainen 
yhteisön yhteisvastuumekanismi, vaikka se pantaisiinkin täytäntöön alueellisella tasolla. 
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e. Uusien monikansallisten infrastruktuuri-investointien kustannusten jakaminen

Useimmat jäsenet ovat ilmaisseet huolensa uuden infrastruktuurin rakentamisen ja/tai vanhan 
infrastruktuurin kunnostamisen kustannuksista. Tämä on erityisen tärkeää, koska tämän 
asetuksen täytäntöönpano merkitsee monessa tapauksessa sitä, että yhdessä jäsenvaltiossa 
rakennetaan infrastruktuuria toisten jäsenvaltioiden hyödyksi. Kolmas energiamarkkinapaketti 
ennakoi jo mekanismeja, jotka koskevat rajatylittävien yhteenliitäntöjen erityistapauksia. 
Tässä yhteydessä esittelijä katsoo, että mainittuja mekanismeja voitaisiin käyttää myös muun 
infrastruktuurien, kuten virtaussuunnan kääntämisen tapauksissa. Esittelijä on sisällyttänyt 
viittauksen erityiseen suhteellisuusperiaatteeseen suhteessa toimitusvarmuuden etuihin.

f. Muut kuin markkinapohjaiset toimenpiteet

Esittelijä on monessa yhteydessä ilmaissut haluavansa täsmentää rajoituksia, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden puuttumista markkinoiden toimintaan. Vaikka esittelijä myöntää, että 
mainittuihin toimiin voidaan ryhtyä vain ääritilanteissa, se saattaa aiheuttaa lyhyen tai 
keskipitkän aikavälin seurauksia, jos täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset. 
Siitä syystä esittelijä on korostanut asiaa koskevissa tekstin osissa sitä, että muita kuin 
markkinapohjaisia toimia voidaan käyttää vain viimeisenä keinona. 

g. Tietojenvaihto

Esittelijä uskoo vahvasti, että jotta kaikki sekä kansallisen että alueellisen tason viranomaiset 
voivat ryhtyä riittäviin toimiin hätätilanteessa, niillä olisi oltava käytettävissään tarvittavat 
tiedot. Kaupallisesti arkaluonteisia tietoja on kuitenkin käsiteltävä äärimmäisellä 
varovaisuudella, koska yksikin tietovuoto voisi aiheuttaa vakavia ongelmia sekä unionin 
sisälle että sen ulkopuolella. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että mainittuja tietoja on 
säilytettävä keskitetysti kansallisella tasolla ja että toimivaltaisten viranomaisten on siirrettävä 
tiedot komissiolle kokonaismääränä. 

h. Sähköntuotantoalan rooli

Esittelijä katsoo, että valtioissa, joissa kotitaloudet käyttävät pääasiassa kaasulla tuotettua 
sähköä, on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kriisin aikana kuluttajat 
eivät joudu kärsimään sähkökatkoksesta. Siitä syystä esittelijä on sisällyttänyt mainitun 
näkökohdan riskinarvioinnin ja hätäsuunnitelmien yhteyteen.

i. Muut asiat

Esittelijä ehdottaa uutta artiklaa, joka koskee kaasuntoimituksen varmuutta pitkällä 
aikavälillä, minkä yhteydessä komission olisi esitettävä kertomus mahdollisista keinoista, 
joilla voidaan monipuolistaa yhteisön tasolla kaasun maantieteellistä alkuperää ja kaasun 
toimitusreittejä EU:n alueelle, sekä arvioitava perusteellisesti nestekaasulaitosten roolia. 
Esittelijä on myös vahvistanut tekstiä viittauksilla jäsenvaltioiden yhteenliitäntäkapasiteetin 
parantamisen tärkeyteen.

Esittelijä katsoo myös, että komission teksti antaa mahdollisuuden ehkäiseviin toimiin vain 
rajoitetuissa tapauksissa, ja että asetukseen on sisällytettävä enemmän joustavuuden varaa 
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siten, että eripituisten ja eri tavoilla vaikuttavien kriisien mahdollisuus otetaan huomioon.

2. Asiat, joita ei ole käsitelty mietintöluonnoksessa tässä menettelyn vaiheessa

Esittelijä on tarkoituksella päättänyt jättää käsittelyn ulkopuolelle kaksi erityistä asiaa, koska 
esittelijä katsoo, että niistä on keskusteltava syvällisemmin jäsenten kanssa asioiden 
monitahoisuuden vuoksi. Esittelijä haluaa kuitenkin selittää, mitä hän aikoo saavuttaa 
lopullisessa tekstistä näiden kahden asian osalta.

a. "Suojattujen asiakkaiden" määritelmä

Komission tekstin määritelmä on sekä liian epämääräinen että liian kapea-alainen. Liian 
epämääräinen, koska mahdollisuus sisällyttää mikä tahansa kaasuverkkoon kytketty pk-yritys 
avaa mahdollisuuden sisällyttää tähän kategoriaan aloja, joita ei tulisi pitää ensisijaisina aloina 
kriisiaikana. määritelmä on myös liian kapea-alainen, koska se sisältää vain "koulut ja 
sairaalat" mahdollisina poikkeuksina, mutta ei esimerkiksi paloasemien kaltaisia muita 
ensisijaisia palveluja Esittelijä katsoo, että koska mainittu määritelmä on ratkaisevan tärkeä 
määriteltäessä 7 artiklan mukaisia toimitusvarmuusnormeja, tekstissä olisi oltava joustavuutta, 
jonka avulla jäsenvaltiot voisivat mukauttaa kansalliset olosuhteensa selkeästi määriteltyjen 
kriteerien mukaisesti. Tässä mielessä esittelijä pitää ehdottomana vaatimuksena sitä, että 
parlamentin on poistettava se mahdollisuus, että tähän kategoriaan sisällytetään muita kuin 
erityisiä aloja ja toimijoita, jotka ovat olennaisen tärkeitä esimerkiksi kansallisen 
turvallisuuden ja kansanterveyden takaajia. Jos käyttöön otetaan vain rajoitettu mainittujen 
alojen luettelo, jotkut tärkeät alat saattavat jäädä luettelon ulkopuolelle, joten on selvää, että 
selkeästi määritelty kriteerien luettelo oli paljon asianmukaisempi vaihtoehto.

b. Infrastruktuurinormi (N-1)

Valmistelija katsoo, että tämä erittäin tekninen kysymys kaipaa lisäselvennystä. Monia eri 
aloja edustavat toimijat ovat esittäneet vakavia epäilyksiä N-1-normin tehokkuudesta siinä 
muodossa, jossa se esiintyy komission tekstissä. Koska N-1 on asetuksen tärkeimpiä 
mekanismeja, esittelijä haluaa tutkia asiaa perusteellisemmin voidakseen antaa vankasti 
perustellun ehdotuksen tarkistuksilla, jotka varmistavat N-1-normin mahdollisimman hyvän 
luotettavuuden.

Esittelijä katsoo, että N-1-normin olisi toimittava asetuksen tärkeimpänä toissijaisuustekijänä, 
joka sallii kaikkien kansallisten olosuhteiden huomioonottamisen. Itse asiassa voisi käydä 
niin, että jonkin jäsenvaltion N-1-tulos olisi huono, mutta toisaalta kaasuntoimituksen 
keskeytyminen vaikuttaisi vain vähän sen energiamarkkinoihin tai energiamuotojen 
yhdistelmään, koska asianomainen valtio ei ole suuresti kaasusta riippuvainen. Jäsenvaltioille 
olisi sallittava joustavuuden varaa, kun EU päättää mahdollisen toimituskriisin torjumista 
koskevista toimista joko lisäämällä kaasun infrastruktuuria tai jatkamalla jäsenvaltioiden 
omien energialähteiden kehittämistä. Mainitut ovat vain kaksi esimerkkiä mahdollisista 
toimintatavoista. Esittelijä kannattaa ehdottomasti normin asettamisen ideaa, mutta katsoo, 
että jäsenet tarvitsevat enemmän aikaa voidakseen perehtyä tähän asetuksen tärkeään 
näkökohtaan.
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ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin 
turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Valmistelija: Jacek Saryusz-Wolski

LYHYET PERUSTELUT

EU:n jäsenvaltiot ovat viime vuosina kokeneet toistuvia häiriöitä kaasutoimituksissa. Venäjän 
ja Ukrainan kaasukiista tammikuussa 2009 osoitti jälleen kerran, että EU:n kasvava 
riippuvuus ulkoisista energiatoimituksista, jotka tulevat pääasiassa epädemokraattisista ja 
epävakaista maista, saattaa vahingoittaa jäsenvaltioiden pitkän aikavälin taloudellisia ja 
poliittisia etuja. EU:n energiansaannin haavoittuvuus edellyttää kattavaa energiapolitiikkaa, 
jossa yhdistyvät sisäiset näkökohdat ja ulkoiset ulottuvuudet.

Energiavarmuus on nähtävä olennaisena osana Euroopan unionin yleistä turvallisuutta.
Yhteisön kaasunsaannin varmistaminen erityisesti kriisitilanteiden aikana on siitä syystä 
strateginen tavoite. Tässä mielessä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja hätätoimenpiteitä 
sisältävien kansallisten suunnitelmien laatimiseen etukäteen on suhtauduttava myönteisesti, 
kunhan nämä suunnitelmat koordinoidaan yhteisön tasolla. Keskipitkällä aikavälillä on 
katsottava, että tehokkain suoja toimitushäiriöitä vastaan ovat laajat kilpailukykyiset 
sisämarkkinat, joilla on hyvin kehittyneet yhteenliitännät ja infrastruktuurit.

EU:n energiavarmuuspolitiikan avulla unionin olisi kuitenkin voitava paitsi reagoida 
kriisitilanteisiin myös ennakoida niitä. Sen vuoksi energian sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan turvaavia toimenpiteitä täydentämään tarvitaan ennakoivaa energiadiplomatiaa, 
jolla pyritään vastavuoroisuuden hengessä vahvistamaan yhteistyötä tärkeimpien tuottaja-, 
kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa.

Ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti direktiivin 2004/67/EY 
kumoamista koskevaan asetusehdotukseen. Valmistelija kuitenkin katsoo, että siihen on 
tehtävä parannuksia, jotta vastattaisiin EU:n energiavarmuutta koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan tarpeeseen. Hän ehdottaa tarkistuksia seuraavien linjausten mukaisesti:
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– Ehdotuksen tarkastelussa on otettava huomioon uusi oikeudellinen ympäristö, joka 
perustuu Lissabonin sopimukseen, jonka 176 a artiklassa määrätään, että "unionin 
energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä 
varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa". Valmistelija pitää tätä 
yhteisvastuuta elintärkeänä EU:n yhteisen energiapolitiikan rakentamisen kannalta ja 
uskoo, että sitä olisi kehitettävä sekä sisäisesti että ulkoisesti poliittisella tasolla 
vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa toimituskriisien aikana ja niiden 
ulkopuolella.

