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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))

(Yhteispäätösmenettely: 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 työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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. 

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

reittien ja toimituslähteiden 
monipuolistamiseen yhteisössä ja sen 
ulkopuolella. Tähän lukeutuvat myös 
nesteytetyn maakaasun 
vastaanottoterminaalit. Näin ollen on 
välttämätöntä toteuttaa toimenpiteitä, 
jotka edistävät mainittua 
monipuolistamista pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 2

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. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 4

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 ja 
joilla ei asetettaisi kohtuutonta tai 
suhteetonta taakkaa maakaasuyhtiöille, 
uudet markkinatulokkaat ja pienet yritykset 
mukaan luettuina, sekä loppukäyttäjille.

Or. en

Perustelu

Suurilla loppukäyttäjillä merkittävät valmiudet korjaaviin toimiin hätätilanteissa, koska ne 
voivat käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Mainituille toimijoille ei tule asettaa mainittua 
taakkaa.

Tarkistus 5

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 

(20) Maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/33/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 
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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. 

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, jotta 
voidaan panna täytäntöön tässä 
asetuksessa säädetyt 
infrastruktuurivaatimukset ja toteuttaa 
riskien arviointi yhteisön tasolla.

Or. en

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 
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 yhteisön 
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 yhteisöön. 
Komissiolle olisi annettava valtuudet 
pyytää, että erityinen seurantaryhmä, joka 
tarkkailee 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.

Or. en

Perustelu

Normaaliolosuhteissa yritykset vastaavat niiden ja tuottajavaltion välisestä koordinoinnista, 
ja jäsenvaltiot vastaavat edellä mainitun seurannasta. Tätä komission oikeutta voidaan 
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valvoa vain EU:n alueella. EU:n ulkopuolisen kaasuntuotannon osalta komissiolle olisi 
annettava valtuudet pyytää, että erityinen seurantaryhmä tarkkailee kaasuvirtoja 
kriisitilanteissa.

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 
jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla. 

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

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 
2009/xxx/EY (kaasudirektiivi) ja asetuksen 
2009/xxx/EY (virastoasetus) määritelmiä.

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 
2009/73/EY (kaasudirektiivi), asetuksen
(EY) N:o 715/EY ("kaasuasetus") ja 
asetuksen (EY) N:o 713/2009
(virastoasetus) määritelmiä.

Or. en

Perustelu

Määritelmien ja yhdenmukaisuuden ja selkeyden säilyttämiseksi olisi viitattava myös energian 
sisämarkkinoiden kolmanteen lainsäädäntöpakettiin. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ja se kaikkien toimien uskottavuuden ehtona on se, 
että se on vapaa toimimaan ilman mitään poliittisen puuttumisen uhkaa. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio koordinoi toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa yhteisön tasolla 
kaasualan koordinointiryhmän kautta 
erityisesti yhteisötason hätätilanteessa ja 
2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
arvioimiseksi.
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Or. en

Perustelu

Koska kaasualan koordinointiryhmä osallistuu erityisesti hätätilanteessa, se olisi 
osallistuttava myös ehkäiseviin vaiheisiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Pitkän aikavälin toimitusvarmuus

Viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio esittää 
kertomuksen, joka sisältää 
säädösehdotuksia, joiden 
täytäntöönpanon avulla kaasun 
toimituslähteitä ja -reittejä EU:n alueelle 
voitaisiin monimuotoistaa yhteisön 
tasolla. Mainittuun kertomukseen on 
erityisesti sisällytettävä nesteytettyä 
maakaasua käyttävien laitosten roolin 
arviointi.

Or. en

Perustelu

Kaasun toimitusvarmuuden pitkän aikavälin strategian kehittämistä on jatkettava. 

Tarkistus 12

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 

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

viranomainen, kuultuaan laadittava 
[30 päivään syyskuuta 2011; 18 kuukautta 
asetuksen voimaantulosta] mennessä:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmän roolin vahvistaminen on välttämätöntä, jotta kriisitilanteissa 
voidaan reagoida asianmukaisella tavalla.
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Tarkistus 14

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 yhteistyössä 
kaasusiirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSO-G), 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston (ACER) ja kaasualan 
koordinointiryhmän kanssa lisäksi 
suositella yhteisen aluetason suunnitelman 
laatimista.

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmä, ACER and ENTSO-G ovat alueellisen yhteistyön 
määrittämisen kannalta äärimmäisen tärkeässä asemassa ja niiden tulisi osallistua täydessä 
mitassa mainittuun prosessiin.