– Myös vastuu kaasun toimitusvarmuudesta olisi varmistettava yhteisön tasolla.
Euroopan komission olisi siitä syystä laadittava yhteisön ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmat kansallisten suunnitelmien pohjalta. Lisäksi komission 
erityisvastuulla on seurata, että kolmansien maiden yritykset soveltavat energia-alan 
sisämarkkinoita koskevia sääntöjä.

– Korkean edustajan / varapuheenjohtajan olisi osallistuttava kaikkiin asetuksen 
täytäntöönpanon vaiheisiin. Erityisesti hänen olisi jäsenvaltioiden puolesta vastattava 
kriisitilanteissa sovittelusta ja neuvotteluista kolmansien maiden kanssa.

– Yllättävien toimitushäiriöiden ehkäisemiseksi Euroopan unionin pitäisi luoda yhdessä 
toimittaja- ja kauttakulkumaiden kanssa varhaisvaroitusjärjestelmä, jolla on selkeät 
poliittiset takeet. Kaikkiin tuleviin kauppa-, assosiaatio-, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin EU:n ja toimittaja- tai kauttakulkumaiden välillä olisi liitettävä 
niin sanottu energiavarmuuslauseke, jossa määrätään menettelysäännöistä ja 
hahmotellaan hätätilanteissa toteutettavat toimenpiteet.

– Komission olisi harkittava energiaperuskirjan säännöksiin perustuvan Euroopan 
energiayhteisön laajentamista kolmansiin maihin ja uusien alueellisten 
energiamarkkinoiden luomista sekä jatkettava aktiivisesti yhdennettyjen Euro–
Välimeri-alueen energiamarkkinoiden luomisen tukemista.

– Energian toimitusvarmuutta koskeva keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia 
edellyttää toimittajien sekä toimituslähteiden ja -reittien monipuolistamista. Etenkin 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien kolmansien maiden pitäisi olla 
mukana tässä strategiassa. Yhteisön investoinnit olisi ensisijaisesti kohdistettava 
elintärkeisiin infrastruktuureihin, jotka voivat auttaa toimitusvarmuuden 
turvaamisessa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan kaasunkulutus on kasvanut 
nopeasti viimeisten kymmenen vuoden 
aikana. Oman tuotannon vähentyessä 
kaasun tuonti on lisääntynyt sitäkin 
nopeammin, mikä on johtanut suurempaan 
tuontiriippuvuuteen ja tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota 
toimitusvarmuuskysymyksiin.

(2) Euroopan kaasunkulutus on kasvanut 
nopeasti viimeisten kymmenen vuoden 
aikana. Oman tuotannon vähentyessä 
kaasun tuonti on lisääntynyt sitäkin 
nopeammin, mikä on johtanut suurempaan 
tuontiriippuvuuteen ja tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota 
toimitusvarmuuskysymyksiin. Koska 
joidenkin jäsenvaltioiden 
energiamuotojen yhdistelmää hallitsee 
maakaasu, ne ovat "energiasaarekkeita", 
jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia 
kolmansista maista tapahtuvasta kaasun 
tuonnista ja joiden infrastruktuuri ei ole 
yhteydessä muuhun EU:hun.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon 
kansainvälisen yhteistyön keskeinen rooli 
EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten 
kaasunsaannin turvaamisessa, kaikkien 
asiaa koskevien EU:n politiikkojen ja 
toimintasuunnitelmien on perustuttava 
keskinäiseen kunnioitukseen kyseisten 
kolmansien maiden kanssa, ja kaikki 
mahdollisesti ilmenevät ongelmat olisi 
ratkaistava poliittisella vuoropuhelulla ja 
neuvotteluilla.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset, 
geopoliittiset tai geologiset olosuhteet ovat 
muita epäedullisemmat, jäsenvaltioiden 
olisi hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
Lissabonin sopimuksen mukaisen 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
teknisten liittymien rakentamista, 
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

energiavarmuuslausekkeella olisi 
määrättävä toimenpiteistä, joilla 
ehkäistään toimituskriisit tai autetaan 
ratkaisemaan tällaiset toimituskriisit, 
jotka eivät ole osapuolten vastuulla.
Komission olisi koordinoitava kolmansiin 
maihin liittyvää toimintaa ja yhdessä 
tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
pyrittävä luomaan järjestelyjä 
kriisitilanteita varten ja varmistamaan näin 
vakaat kaasutoimitukset koko yhteisöön ja 
jokaiseen jäsenvaltioon, johon 
kriisitilanne vaikuttaa. Komissiolle olisi 
annettava valtuudet ottaa käyttöön 
erityinen seurantaryhmä, joka tarkkailisi 
kaasuvirtoja kriisitilanteissa yhteisössä ja 
yhteistyössä asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa myös yhteisön ulkopuolella, 
ja joka voisi komission 
varapuheenjohtajan / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan kautta sekä tiiviissä 
yhteistyössä komission jäsenten kollegion 
muiden asiaan liittyvien salkkujen 
haltijoiden kanssa toimia välittäjänä ja 
edesauttajana, kun kolmannessa maassa 
esiintyvät ongelmat aiheuttavat 
kriisitilanteen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tällä asetuksella vahvistetaan 
kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta sekä 
vahvistamaan poikkeukselliset 
toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön,
kun markkinat eivät enää voi huolehtia 
tarvittavista kaasutoimituksista,
määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi eri 
toimijoiden vastuualueet ja luomalla 
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jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla. menetelmä, jolla sekä ennaltaehkäiseviä 
toimia että konkreettisissa 
toimitushäiriötilanteissa tai 
kaasunsaantiin kohdistuvien vakavien 
uhkien vuoksi toteutettavia toimia voidaan 
koordinoida jäsenvaltioiden ja yhteisön 
tasolla jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun periaate huomioon ottaen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus

1. Komissio ja jäsenvaltiot tehostavat 
tämän asetuksen ehtojen mukaisesti ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 194 artiklan huomioon ottaen 
kolmansista maista tulevan kaasun 
toimitusvarmuuden valvontaa ja esittävät 
erityisiä hätätoimenpiteitä, jos 
toimitushäiriöitä esiintyy. Komissio 
koordinoi riitojenratkaisujärjestelmät 
kolmansien maiden kanssa ja tehostaa 
energiavuoropuhelua muun muassa 
energiaperuskirjan ja energiayhteisön 
puitteissa.
2. Komissio valmistelee perustan 
kaasualan varhaisvaroitusmekanismille, 
joka luodaan EU:n ja kolmansien maiden 
välisillä kahdenvälisillä sopimuksilla.
Mekanismin on mahdollistettava 
maakaasun tarjontaan ja kysyntään 
liittyvien mahdollisten riskien varhainen 
arviointi ja ehkäiseminen sekä nopea 
reagointi hätätilanteisiin tai tällaisten 
tilanteiden uhkiin.
3. Viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio esittää 
kertomuksen, joka sisältää 
säädösehdotuksia, joiden 
täytäntöönpanon avulla kaasun 
toimituslähteitä ja -reittejä EU:n alueelle 
voitaisiin monipuolistaa yhteisön tasolla.
Mainittuun kertomukseen on erityisesti 
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sisällytettävä nesteytettyä maakaasua 
käyttävien laitosten roolin arviointi, mikä 
voisi auttaa kaasutoimitusten 
monipuolistamisessa. Siinä olisi myös 
esitettävä selvitys eri jäsenvaltioiden 
kaasunvarastointikapasiteetista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
hätäsuunnitelman laatiminen

Kansallisen, yhteisön ja alueellisen tason
ennaltaehkäisysuunnitelman ja 
hätäsuunnitelman laatiminen

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella ja yhteisön tasolla. Näissä 
kuulemisissa on käsiteltävä ainakin 
yhteenliitäntöjä, maiden rajat ylittäviä 
toimituksia, maiden rajat ylittävää 
varastointia ja fyysistä kapasiteettia siirtää 
kaasua molempiin suuntiin sekä alueiden 
välisiä, rajat ylittäviä 
kaasuntoimitusjärjestelmiä ja niiden 
ilmoitettuja varastointipaikkoja, -laitteita 
ja -laitteistoja.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio laatii …* yhteisön 
ennaltaehkäisysuunnitelman ja yhteisön 
hätäsuunnitelman, jotka sisältävät 
yhteisön tasolla toteutettavat toimenpiteet.
_____________
* 30 päivään syyskuuta 2011 mennessä tai 
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 

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

mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä siten, että 
aiheutuvat kustannukset esitetään 
selkeästi ja yksilöidysti sekä direktiivin 
[…/…EY] 41 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti. Jos kustannuksia aiheutuu 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja ACERin on 
yhdessä päätettävä kustannusten 
kohdentamisesta. Tällöin sovelletaan 
asetuksen (EY) No …/… 8 artiklan 
1 kohtaa.

Perustelu

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen joka 
toinen vuosi kyseisen vuoden syyskuun 
30 päivään mennessä. Merkittävän ja 
odottamattoman riskin tapauksessa 
yhteisön arviota on tarkistettava.

Tarkistus 19

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,

Tarkistus 20

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.
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Tarkistus 21

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, 
yhteisö toteuttaa aiheellisia diplomaattisia 
toimia komission varapuheenjohtajan / 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
edustamana. Varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan toimet eivät saa 
vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan.

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 22

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 

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

Tarkistus 23

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 merkittävän osan
ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan 
kolmansista maista. Komissio julistaa
yhteisön hätätilan, kun useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen on julistanut 
hätätilan ja komissio on suorittanut 
9 artiklan 6 kohdan mukaisen tarkastuksen.
Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
useamman jäsenvaltion alueelle.

Tarkistus 24

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 

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 komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
kautta. Komissio voi kutsua kokoon 
kriisijohtoryhmän, joka koostuu erityisesti 
teollisuuden ja hätätilasta kärsivien 
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edustajista. jäsenvaltioiden edustajista.

Tarkistus 25

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,
komission edustajista ja komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
henkilöstön jäsenistä. Seurantaryhmä 
voidaan lähettää paikalle tarpeen mukaan 
ja se tarkkailee yhteistyössä toimittaja- ja 
kauttakulkumaiden kanssa kaasuvirtoja 
yhteisössä ja sen ulkopuolella ja raportoi 
niistä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle voimassa olevat kolmansien 
maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset 
sopimukset, joilla on vaikutusta 
kaasuinfrastruktuurien ja -toimitusten 
kehitykseen; ennen uusien 
hallitustenvälisten sopimusten tekemistä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja kuultava sitä, jotta voidaan 
arvioida sopimusten yhteensopivuus 
sisämarkkinalainsäädännön kanssa sekä 
vaikutukset kansallisen ja yhteisön tason 
energiavarmuuden kannalta, mukaan 
luettuna kriittisen 
energiainfrastruktuurin suojelu ja 
geopoliittiset riskit;
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Tarkistus 27

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 
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.
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TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin 
turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Valmistelija: Nikolaos Chountis

LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdottaa asetusta toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY 
kumoamisesta. Kyseistä asetusta ei pidetä enää riittävänä maakaasukysymyksen 
hallinnoimiseen Euroopan unionissa, koska jäsenvaltioiden riippuvuus kaasuntuonnista on 
kasvanut, kolmansista maista peräisin olevan kaasun toimitusvarmuuteen ja kauttakulkuun 
liittyy yhä enemmän riskejä, kaasuvirrat ovat kasvaneet ja on otettava huomioon kaasun 
sisämarkkinoiden kehitys.

Komissio haluaa tällä asetuksella määrittää selkeästi kaasualan, jäsenvaltioiden ja yhteisön 
elinten tehtävät poistaakseen kaasuntoimitusten lyhyen ja pitkän aikavälin häiriöitä. Komissio 
on valinnut asetuksen direktiivin asemesta, koska jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
maakaasuyhtiöiden on pantava asetus välittömästi ja nopeasti täytäntöön ja koska asetus tuo 
koko yhteisölle selkeitä ja johdonmukaisia sääntöjä ja velvoitteita.

Ehdotetun asetuksen toimista kaasunsaannin turvaamiseksi päätavoitteena on "parantaa 
kaasunsaannin varmuutta luomalla kannustimia investoida tarvittaviin yhteenliitäntöihin N-1-
indikaattorin vaatimusten täyttämiseksi sekä lisätä käänteisvirtauksen käyttöä". Komissio 
määrittää N-1-indikaattorin siten, että "suurimman infrastruktuurin häiriötilanteessa olisi 
toiminnassa olevan muun kaasuntoimitusinfrastruktuurin teknisen kapasiteetin oltava 
vähintään yhtä suuri kuin laskelmassa huomioidun alueen kokonaiskaasukysyntä 60 päivän 
ajanjaksona, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen korkea ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle ajanjaksolle".

Ehdotetussa asetuksessa painotetaan a) maakaasuyhtiöille annettavaa mahdollisuutta toimittaa 
kaasua asiakkailleen yhteisössä mahdollisimman pitkään ja ilman kansallisen tason rajoitteita, 
b) mahdollisuutta turvautua toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä muihin kuin 
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markkinapohjaisiin toimenpiteisiin ainoastaan viimeisenä keinona, kun kaikki 
markkinapohjaiset keinot on jo käytetty, ja c) komission vahvempaa asemaa, jotta voidaan 
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Lausunnossa pidetään myönteisenä komission ponnisteluja sellaisen asetuksen laatimiseksi, 
jossa turvataan kaasuntoimitukset Euroopan unionissa, erityisesti kun otetaan huomioon 
äskettäinen Venäjän ja Ukrainan välinen kriisi, joka aiheutti kaasun riittävyyttä koskevia 
vakavia ongelmia jäsenvaltioissa. Lisäksi valmistelija katsoo, että kaasunsaannin 
turvaamistoimien koordinointi yhteisön tasolla on askel oikeaan suuntaan.

Valmistelija katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen vastuuta kaasuntoimitusten 
turvaamisessa on lisättävä, mutta ilmaisee olevansa eri mieltä yksityisten 
kaasunjakeluyhtiöiden merkittävästä tehtävästä kriisitilanteissa, erityisesti kun on kyse niiden 
hinnoittelupolitiikasta.

Valmistelija ilmaisee näin ollen huolestuneisuutensa siitä, edellytetäänkö ehdotetussa 
asetuksessa tarvittavia toimia, joilla vältetään yksityisten kaasunjakeluyhtiöiden voittoa 
tavoitteleva hinnoittelupolitiikka kriisitilanteissa.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Unionin kaasumarkkinoiden pitkän 
aikavälin kestävyyden vuoksi on 
olennaisen tärkeää, että toimet 
kaasunsaannin turvaamiseksi eivät 
vääristä perusteettomasti kilpailua tai 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun (23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
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lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

lujittamiseksi unionitason hätätilanteessa ja 
erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia
erityistoimenpiteitä yhteisvastuun 
osoittamiseksi, kuten kaupallisia 
sopimuksia maakaasuyhtiöiden välillä, 
kompensaatiomekanismeja, kaasuntuonnin 
lisäämistä tai varastojen käytön lisäämistä.
Yhteisvastuuta tukevat toimet voisivat olla 
erityisen tärkeitä niiden jäsenvaltioiden 
kesken, joille komissio suosittelee 
yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Perustelu

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta, ja EU:n toiminnalla on nyt uusi 
oikeusperusta. Siksi on tarpeen muistuttaa, mitä Lissabonin sopimuksen 176 a artiklassa 
todetaan: "Unionin energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa."

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Euroopan unionin toimielinten 
olisi asetettava Nabucco-kaasuputkihanke 
etusijalle.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta sekä 
vahvistamaan poikkeukselliset 
toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön, 
kun markkinat eivät pysty toimittamaan 
tarvittavia kaasumääriä, määrittelemällä 
ja osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa 
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
jäsenvaltioiden ja unionin tasolla 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä.

Perustelu

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta, ja EU:n toiminnalla on nyt uusi 
oikeusperusta. Siksi on tarpeen muistuttaa, mitä Lissabonin sopimuksen 176 a artiklassa 
todetaan: "Unionin energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa."

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) 'suojatuilla asiakkailla' kaikkia 
kotitalousasiakkaita, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja, mikäli kyseinen 
jäsenvaltio niin päättää suoritettuaan 
8 artiklan mukaisen riskien ja vaikutusten 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon 
tekninen toteutettavuus ja kustannus-
hyötyanalyysi, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, kouluja ja sairaaloita, jotka on jo 
liitetty kaasunjakeluverkkoon;

Perustelu

Kotitalousasiakkaat ovat suojattuja asiakkaita, joiden toimituksia olisi jatkettava kaasukriisin 
aikana. Jos jäsenvaltio haluaa liittää suojattujen asiakkaiden joukkoon muitakin asiakkaita 
kuin kotitalouksia, päätöksen pitäisi kuitenkin perustua asianmukaiseen vaikutusarviointiin, 
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joka kattaa myös markkinoille aiheutuvat kustannukset ja hyödyt, koska määritelmän 
laajentaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, jotka maksatetaan lopullisilla 
asiakkailla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu 
maakaasuyhtiöille, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, kaasua 
käyttäville teollisuusasiakkaille ja 
komissiolle niiden vastuualueiden 
mukaisesti. Tarvitaan laajaa yhteistyötä 
näiden toimijoiden kesken, ja avoimuus 
sekä tehokas tiedonvaihto on erittäin 
tärkeää.

Perustelu

Koska kaasunsaanti on politisoitunut kysymys, tarvitsemme EU:ssa yhtenäistä 
lähestymistapaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
maakaasuyhtiöitä, kotitalous- ja 
teollisuusasiakkaita edustavia 
organisaatioita ja sääntelyviranomaista, 
silloin kun se ei ole toimivaltainen 
viranomainen, kuultuaan laadittava ...*
mennessä 8 artiklan mukaisesti suoritetun 
riskien ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella:

_________
* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 12 kuukautta tämän 
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asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion on suoritettava riski- ja vaikutusarviointi valmistellessaan 
ennaltaehkäiseviä toimia ja hätäsuunnitelmia EU:n yhteisen menetelmän pohjalta, niin että 
jäsenvaltio voi tarvittaessa ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

riskiskenaarioiden tai muiden 
jäsenvaltioiden suunnitelmien taikka 
muiden aluetason suunnitelmien kanssa 
tai se on ristiriidassa tämän asetuksen tai 
Euroopan unionin muun lainsäädännön 
kanssa, se edellyttää suunnitelman 
tarkistamista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kustannustehokkuuden käsite luonnehtii paremmin sitä, että ennaltaehkäisysuunnitelmassa 
olisi otettava huomioon tavoitteen saavuttaminen mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on ...* 
mennessä varmistettava, että kaasusiirron
suurimman tulopisteen virtauksen 
häiriintyessä käytettävissä olevan
infrastruktuurin (N-1) kapasiteetti riittää 
tarvittavan kaasumäärän toimittamiseen 
laskelmassa huomioidun alueen suojattujen 
asiakkaiden kaasunkysynnän 
tyydyttämiseksi yhden päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 20 
vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.
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ajanjaksolle.

_________
* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kuuden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Asetusehdotuksessa ehdotettu kolmen vuoden määräaika on epärealistinen. Merkittävät 
investoinnit uuteen infrastruktuuriin N-1-kapasiteetin täyttämiseksi, mikä on tosiasia 
erityisesti Keski- ja Kaakkois-Euroopan maissa, vievät vähintään 5–6 vuotta niiden laajuuden 
mukaan. 6 artiklan 1 kohta luo valtavat investointitarpeet uuteen kapasiteettiin, minkä 
seurauksena loppukuluttajien maksamat hinnat nousevat, jos hinnankorotuksia ei rajoiteta 
siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä. Jotta toimitaan johdonmukaisesti 7 artiklan 
toimitusnormin mukaan, N-1-säännössä olisi otettava huomioon vain suojattujen asiakkaiden 
kaasunkysyntä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Siirtoverkonhaltijoiden on ...* mennessä
mahdollistettava pysyvä fyysinen 
kapasiteetti siirtää kaasua molempiin 
suuntiin niissä yhteenliitännöissä, joissa
virtaussuunnan kääntämismahdollisuus 
parantaisi toimitusvarmuutta, erityisesti 
hätätilanteessa, mikäli tämä on tarpeen 
8 artiklan mukaisesti suoritetun riskien ja 
vaikutusten arvioinnin perusteella, jossa 
otetaan huomioon tekninen toteutettavuus 
ja kustannus-hyötyanalyysi. Arviointia
voidaan tarkastella uudelleen olosuhteiden 
muuttuessa. Siirtoverkonhaltijoiden on 
kyseisenä kolmivuotisjaksona
mukautettava 8 artiklan mukaisen riskien 
ja vaikutusten arvioinnin perusteella, 
jossa otetaan huomioon tekninen 
toteutettavuus ja kustannus-
hyötyanalyysi, siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.
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siirtojärjestelmän toimintaa 
kokonaisuutena niin, että kaasua voidaan 
siirtää molempiin suuntiin.