Tarkistus 15

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

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

Or. en

Perustelu

Koska yhteisötason hätätila on määritelty, myös yhteisötason suunnitelman on oltava 
olemassa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennaltaehkäisysuunnitelman on 
sisällettävä seuraavat seikat: 

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

Or. en

Perustelu

Koska yhteisötason hätätila on määritelty, myös yhteisötason suunnitelman on oltava 
olemassa. Sama koskee alueellisten suunnitelmien kehittämisen määrittämistä.

Tarkistus 17

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 

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

tyydyttämiseksi 60 päivän ajanjaksona, 
jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta ja joka ajoittuu tilastollisesti 
20 vuoden välein esiintyvälle kylmimmälle 
ajanjaksolle.

Or. en

Perustelu

6 artiklan 1 kohtaan sisältyvä normin saavuttamisen 3 vuoden määräaika on ristiriidassa 
uuden infrastruktuurin rakentamisen määräaikojen kanssa. Se jättää huomiota vaille 
erityisesti hallinnollisten menettelyjen vaatima aika, jonka vuoksi kaasun 
toimitusinfrastruktuurin rakentamiseen edellyttää 5 tai 6 vuoden määräaikaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Se, että siirtoverkonhaltijat pystyvät kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
mahdollistamaan pysyvän fyysisen kapasiteetin siirtää kaasua molempiin suuntiin, voidaan 
saavuttaa vain infrastruktuurin vähäisten muutostöiden tapauksissa. Paineistamisyksikön 
lisäämisen kaltaisten suurten muutostöiden lyhyt aikaraja ole yhteensopiva uuden 
infrastruktuurin rakentamisaikataulun kanssa. Tässä artiklassa olisi otettava huomioon 
kauempana siirtojärjestelmässä vaadittavat investoinnit. Viimeinen virke on tarpeeton.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset
vahvistavat tariffeja tai menetelmiä
direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan
8 kohdan mukaisesti niiden on otettava
käyttöön asianmukaisia kannustimia ja 
otettava huomioon kustannukset, joita 
aiheutuu N-1-normin täyttämisestä ja 
molemminsuuntaisen kaasunsiirron 
mahdollistavan pysyvän fyysisen 
kapasiteetin järjestämisestä. Jos 
kustannuksia aiheutuu useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä 
jäsenvaltiossa muiden jäsenvaltioiden 
eduksi, kyseisten jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
yhdessä päätettävä kustannusten 
kohdentamisesta ennen mahdollisen 
investointipäätöksen tekemistä. Ennen 
mainitun investointipäätöksen tekemistä 
kansallisen sääntelyviranomaisen on 
arvioitava päätöksestä aiheutuvia 
kustannuksia ja niiden jakautumista 
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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.

Or. en

Perustelu

Kannustimien käyttöönotolla olisi edistettävä investointeja infrastruktuuriin, mikä tuo 
lisäarvoa toimitusvarmuuden muodossa. Komission ehdotuksessa ei eritellä suhteellisia 
kustannuksia tilanteissa, joissa investointipäätös tehdään toisen (tai useamman) jäsenvaltion 
eduksi. 

Tarkistus 20

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 
asianmukaisesti varmistettava 
kaasutoimitukset suojatuille asiakkaille 
60 päivän ajanjaksona myös 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa hätätilanteessa. 
Kuudenkymmenen vuorokauden kuluttua 
tai 1 kohdassa määriteltyä ankarammissa 
olosuhteissa toimivaltaisen viranomaisen 
on pyrittävä ylläpitämään toimituksia 
suojatuille asiakkaille niin suuressa 
määrin ja niin pitkään kuin on tarpeen

Or. en

Perustelu

Asetusehdotus ottaa huomioon vain yhden skenaarion. Siinä on otettava huomioon myös se, 
että perusskenaario voi vaihdella sekä vaikutukseltaan että pituudeltaan; Näin ollen 
toimivaltaisille viranomaisille on varmistettava liikkumavara, jonka avulla ne voivat reagoida 
erilaisiin kriiseihin, samalla kun myönnetään, että rajoituksia voi olla olemassa.
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Tarkistus 21