___________
* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Ei pitäisi edellyttää pysyvää fyysistä kapasiteettia siirtää kaasua molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, ennen kuin on ensin arvioitu, onko se teknisesti ja/tai taloudellisesti 
mahdollista tai aiheellista erilaisissa olosuhteissa. On suoritettava ennakolta riskien ja 
vaikutusten arviointi, jotta lopullisille kuluttajille ei synny tarpeettomia kustannuksia.

Pysyvä fyysinen kapasiteetti voidaan rakentaa kahdessa vuodessa vain, jos infrastruktuuriin 
tarvitaan pieniä muutoksia. Suuremmat muutokset, kuten uuden paineistamisyksikön 
asentaminen, kestävät kauemmin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Toimitusnormien täyttämisen olisi oltava ensi sijassa kaasuntoimittajien tehtävä.
Toimitusnormi aiheuttaa lisäkustannuksia suojatuille asiakkaille. Toimitusnormin kattaman 
ajan ei pitäisi olla pitempi kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta vältetään 
suhteettomat kuluttajille aiheutuvat kustannukset eikä haitata kaasun kilpailukykyä 
vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on rakennettu 
Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.
Toimitusnormin 30 päivän ajanjakso riittäisi näin ollen varsin hyvin kattamaan kaikki häiriöt 
ja vähentäisi kustannuksia huomattavasti. 30 päivän jakso näyttää riittävän pitkältä 
kaasutoimitusten palauttamiseen tai virtaussuunnan kääntämisen kaltaisten 
lisätoimenpiteiden toteuttamiseen.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Toimitusnormien täyttämisen olisi oltava ensi sijassa kaasuntoimittajien tehtävä.
Toimitusnormi aiheuttaa lisäkustannuksia suojatuille asiakkaille. Toimitusnormin kattaman 
ajan ei pitäisi olla pitempi kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta vältetään 
suhteettomat kuluttajille aiheutuvat kustannukset eikä haitata kaasun kilpailukykyä 
vähähiilisenä polttoaineena. Maakaasun laajamittaista siirtoinfrastruktuuria on rakennettu 
Eurooppaan 40 vuoden ajan, ja ainoa merkittävä toimituskatkos kesti 13 päivää.
Toimitusnormin 30 päivän ajanjakso riittäisi näin ollen varsin hyvin kattamaan kaikki häiriöt 
ja vähentäisi kustannuksia huomattavasti. 30 päivän jakso näyttää riittävän pitkältä 
kaasutoimitusten palauttamiseen tai virtaussuunnan kääntämisen kaltaisten 
lisätoimenpiteiden toteuttamiseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
edellytettävä, että kaasuntoimittajat 
varmistavat kaasutoimitukset suojatuille 
asiakkaille 30 päivän ajanjaksona myös 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
hätätilanteessa. Kaasuntoimittajien on 
yhdessä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa pyrittävä ylläpitämään toimituksia 
suojatuille asiakkaille niin pitkään kuin on 
mahdollista kaasunsaannin turvaamiseen 
tähtäävien markkinapohjaisten 
toimenpiteiden avulla.
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Perustelu

Toimitusnormien täyttämisen olisi oltava ensi sijassa kaasuntoimittajien tehtävä. 30 päivän 
ajanjakso vähentäisi kuluttajien kustannuksia (ks. 7 artiklan 1 kohta).

Markkinoiden pitäisi toimia niin kauan kuin mahdollista, ja markkinapohjaisten mekanismien 
pitäisi kehittää fyysisiä ja sopimukseen perustuvia välineitä ylläpitämään suojeltujen 
asiakkaiden toimituksia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Asetusluonnoksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos kunkin toimijan asema ja 
velvollisuudet määritellään selvästi käyttäen perustana kaikkiin markkinoilla toimijoihin, 
myös markkinatulokkaisiin ja pienyrityksiin, yhtäläisesti sovellettavia vaatimuksia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on ...*
mennessä suoritettava riskien ja 
vaikutusten arviointi, jota käytetään 
perustana:

a) käyttäen 6 ja 7 artiklassa asetettuja 
normeja,

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

b) kyseisen jäsenvaltion 
ennaltaehkäisysuunnitelman laadinnassa,

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

c) kyseisen jäsenvaltion 
hätäsuunnitelman laadinnassa.

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

Riski- ja vaikutusarviointi perustuu 6 ja 
7 artiklassa määriteltyihin normeihin, ja 
se toteutetaan muun muassa
analysoimalla erilaisia poikkeuksellisen 
suuren kysynnän ja/tai toimitushäiriöiden 
skenaarioita, kuten keskeisten 
siirtoinfrastruktuurien, varastojen ja 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalien häiriöitä sekä 
kolmansien maiden tuottajilta tulevan 
kaasun toimitushäiriöitä. Riskien 
vuorovaikutus- ja vastaavuussuhteet
muiden jäsenvaltioiden kanssa on otettava 
huomioon.

___________
* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

8 artiklan 1 kohdan mukaisen riskien ja vaikutusten arvioinnin määräajan tulisi olla sama 
kuin 4 artiklan 1 kohdassa. Asetusehdotuksessa jäsenvaltioille asetetaan tiukkoja 
rakenteellisia velvoitteita, esimerkiksi infrastruktuurinormia koskeva N-1-sääntö ja 
käänteisvirtauksia koskevat sitovat säännökset. Ehdotetut toimenpiteet on arvioitava 
huolellisesti, jotta vältetään se, että uudet valmiudet jäävät käyttämättä, jolloin syntyy 
tarpeettomia kustannuksia ja päädytään nostamaan lopullisten kuluttajien hintoja sekä 
heikennetään koko kaasualan kilpailukykyä. Kunkin jäsenvaltion olisi näin ollen arvioitava 
riskit ja vaikutukset yhteistä menetelmää noudattaen siten, että ne voivat kuitenkin 
tarvittaessa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja ominaisuudet. Tulosten on oltava 
nähtävissä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa. Samanlaisia suunnitelmia voitaisiin laatia 
myös alueellisella tasolla.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Riskien ja vaikutusten arvioinnissa on 
otettava huomioon tekninen 
toteutettavuus ja kustannus-
hyötyanalyysi. Näin olisi tehtävä 
erityisesti ennen suojattujen asiakkaiden 
piirin mahdollista laajentamista 
kansallisella tasolla koskemaan muita 
kuin kotitalousasiakkaita.

Perustelu

8 artiklan 1 kohdan mukaisen riskien ja vaikutusten arvioinnin määräajan tulisi olla sama 
kuin 4 artiklan 1 kohdassa. Asetusehdotuksessa jäsenvaltioille asetetaan tiukkoja 
rakenteellisia velvoitteita, esimerkiksi infrastruktuurinormia koskeva N-1-sääntö ja 
käänteisvirtauksia koskevat sitovat säännökset. Ehdotetut toimenpiteet on arvioitava 
huolellisesti, jotta vältetään se, että uudet valmiudet jäävät käyttämättä, jolloin syntyy 
tarpeettomia kustannuksia ja päädytään nostamaan lopullisten kuluttajien hintoja sekä 
heikennetään koko kaasualan kilpailukykyä. Kunkin jäsenvaltion olisi näin ollen arvioitava 
riskit ja vaikutukset yhteistä menetelmää noudattaen siten, että ne voivat kuitenkin 
tarvittaessa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja ominaisuudet. Tulosten on oltava 
nähtävissä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa. Samanlaisia suunnitelmia voitaisiin laatia 
myös alueellisella tasolla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Mikäli komissio on antanut 
suosituksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tai 4 artiklan 4 kohdan nojalla 
on laadittu yhteinen aluetason 
suunnitelma, tässä artiklassa asetetut 
velvoitteet voidaan täyttää aluetasolla.
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Perustelu

8 artiklan 1 kohdan mukaisen riskien ja vaikutusten arvioinnin määräajan tulisi olla sama 
kuin 4 artiklan 1 kohdassa. Asetusehdotuksessa jäsenvaltioille asetetaan tiukkoja 
rakenteellisia velvoitteita, esimerkiksi infrastruktuurinormia koskeva N-1-sääntö ja 
käänteisvirtauksia koskevat sitovat säännökset. Ehdotetut toimenpiteet on arvioitava 
huolellisesti, jotta vältetään se, että uudet valmiudet jäävät käyttämättä, jolloin syntyy 
tarpeettomia kustannuksia ja päädytään nostamaan lopullisten kuluttajien hintoja sekä 
heikennetään koko kaasualan kilpailukykyä. Kunkin jäsenvaltion olisi näin ollen arvioitava 
riskit ja vaikutukset yhteistä menetelmää noudattaen siten, että ne voivat kuitenkin 
tarvittaessa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja ominaisuudet. Tulosten on oltava 
nähtävissä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmissa. Samanlaisia suunnitelmia voitaisiin laatia 
myös alueellisella tasolla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kunkin 4 artiklan 4 kohdassa 
kuvatun alueellisen yhteistyörakenteen on 
...* mennessä kaikilta osin arvioitava 
kaasun toimitusvarmuuteen alueellaan 
vaikuttavat riskit ottaen huomioon 
kyseiseen osallistuvien jäsenvaltioiden 
aiemmin laatimat riskiarvioinnit.
__________
* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: yhdeksän kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Euroopan komissio arvioi ...* 
mennessä kaikilta osin kaasun 
toimitusvarmuuteen Euroopan unionissa 
vaikuttavat riskit ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden ja alueellisten 



RR\811020FI.doc 103/144 PE430.654v02-00

FI

yhteistyörakenteiden aiemmin laatimat 
riskiarvioinnit.
_________
* Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden suunniteltu tai kaavailtu 
käyttö hätätilatasolla sekä esitettävä 
kustannus-hyötyanalyysiin perustuva
arvio siitä, missä määrin muiden kuin 
markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö 
on tarpeen kriisistä selviämiseksi ja 
ainoastaan viimeisenä keinona 
kaasuntoimitusten jatkumisen 
turvaamiseksi, esitettävä arvio 
toimenpiteiden vaikutuksista ja 
määriteltävä niiden toteuttamistavat,

Tarkistus 23

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) 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;
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Perustelu

Kukin kriisitaso olisi selitettävä yksityiskohtaisesti ja ne olisi selkeästi erotettava toisistaan
sekaannusten välttämiseksi hätätilanteissa. Direktiivissä 2004/67/EY määritelty 
kaasutoimitusten turvaamista koskeva kolmitasoinen lähestymistapa (I: maakaasuyhtiöt, II:
jäsenvaltiot; III: komissio) ei enää ilmene selkeästi asetusluonnoksessa. Tämä periaate olisi 
säilytettävä asetusluonnoksessa. Kahdella ensimmäisellä kriisitasolla markkinoiden 
odotetaan täysin ratkaisevan ongelman, mutta jäsenvaltioiden on puututtava peliin 
todellisessa kriisissä/hätätilanteessa, kun kriisiä ei voida ratkaista yksin 
markkinamekanismeihin turvautumalla.

Tarkistus 24

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 päivän
kuluessa, että hätätilan julistus täyttää 
2 kohdan 3 alakohdassa esitetyt perusteet
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.

Perustelu

Aikaväliä on tarpeen lyhentää, koska energiakriisin seuraukset näkyvät usein jo muutaman 
päivän kuluttua ja niillä voi jo olla kielteinen vaikutus talouteen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätäsuunnitelmat on päivitettävä 
joka toinen vuosi.
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Tarkistus 26

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 unionitason hätätilan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun unioni menettää yli 10 prosenttia 
ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan 
kolmansista maista, joka vastaa tiettyjen 
jäsenvaltioiden päivittäistä kulutusta.
Komission on julistettava unionin hätätila 
myös, kun vähintään yksi toimivaltainen 
viranomainen on julistanut hätätilan ja 
komissio on suorittanut 9 artiklan 6 kohdan 
mukaisen tarkastuksen. Komissio voi 
julistaa unionitason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman 
jäsenvaltion alueelle.

Perustelu

On hyvä muistaa, että 10 prosentin menettäminen päivittäisestä kaasuntuonnista vastaa jo 
pienehkön jäsenvaltion päivittäistä kaasunkulutusta, minkä vuoksi on tärkeä noudattaa 
10 prosentin rajaa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) ennaltaehkäisysuunnitelmat ja 
hätäsuunnitelmat sekä niissä määrättyjen
toimenpiteiden täytäntöönpano,
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
perustavat rakenteen, jolla varmistetaan, 
että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
käsitellään luottamuksellisesti ja 
suojataan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Seuranta Komission suorittama seuranta
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 tarpeesta toteuttaa riskien arviointi 
sekä laatia ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelma unionin tasolla ja antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
raportin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Raportissa annetaan 
tarpeen mukaan suosituksia tämän 
asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Raporttiin sisältyy myös SWOT-analyysi, 
jossa käsitellään vastuuta tässä 
asetuksessa säädettyjen kaasunsaannin 
turvaamiseksi toteutettavien toimien 
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toteuttamisesta. Komissio harkitsee, 
olisiko vastuu tästä annettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sijaan Euroopan sähkö- ja 
kaasualan sääntelyviranomaisten 
ryhmälle (ERGEG).

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Nabucco-kaasuputkihanke

Euroopan unionin toimielimet asettavat 
Nabucco-kaasuputkihankkeen poliittisen 
profiilin ja rahoituksen etusijalle.

Perustelu

Asetuksessa, joka koskee kaasunsaannin turvaamista, kaasuntoimitusten monipuolistamisella 
olisi oltava tärkeä osa. Tässä tarkoituksessa Nabucco-putki voisi tarjota vaihtoehdon 
Euroopan unionin nykyisille kaasulähteille.
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin 
turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Valmistelija: Bogusław Sonik

LYHYET PERUSTELUT

Fossiilisista polttoaineista kaasu tuottaa vähiten CO2-päästöjä, ja sen vuoksi sillä on keskeinen 
rooli Euroopan siirtyessä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää. Nykyisin neljäsosa Euroopan 
primaarienergiankulutuksesta on kaasua, ja lähes 60 prosenttia kaasusta tuodaan1. Vaikka 
EU:n vuoden 2020 tavoite uusiutuville energialähteille, energiatehokkuudelle ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle auttaisi vakauttamaan kaasun kysynnän kasvua, 
supistuva kotimainen tuotanto johtaisi silti tilanteeseen, jossa EU:n riippuvuus kaasun 
tuonnista pysähtyisi paikalleen tai jopa lisääntyisi. Tammikuussa 2009 Venäjän ja Ukrainan 
välinen kaasukriisi, jonka yhteydessä 30 prosenttia Euroopan tuonnista keskeytettiin kahdeksi 
viikoksi, osoitti selvästi, että vallitsevissa lisääntyvän tuontiriippuvuuden ja kasvavan tuonti-
ja kauttakulkuriskin olosuhteissa nykyinen kaasun toimitusvarmuutta koskeva direktiivi2 ei 
enää riitä ja että sitä on tarkistettava. Lisäksi on korostettava, että eräiden jäsenvaltioiden 
kohdalla tammikuun 2009 toimitushäiriöt pysäyttivät niiden kaiken kaasuntuonnin Venäjältä 
ja että on vielä yksi jäsenvaltio, jonka tilannetta kaasuntoimitusten keskeytymisen jälkeen ei 
ole tähän mennessä selvitetty.

Nämä olosuhteet paljastavat mahdollisimman selkeästi, kuinka kesken täysin sääntelystä 
vapaiden energian sisämarkkinoiden rakentaminen on jäänyt, ja olisi pikaisesti toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kaasun toimitusvarmuutta EU:ssa parannetaan.

Ympäristökysymysten osalta valmistelija katsoo, että toimitusvarmuus on sovitettava yhteen 

                                               
1 EU-27:n keskiarvo vuonna 2007.
2 Neuvoston direktiivi 2004/67/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, maakaasun toimitusvarmuuden 
takaavista toimenpiteistä. EUVL L 127, 29.4.2004, s. 92.



PE430.654v02-00 110/144 RR\811020FI.doc

FI

ympäristön suojelun kanssa niin, että Euroopan energiatoimitukset ovat kestävällä perustalla:
 Ehdotettujen tarjonta- ja kysyntäpuolen toimenpiteiden ympäristövaikutukset olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon. Jopa hätätilanteissa etusijalle olisi asetettava toimenpiteet, 
joilla on vähäisin vaikutus ympäristöön.

 Olisi pantava merkille, että siirtyminen kaasusta muihin polttoaineisiin johtaisi suurempiin 
kasvihuonepäästöihin, kun kaasu korvataan esimerkiksi hiilellä tai polttoöljyllä.

 Energiansäästöllä ja energiatehokkuudella on keskeinen rooli kriisien ehkäisemisessä ja 
lieventämisessä, minkä vuoksi niitä koskevia toimenpiteitä on korostettava entisestään.
Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota meneillään oleviin neuvotteluihin 
niin sanotusta energiatehokkuuspaketista eli ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta1 ja ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi renkaiden polttoainetehokkuutta ja muita keskeisiä 
parametreja koskevasta merkinnästä2.

 Kotimaisten kestävien energialähteiden roolia olisi korostettava enemmän. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun liittämistä kaasuverkkoinfrastruktuuriin olisi 
helpotettava.

 Uuden energiainfrastruktuurin käyttöönotto olisi tehtävä sen jälkeen, kun asianmukainen 
ympäristövaikutusten arviointi on tehty, mikäli sitä edellytetään alan lainsäädännössä, 
varsinkin direktiivissä 2001/42/EY tai neuvoston direktiivissä 85/337/ETY, ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon ympäristö ja erityisesti Natura 2000 -verkoston 
luonnonsuojelualueet.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

                                               
1 2008/0223 (COD).
2 2008/0221(COD).
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jäsenvaltioiden kaasunsaanti.

Perustelu

Vuoden 2009 alun kaasukriisistä saadut kokemukset osoittivat, että yritykset pystyvät yhden 
kaasulähteen toimintahäiriön sattuessa takaamaan toimitukset.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko
yhteisön tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
turvaamista koskevilla yhteisillä 
vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen ja luoda 
merkittäviä kannustimia tarvittavan 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
kriisivalmiusasteen parantamiseen.
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään niukan polttoaineen kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa.

(9) Toimitushäiriöistä selviytyminen 
edellyttää sekä jäsenvaltioiden että koko 
yhteisön tasolla riittävää 
kaasuinfrastruktuuria. Kaasunsaannin 
turvaamista koskevilla yhteisillä 
vähimmäisvaatimuksilla voitaisiin 
varmistaa alalle tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaasun 
toimitusvarmuuden suhteen ja luoda 
merkittäviä kannustimia tarvittavan 
infrastruktuurin rakentamiseen ja 
kriisivalmiusasteen parantamiseen.
Kysyntäpuolen toimenpiteillä, kuten 
polttoaineen vaihtamisella toiseen, voi olla 
merkittävä rooli energiansaannin 
varmistamisessa silloin kun tällaisia 
toimenpiteitä pystytään toteuttamaan 
nopeasti ja niillä kyetään merkittävästi 
vähentämään niukan polttoaineen kysyntää 
toimitushäiriötilanteessa. Olisi kuitenkin 
huomattava, että siirtyminen fossiilisiin 
polttoaineisiin johtaisi suurempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin. Olisi 
edelleen edistettävä energian tehokasta 
käyttöä kysyntäpuolen toimenpiteenä.
Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen 
toimenpiteiden ympäristövaikutukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon ja 
etusijalle olisi asetettava vähiten 
ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet.
Investoinnit infrastruktuuriin olisi tehtävä 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ympäristö ja siihen liittyvä yhteisön 
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säännöstö.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti. Niillä parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta. Silloin kun 
infrastruktuuri-investointi on luonteeltaan 
maiden rajat ylittävä, sen toteuttamisessa 
olisi tiiviisti kuultava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) ja kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

(10) Investointeja uuteen 
kaasuinfrastruktuuriin olisi edistettävä 
voimakkaasti ja ne olisi toteutettava vasta 
asianmukaisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin jälkeen. Tällaisella uudella 
infrastruktuurilla parannettaisiin kaasun 
toimitusvarmuutta ja turvattaisiin samalla 
maakaasun sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta. Investointien 
toteutuksesta vastaisivat periaatteessa 
yritykset, ja ne perustuisivat taloudellisiin 
kannustimiin. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan kaasun 
liittämistä kaasuverkkoinfrastruktuuriin 
olisi helpotettava. Silloin kun 
infrastruktuuri-investointi on luonteeltaan 
maiden rajat ylittävä, sen toteuttamisessa 
olisi tiiviisti kuultava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa
(ACER) ja kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (ENTSO-G), jotta 
maantieteellisten rajojen yli ulottuvat 
vaikutukset voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltiot voivat saada tarvittavien 
omaan tuotantoon ja infrastruktuuriin 
kohdistuvien investointien rahoittamiseen 

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

kohdistuvien investointien rahoittamiseen 
yhteisön tukea eri lähteistä, erityisesti 
Euroopan investointipankin lainoina ja 
takuina tai alue-, rakenne- ja 
koheesiorahastojen rahoituksena. Energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen 
tähtääviä toimia voidaan rahoittaa myös 
kolmansissa maissa Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
naapuruuspoliittisen kumppanuusvälineen 
ENPI:n, liittymistä valmistelevan 
tukivälineen IPA:n ja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen DCI:n varoista. Yhteisön 
rahoitus on erityisen tärkeää 
"energiasaarekkeina" pidettyjen alueiden 
ja jäsenvaltioiden yhteenliitettävyyden 
parantamiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, 
on erityisesti toimitushäiriö- ja 
kriisitilanteissa erittäin tärkeää, että 
kaikkien maakaasuyhtiöiden ja
toimivaltaisten viranomaisten roolit ja 
vastuut on määritelty täsmällisesti.

(15) Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, 
on erityisesti toimitushäiriö- ja 
kriisitilanteissa erittäin tärkeää, että 
kaikkien maakaasuyhtiöiden,
toimivaltaisten viranomaisten ja komission
roolit ja vastuut on määritelty täsmällisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvä valmiustaso toimitushäiriöitä silmällä 
pitäen, kaikkien maakaasuyhtiöiden olisi 
yhdessä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa laadittava erityiset 
hätäsuunnitelmat. Näiden suunnitelmien 
olisi oltava keskenään johdonmukaisia.
Niissä olisi noudatettava jo olemassa 

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 
kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, esimerkkinä 
jäsenvaltiot, jotka ovat 
"energiasaarekkeita", jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 149 artiklan 2 kohdassa 
määrätyn yhteisvastuun osoittamiseksi, 
kuten kaupallisia sopimuksia 
maakaasuyhtiöiden välillä, 
kompensaatiomekanismeja, kaasuntuonnin 
lisäämistä tai varastojen käytön lisäämistä.
Yhteisvastuuta tukevat toimet voisivat olla 
erityisen tärkeitä niiden jäsenvaltioiden 
kesken, joille komissio suosittelee 
yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista. Yritysten 
välisiä kaupallisia sopimuksia, jotka 
perustuvat yhteisten ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmien laatimiseen, olisi 
tuettava.

Perustelu

Ei pidä antaa sitovia säännöksiä mahdollisista yhteisvastuuseen perustuvista toimista eikä 
korvausmekanismeista.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tosiasiallisten toimitushäiriöiden ei pitäisi olla ainoa syy toimien toteuttamiseen; myös 
vakavien ja uskottavien häiriöitä koskevien uhkien olisi käynnistettävä toimet. Asetuksessa 
olisi korostettava solidaarisuuden henkeä maaliskuussa 2009 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmien mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

asiakkaita, kuten pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, kouluja ja sairaaloita sekä 
lääkinnällisiä, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä yleispalveluja tarjoavia 
muita laitoksia, jotka on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon;

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida määritellä suojattujen asiakkaiden luettelo kansallisessa 
lainsäädännössä jäsenvaltioiden omien tarpeiden mukaisesti ja edelleen laajentaa suojattujen 
asiakkaiden alaa, mikäli ne pitävät sitä tarpeellisena.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio toteuttaa tässä asetuksessa 
säädetyt toimenpiteet toimivaltansa 
puitteissa. Toimenpiteiden tulee käsittää 
erityisesti 8 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitettu vuosittainen riskiarviointi ja 
kaasunsaannin varmuutta koskeva 
jatkuva seuranta yhteisön tasolla.

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasukriisien rajatylittävä luonne, ehkäisy ja valmistautuminen olisi 
järjestettävä myös komission/yhteisön tasolla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

2 kohdan säännösten mukaisesti
laadittava [31 päivään maaliskuuta 2010;
12 kuukautta asetuksen voimaantulosta] 
mennessä:

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasukriisien rajatylittävä luonne, ehkäisyä ja valmistautumista olisi 
koordinoitava paremmin yhteisön tasolla. Olisi entisestään korostettava velvollisuutta kuulla 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja komissiota.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ennen näiden suunnitelmien 
hyväksymistä toimivaltaisten 
viranomaisten on vaihdettava keskenään 
tietoja ja kuultava toisiaan ja komissiota 
sen varmistamiseksi, että niiden 
suunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia asianmukaisella 
alueellisella ja yhteisön tasolla. Näissä 
kuulemisissa on käsiteltävä ainakin 
yhteenliitäntöjä, maiden rajat ylittäviä 
toimituksia, maiden rajat ylittävää 
varastointia ja fyysistä kapasiteettia siirtää 
kaasua molempiin suuntiin sekä rajat
ylittävien toimitusten tarjoamista koskevia 
sopimuksellisia esteitä. Kuulemisen 
yhteydessä on varmistettava kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuus.

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaasukriisien rajatylittävä luonne, ehkäisy ja valmistautuminen olisi 
organisoitava myös yhteisön tasolla. Tässä asiassa komission on oltava toimivaltainen 
viranomainen.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) toimenpiteet 6 ja 7 artiklassa 
määriteltyjen infrastruktuuri- ja 
toimitusnormien täyttämiseksi; näiden 
toimenpiteiden on sisällettävä ainakin 
suunnitelmat N-1-normin täyttämiseksi, 
määrät ja kapasiteetti, jotka tarvitaan 
toimituksiin suojatuille asiakkaille 
määriteltyinä korkean kysynnän jaksoina,
noudattaen samalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2001/42/EY, annettu 27 päivänä 
kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista1 sekä neuvoston 
direktiiviä 85/337/ETY, annettu 
27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista2,
kysyntäpuolen toimenpiteet sekä 
maakaasuyhtiöille ja muille asiaan 
liittyville tahoille asetetut velvoitteet;
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________________

1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
2 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Teknisestä näkökulmasta on mahdotonta ottaa käyttöön tarvittava infrastruktuuri ja 
mukauttaa kokonaiset siirtoverkot kolmessa vuodessa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirtoverkonhaltijoiden on kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mahdollistettava pysyvä 
fyysinen kapasiteetti siirtää kaasua 
molempiin suuntiin kaikissa 
yhteenliitännöissä, lukuun ottamatta 

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

tapauksia, joissa komissio on 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
päättänyt, että virtaussuunnan 
kääntämismahdollisuus ei parantaisi 
yhdenkään jäsenvaltion toimitusvarmuutta.
Tällaista päätöstä voidaan tarkastella 
uudelleen olosuhteiden muuttuessa.
Tarvittava kaksisuuntainen 
virtauskapasiteetti on toteutettava 
kustannustehokkaasti, ja tarvittavaa 
kapasiteettia määriteltäessä on otettava 
huomioon ainakin kapasiteetti, joka 
tarvitaan 7 artiklassa asetetun 
toimitusnormin täyttämiseksi.
Siirtoverkonhaltijoiden on kyseisenä 
neljän vuoden ajanjaksona mukautettava 
siirtojärjestelmän toimintaa niin, että 
kaasua voidaan siirtää molempiin suuntiin.
Siirtoverkonhaltijoiden on saatettava 
infrastruktuuri ajan tasalle, jotta voidaan 
varmistaa putkista ja kompressoriasemilta 
tapahtuvien metaanivuotojen 
minimoiminen.

Perustelu

Teknisestä näkökulmasta on mahdotonta mukauttaa kokonaisia siirtoverkkoja niin, että siirto 
molempiin suuntiin tulisi mahdolliseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset 
vahvistavat tariffeja direktiivin […/…EY] 
41 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden on 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisten 
jäsenvaltioiden kansallisten 
sääntelyviranomaisten on yhdessä 

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

päätettävä kustannusten kohdentamisesta.
Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) No 
…/… 8 artiklan 1 kohtaa. On tutkittava 
mahdollisuutta yhteisrahoittaa 
yhteenliitettävyyden parantamista 
yhteisön varoista erityisesti 
"energiasaarekkeina" pidettyjen alueiden 
osalta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tämä riskien kaikinpuolisen arvioinnin velvoite arviointi aiheuttaa toimivaltaisille 
viranomaisille merkittävää byrokratiaa ja hallinnollista kuormitusta ilman, että on selvää, 
voivatko tiedot todella parantaa tilannetta yhteisön laajuisessa hätätilanteessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on [30 päivään 
maaliskuuta 2011; 12 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä 
kaikilta osin arvioitava kaasun 
toimitusvarmuuteen yhteisössä 
vaikuttavat riskit (yhteisöarvio) ottaen 
huomioon erityisesti kunkin jäsenvaltion 
tekemät riskiarviot ja kaikki 
merkitykselliset kansainväliset olosuhteet,
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Perustelu

Riskiarvio yhteisön tasolla antaa lisäarvoa. Sekä "kansallinen" että yhteisön riskiarvio on 
tarkistettava, kun ilmenee merkittävä tai odottamaton riski.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Riskiarviointi on tehtävä uudelleen 
vuosittain syyskuun 30 päivään mennessä.

Perustelu

Riskiarvio on tehtävä uudelleen useammin, jotta voidaan saada parempia ennusteita ja 
valmistautua paremmin kriiseihin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) hätätilataso (hätätila): kysyntä on 
poikkeuksellisen suurta tai toimitukset 
suurimmasta infrastruktuurista tai sen 

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

kautta tai suurimmasta lähteestä ovat 
häiriintyneet tai on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin.

Perustelu
Hätätilatoimien toteuttamisen käynnistymisen on oltava joustavampaa.

Tarkistus 23

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 hälytys- tai hätätilan
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.

Perustelu

Kaasunsaannin turvaaminen on jäsenvaltioiden tai yhteisön tason tehtävänä vasta hälytys- ja 
hätätilanteessa. Ennakkovaroitustilassa toimitusten esteiden poistaminen kuuluu yrityksille.

Tarkistus 24

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 

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

mukaisista toimenpiteistä, joita se aikoo 
toteuttaa. Komissio kutsuu kokoon 
kaasualan koordinointiryhmän.

Perustelu

On tarpeen täsmentää komission kriisinhallintaa koskevaa toimivaltaa yhteisön hätätilan 
osalta.

Tarkistus 25

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 
kalenteripäivän 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.

Tarkistus 26

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 

1. Komissio julistaa yhteisötason
ennakkovaroituksen tai hälytystilan yhden 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.
Komissio julistaa yhteisötason hätätilan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun yhteisö menettää yli 10 prosenttia 
ENTSO-G:n laskelman mukaisesta 
päivittäisestä kaasuntuonnistaan muista 
kuin Euroopan talousalueeseen 
kuuluvista kolmansista maista. Komission 
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mukaisen tarkastuksen. Komissio voi 
julistaa yhteisötason hätätilan tilanteesta 
erityisesti kärsiville maantieteellisille 
alueille, jotka ulottuvat useamman 
jäsenvaltion alueelle.

on julistettava yhteisön hätätila myös, 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.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio kutsuu kokoon kaasualan 
koordinointiryhmän heti julistettuaan
yhteisötason ennakkovaroituksen, 
hälytystilan tai hätätilan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Yhteisötason hälytystilassa komissio 
pyytää toimivaltaisia viranomaisia 
koordinoimaan toimiaan, jotta voidaan 
poistaa toimitushäiriö tai vastata 
poikkeuksellisen suureen kysyntään.

Tarkistus 29

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 

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

perusteettomasti rajoitetaan kaasuvirtoja 
hätätilasta kärsiville markkinoille.
Komissio auttaa näiden toimenpiteiden 
toteuttamisessa, jotta voidaan säilyttää 
sisämarkkinoiden sujuva toiminta 
erityisesti toimitushäiriöiden aikana ja 
kriisitilanteissa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta – -4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– uudelleenvientiä koskevat 
sopimukselliset rajoitukset.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite II – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon
seuraavat esimerkinomaisesti esitetyt 
tekijät:

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon 
esimerkinomaisesti tässä liitteessä esitetyt 
tekijät. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia 
laatiessaan otettava asianmukaisesti 
huomioon ehdotettujen toimenpiteiden 
ympäristövaikutus ja asetettava 
mahdollisimman laajalti etusijalle ne 
toimenpiteet, joilla on vähäisin vaikutus 
ympäristöön.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko "Tarjontapuoli" – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan kaasun liittäminen 
kaasuverkkoinfrastruktuuriin

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on harkittava seuraavien 
toimenpiteiden hyödyntämistä ainoastaan 
hätätilanteissa:

Laatiessaan ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmia toimivaltaisen 
viranomaisen on harkittava seuraavien
toimenpiteiden hyödyntämistä ainoastaan 
hätätilanteissa ottaen huomioon seuraava 
esimerkinomainen toimenpiteiden 
luettelo:

Perustelu

Ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien laatimisen yhteydessä ei pidä esittää mitään 
velvoittavia ohjeita.
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin 
turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Valmistelija: Sandra Kalniete

LYHYET PERUSTELUT

Euroopassa on tapahtunut paljon muutoksia kaasun toimitusvarmuuden alalla, sillä 
tuontiriippuvuus on kasvanut ja toimitus- ja kauttakulkuriskit ovat lisääntyneet. Tammikuussa 
2009 Venäjän ja Ukrainan kaasukriisi osoitti, että kaikkialla Euroopassa on yhä investoitava 
infrastruktuureihin ja että markkinoiden yhdentyminen parantaisi toimitusvarmuutta.

Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetussa direktiivissä 
2009/73/EY tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, joita liittyy sellaisten riittävään rajat 
ylittävään kapasiteettiin ja muuhun infrastruktuuriin kohdistuvien investointien pitkän 
aikavälin suunnitteluun, joilla voidaan varmistaa järjestelmän pitkän aikavälin kyky taata 
toimitusvarmuus ja vastata kohtuullisiin vaatimuksiin.

Ehdotuksella pyritään varmistamaan riittävä infrastruktuuri ja valmiusaste, jotta kyetään 
ennaltaehkäisemään kaasutoimitushäiriöitä ja selviytymään niistä. Sillä pyritään 
varmistamaan, että kaasun sisämarkkinat voivat toimia tehokkaasti mahdollisimman pitkään 
tällaisissa tilanteissa ja että on olemassa selkeät mekanismit, joilla taataan koordinoitu 
lähestymistapa toimituskatkoksia varten.

Direktiivi 2004/67/EY, joka sisältää lukuisia toimenpiteitä kaasunsaannin turvaamiseksi, olisi 
korvattava asetuksella, joka on jo sinänsä direktiiviä tehokkaampi, koska sitä sovelletaan 
sellaisenaan ja joka sisältäisi entistä tarkemmat toimitusvarmuusnormit ja suunnitelmat 
hätätilanteiden varalta.

Lausunnon valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä, mutta hän katsoo, että sitä voidaan 
parantaa edelleen, pääasiassa kuluttajansuojan ja kaasukriisin aikana käytettävien 
markkinapohjaisten keinojen osalta. Näin ollen hän ehdottaa tarkistuksia, joissa noudatellaan 
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seuraavia linjauksia:

 Energian edullinen ja helppo saatavuus kaikille eurooppalaisille kuluttajille on 
ensisijaisen tärkeä asia lausunnon valmistelijalle. Tämä on taattava myös 
kriisitilanteissa, erityisesti suojatuille asiakkaille, jotka on määriteltävä selkeästi ja 
pragmaattisesti. Asiakkaille on tiedotettava asianmukaisesti heidän oikeudestaan 
keskeytymättömiin toimituksiin kriisin aikana.

 Kaasuyhtiöiden, jäsenvaltioiden ja yhteisön on vastattava toimitushäiriöihin 
porrastetusti ja koordinoidusti. Nämä toimijat vastaavat kaasun toimitusvarmuudesta 
yhdessä ja niinpä niiden roolit ja vastuualueet on määriteltävä selkeästi.

 Markkinapohjaisten keinojen soveltamista toimitushäiriöiden yhteydessä olisi 
pidettävä selvästi tärkeämpänä kuin muita kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä, 
joihin olisi turvauduttava ainoastaan viimeisenä keinona.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisten yhteisön tasolla toteutettujen 
kaasunsaannin turvaamiseen liittyvien 
toimenpiteiden puitteissa jäsenvaltioilla on 
kuitenkin hyvin paljon liikkumavaraa 
päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistään.
Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on 
uhattuna, on vaarana että kyseisen 
jäsenvaltiot yksipuolisesti määrittelemät 
toimenpiteet haittaavat kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaa. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa 
koordinoidumpi lähestymistapa 
toimituskatkoksia varten, niin 
ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 

(4) Nykyisten yhteisön tasolla toteutettujen 
kaasunsaannin turvaamiseen liittyvien 
toimenpiteiden puitteissa jäsenvaltioilla on 
kuitenkin hyvin paljon liikkumavaraa 
päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistään.
Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on 
uhattuna, on vaarana että kyseisen 
jäsenvaltiot yksipuolisesti määrittelemät 
toimenpiteet haittaavat kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaa sekä suojatun 
tai myös haavoittuvassa asemassa olevan 
asiakkaan turvallisuutta. Viimeaikaiset 
kokemukset ovat osoittaneet riskin olevan 
todellinen. Jotta kaasun sisämarkkinat 
voisivat toimia myös kaasunsaannin 
vaikeutuessa, on tarpeen mahdollistaa 
yhteisvastuu ja koordinoitu lähestymistapa 
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johdosta toteutettavien toimien osalta. toimituskatkoksia varten, niin 
ennaltaehkäisevien toimien kuin katkoksen 
johdosta toteutettavien toimien osalta.

Perustelu

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Merkittävä häiriö yhteisön 
kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin 
jäsenvaltioihin ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen sopimuspuoliin ja 
aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja 
koko yhteisön taloudelle. Kaasunsaannin 
keskeytymisellä voi olla myös vakavia 
sosiaalisia seurauksia erityisesti 
heikommassa asemassa oleville 
asiakasryhmille.

(6) Merkittävä häiriö yhteisön 
kaasunsaannissa vaikuttaa EU:n 
strategisiin etuihin ja se voi vaikuttaa
kaikkiin jäsenvaltioihin ja energiayhteisön 
perustamissopimuksen sopimuspuoliin ja 
aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja 
koko yhteisön taloudelle ja aiheuttaa 
välillisiä seurauksia myös toissijaisille 
aloille. Kaasunsaannin keskeytymisellä voi 
olla myös vakavia sosiaalisia seurauksia 
erityisesti heikommassa asemassa oleville 
asiakasryhmille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 
mahdollisuus turvautua häiriöistä 
selviytymiseksi markkinamekanismeihin 
niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Asetuksessa olisi myös vahvistettava 
hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät enää pysty 

(12) Tällä asetuksella on tarkoitus antaa 
maakaasuyhtiöille ja asiakkaille 
mahdollisuus turvautua häiriöistä 
selviytymiseksi markkinamekanismeihin 
niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Asetuksessa olisi myös vahvistettava 
hätämekanismit sellaisia tilanteita varten, 
joissa markkinat eivät enää pysty 
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asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi.

asianmukaisesti ratkaisemaan 
kaasunsaannin ongelmia. Myös 
hätätilanteissa olisi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään markkinapohjaisia keinoja 
toimitushäiriön vaikutusten 
lieventämiseksi, kunhan sillä ei ole 
vaikutusta asianomaisten jäsenvaltioiden 
kuluttajien yleiseen etuun.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa yhteisössä parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 

(14) Kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toimiva kilpailu näillä 
markkinoilla tarjoaa yhteisössä parhaimmat 
takeet toimitusvarmuudelle kaikkien 
jäsenvaltioiden kannalta, kunhan 
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markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa yhteisöstä, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan läpinäkyviä ja syrjimättömiä 
toimintaperiaatteita, jotka sopivat yhteen 
markkinoiden vaatimusten kanssa, eivät 
vääristä markkinoita eivätkä heikennä 
markkinoiden mahdollisuuksia reagoida 
häiriöihin.

markkinoiden annetaan toimia 
täysimittaisesti toimituskatkoksen 
haitatessa osaa yhteisöstä, oli häiriön syy 
sitten mikä tahansa. Tätä varten 
toimitusvarmuusasioissa tarvitaan kattavaa 
ja toimivaa yhteistä lähestymistapaa, jossa 
noudatetaan avoimuutta, yhteisvastuuta ja 
syrjimättömiä toimintaperiaatteita, jotka 
sopivat yhteen markkinoiden vaatimusten 
kanssa, eivät vääristä markkinoita eivätkä 
heikennä markkinoiden mahdollisuuksia 
reagoida häiriöihin.

Perustelu

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Olisi määriteltävä riittävässä määrin 
yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, 
jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 
2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset, joissa 
otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erot ja 
joilla ei asetettaisi kohtuutonta tai 
suhteetonta taakkaa maakaasuyhtiöille, 
uudet markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina.

(16) Olisi määriteltävä riittävässä määrin 
yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, 
jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 
2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset, joissa 
otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erot, 
kun otetaan huomioon julkisen palvelun 
velvoitteet ja asiakkaiden etujen 
turvaaminen siinä muodossa kuin niihin 
viitataan maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 
13. päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/73/EY1 3 artiklassa, ja 
joilla ei asetettaisi kohtuutonta tai 
suhteetonta taakkaa maakaasuyhtiöille, 
uudet markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina.

_____
1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.
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Perustelu

On elintärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot suojaavat toimillaan kaikkia eri asiakasryhmiä.
Toimitusvarmuutta koskevia strategisia suunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon 
julkisen palvelun velvoitteet, haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan suojelu, 
energiaköyhyyden torjunta sekä kansalaisten hyvinvointi ja terveys.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) On tärkeää, että kaasunsaanti pysyy 
jäsenvaltioiden toimesta
keskeytymättömänä, varsinkin 
kotitalousasiakkaille, muille suojatuille 
asiakkaille, kuten kouluille ja sairaaloille 
sekä haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille, tilanteissa, joissa markkinat 
eivät itse pysty takaamaan toimituksia. On 
tärkeää, että kriisitilanteissa toteutettavat 
toimenpiteet määritellään etukäteen ennen 
kriisin puhkeamista, erityisesti direktiivissä 
2009/73/EY tarkoitettujen julkisen 
palvelun velvoitteiden ja 
kuluttajansuojatoimien suhteen, 
ylihinnoittelun estämiseksi ja korvausten 
maksamiseksi haavoittuvassa asemassa 
olevien asiakkaille.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
annetussa] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä …/…/EY
tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, 
joita liittyy sellaisten riittävään rajat 

(20) [Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
annetussa] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/73/EY
tarkastellaan toimitusvarmuusnäkökohtia, 
joita liittyy sellaisten riittävään rajat 



RR\811020FI.doc 135/144 PE430.654v02-00

FI

ylittävään kapasiteettiin ja muuhun 
infrastruktuuriin kohdistuvien investointien 
pitkän aikavälin suunnitteluun, joilla 
voidaan varmistaa järjestelmän pitkän 
aikavälin kyky taata toimitusvarmuus ja 
vastata kohtuullisiin vaatimuksiin.
Toimitusvarmuusnormien saavuttaminen 
saattaa edellyttää siirtymäkautta, jotta 
tarvittavat investoinnit ehditään tehdä.
ENTSO-G:n ACERin valvonnassa laatima 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma on keskeinen väline 
määriteltäessä yhteisön tasolla tarvittavia 
investointeja.

ylittävään kapasiteettiin ja muuhun 
infrastruktuuriin kohdistuvien investointien 
pitkän aikavälin suunnitteluun, joilla 
voidaan varmistaa järjestelmän pitkän 
aikavälin kyky taata toimitusvarmuus ja 
vastata kohtuullisiin vaatimuksiin.
ENTSO-G:n ACERin valvonnassa laatima 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma on keskeinen väline 
määriteltäessä yhteisön tasolla tarvittavia 
investointeja. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki tämän asetuksen 
tehokkaaseen soveltamiseen tarvittavat 
direktiivin 2009/73/EY 
täytäntöönpanotoimet toteutetaan tämän 
asetuksen voimaantulopäivämäärään 
mennessä.

Perustelu

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä erityistoimenpiteitä 
yhteisvastuun osoittamiseksi, kuten 

(23) Jäsenvaltioiden yhteisvastuun 
lujittamiseksi yhteisötason hätätilanteessa 
ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden 
tukemiseksi, joiden maantieteelliset ja 
geologiset olosuhteet ovat muita 
epäedullisemmat, jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia
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kaupallisia sopimuksia maakaasuyhtiöiden 
välillä, kompensaatiomekanismeja, 
kaasuntuonnin lisäämistä tai varastojen 
käytön lisäämistä. Yhteisvastuuta tukevat 
toimet voisivat olla erityisen tärkeitä niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joille komissio 
suosittelee yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

erityistoimenpiteitä yhteisvastuun 
osoittamiseksi, kuten kaupallisia 
sopimuksia maakaasuyhtiöiden välillä, 
kompensaatiomekanismeja, kaasuntuonnin 
lisäämistä tai varastojen käytön lisäämistä.
Yhteisvastuuta tukevat toimet voisivat olla 
erityisen tärkeitä niiden jäsenvaltioiden 
kesken, joille komissio suosittelee 
yhteisten aluetason 
ennaltaehkäisysuunnitelmien tai 
hätäsuunnitelmien laatimista.

Perustelu

Kannattaa pitää mielessä, että Lissabonin sopimuksessa vaaditaan unionin energiapolitiikan 
toteuttamista yhteisvastuun hengessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tällä asetuksella vahvistetaan 
kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan 
kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen ja 
keskeytymätön toiminta määrittelemällä ja 
osoittamalla selkeästi eri toimijoiden 
vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla 
sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa 
toteutettavia toimia voidaan koordinoida 
maakaasuyhtiöiden, jäsenvaltioiden ja 
yhteisön tasolla, ja siten konkreettisesti 
ilmentämään Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
sisältyvää yhteisvastuun henkeä.

Perustelu

Tarkistus heijastaa jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun henkeä, jonka pitäisi Lissabonin 
sopimuksen mukaan olla mukana kaikissa toimissa siltä varalta, että tiettyjen energia-alan 
tuotteiden toimituksissa on ongelmia.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) ’suojatuilla asiakkailla’ kaikkia 
kotitalousasiakkaita, direktiivin 
2009/73/EY tarkoittamalla tavalla 
jäsenvaltioiden määrittelemät 
haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat 
mukaan lukien, kouluja ja sairaaloita, 
jotka on jo liitetty kaasunjakeluverkkoon 
sekä pk-yrityksiä, jos ne on jo liitetty 
kaasunjakeluverkkoon ja mikäli 
lisätoimituksia on saatavilla;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kuluttajien suojelun ja yhteisvastuun käsite ei ole vielä täysin mukana tässä ehdotuksessa.
Koska tässä asetuksessa käsitellään kaasunsaannin turvaamista, kuluttajien suojelun ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ottaminen huomioon on elintärkeää, kun varaudutaan 
kaasunsaannissa esiintyviin häiriöihin.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maakaasuyhtiöt osallistuvat tämän 
asetuksen tavoitteiden, erityisesti 
6 artiklassa tarkoitetun 
infrastruktuurinormin ja 7 artiklassa 
tarkoitetun toimitusnormin, 
saavuttamiseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
toimitusreittien ja kaasuntuotannon
lähteiden mahdollisimman suureen 
monipuolistamiseen, jotta kaasunsaanti 
voidaan turvata toimituskatkosten aikana.

Perustelu

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen palvelun 
velvoitteista.

d) tiedot asiaan liittyvistä julkisen palvelun 
velvoitteista ja asiakkaiden suojelua 
koskevista toimista sellaisina kuin niihin 
direktiivin 2009/73/EY 3 artiklassa 
viitataan, mukaan lukien kansalliset 
toimet asiakkaiden suojelemiseksi 
liiallisilta hinnankorotuksilta.
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Perustelu

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava kaasun toimitukset kyseisen 
jäsenvaltion suojatuille asiakkaille ja myös 
haavoittuvassa asemassa oleville 
asiakkaille seuraavissa tilanteissa:

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

varmistettava, että toimitukset suojatuille 
asiakkaille ja haavoittuvassa asemassa 
oleville asiakkaille taataan tavalla, joka ei 
haittaa kaasun sisämarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa, ja hintaan, joka 
heijastelee hyödykkeen markkina-arvoa 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun ja asiaankuuluvat julkisen 
palvelun velvoitteet. Kriisin tapahtuessa 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kaasun liiallisen 
hinnannousun estämiseksi kotitalouksilta, 
suojelluilta asiakkailta ja haavoittuvassa 
asemassa olevilta asiakkailta.

Perustelu

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikille asiakkaille ilmoitetaan 1 ja 
2 kohdissa määritellyistä 
toimitusnormeista ja direktiivissä 
2009/73/EY tarkoitetuista 
kuluttajansuojatoimista. Jäsenvaltioiden 
on 9 artiklan 2 kohdassa määritellyn 
hätätilanteen aikana vastattava 
lisäkustannuksista, joita aiheutuu 
toimituksista haavoittuvassa asemassa 
oleville asiakkaille.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden suunniteltu tai kaavailtu 

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 
muiden kuin markkinapohjaisten 
toimenpiteiden suunniteltu tai kaavailtu 
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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,

käyttö hätätilatasolla sekä esitettävä arvio 
siitä, missä määrin muiden kuin 
markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö 
on tarpeen kriisistä selviämiseksi, 
esitettävä arvio toimenpiteiden 
vaikutuksista ja määriteltävä niiden 
toteuttamistavat, muita kuin 
markkinapohjaisia toimenpiteitä 
käytetään ainoastaan viimeisenä keinona 
kaasunsaannin turvaamiseksi,

Tarkistus 21

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 komissio on 
suorittanut 9 artiklan 6 kohdan mukaisen 
tarkastuksen useamman kuin yhden 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
kun useampi kuin yksi toimivaltainen 
viranomainen on julistanut hätätilan.
Komissio voi julistaa yhteisötason hätätilan 
tilanteesta erityisesti kärsiville 
maantieteellisille alueille, jotka ulottuvat 
yhden tai useamman jäsenvaltion alueelle.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mikäli komissio katsoo, että 
yhteisötason hätätilan aikana 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toteuttamat toimet ovat 
riittämättömiä, komissio voi panna 
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suoraan täytäntöön liitteissä II ja III 
luetellut toimet kaasutoimitusten 
palauttamiseksi kyseisille alueille.

Perustelu

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored. However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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