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. Komission ja kunkin toimivaltaisen
viranomaisen on [30 päivään syyskuuta 
2010; 6 kuukautta asetuksen 
voimaantulosta] mennessä kaikilta osin 
arvioitava kaasun toimitusvarmuuteen 
EU:ssa ja kussakin jäsenvaltiossa 
vaikuttavat riskit seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) kuvattava liitteessä III lueteltujen 7) kuvattava läpinäkyvän hyöty-
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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,

kustannus-analyysin pohjalta liitteessä III 
lueteltujen muiden kuin 
markkinapohjaisten toimenpiteiden 
suunniteltu tai kaavailtu käyttö ja niiden 
suhteelliset hyödyt hätätilatasolla sekä 
esitettävä arvio siitä, missä määrin muiden 
kuin markkinapohjaisten toimenpiteiden 
käyttö on tarpeen kriisistä selviämiseksi, 
esitettävä arvio toimenpiteiden 
vaikutuksista ja määriteltävä niiden 
toteuttamistavat; muita kuin 
markkinapohjaisia toimenpiteitä 
käytetään ainoastaan viimeisenä keinona 
kaasunsaannin turvaamiseksi,

Or. en

Perustelu

On tehtävä hyvin selväksi se, että muita kuin markkinapohjaisia toimia voidaan käyttää vain 
viimeisenä keinona.

Tarkistus 24

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) vahvistettava luettelo ennalta 
määritellyistä toimista kaasun 
asettamiseksi saataville hätätilanteessa.
Tällaisiin toimiin voi liittyä maiden rajat 
ylittäviä sopimuksia jäsenvaltioiden ja/tai 
maakaasuyhtiöiden välillä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen perusteella on ilmeistä, että korvausmekanismia olisi sovellettava vain 
kaasuun, jota ei toimiteta kaasuntilaajille hätäsuunnitelmien täytäntöönpanon seurauksena 
Kaupalliset sopimukset toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle jo 12 artiklan perusteella, 
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joten niiden esittäminen erillisessä "luettelossa" on tarpeetonta.

Tarkistus 25

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 
mukaan saattaa tapahtua kaasun 
toimitusedellytyksiä heikentävä asia; tällä 
tasolla markkinat voivat ratkaista 
ongelman ilman toimivaltaisen 
viranomaisen puuttumista asiaan.

Or. en

Tarkistus 26

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 ja on olemassa todellinen 
riski, että toimitusnormia ei enää pystytä 
täyttämään suojattujen asiakkaiden osalta 
pelkin markkinapohjaisin toimin, ja 
hätäsuunnitelma edellyttää toimivaltaisen 
viranomaisen puuttumista asiaan.

Myös hätätilanteissa on ensisijaisesti 
käytettävä markkinapohjaisia 
(kansallisen, alueellisen tai paikallisen 
tason) keinoja toimitushäiriön 
vaikutusten lieventämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Koska useissa jäsenvaltioissa kaasua käytetään pääasiallisena sähkön ja myös lämmön 
tuottamisen lähteenä, myös sähkön ja kaukolämmön toimittaminen suojatuille asiakkaille olisi 
otettava huomioon riskien arvioinnissa. Mainitulla olisi varmistettava, että suojatut asiakkaat 
eivät joudu kärsimään kaasukriisin aiheuttamasta sähkökatkoksesta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hätäsuunnitelma on päivitettävä joka 
toinen vuosi.

Or. en

Perustelu

Koska riskien arviointi on uusittava kahden vuoden välein, myös ennaltaehkäisysuunnitelma 
on päivitettävä joka toinen vuosi. Tämä tarkistus lisää vastaavan vaatimuksen 
hätäsuunnitelmaan.
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Tarkistus 29

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

Or. en

Perustelu

Kansallisen/alueellisen tason kriisinhallinta on monessa tapauksessa tehokkaampaa 
kriisitilanteessa. Nämä kolme kynnystä eivät välttämättä täysin kuvasta mahdollista 
alueellista kriisiä tapauksessa, jossa EU menettää alle 10 prosenttia, missä siinäkin 
tarvittaisiin yhteisön väliintuloa.

Tarkistus 30

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 yhteisötason 
hätätilan julistettuaan. Toimissaan 
komissio ja kaasualan koordinointiryhmä 
ottavat huomioon:
a) kaasuteollisuuden toteuttamat 
välittömät toimenpiteet kaasun 
huomattavien toimitushäiriöiden 
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hoitamiseksi;
b) jäsenvaltioiden toteuttamat 
toimenpiteet, kuten ennaltaehkäisy- ja 
hätäsuunnitelmiin sisältyvät toimet.

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmän kokoonkutsumiselle ei tule asettaa ehtoja. Komission on 
kutsuttava se koolle yhteisötason hätätilanteessa nopeita toimenpiteitä varten.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteisötason hätätilassa komissio 
koordinoi toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa kaasualan koordinointiryhmän 
välityksellä. Erityisesti komissio varmistaa 
tiedonvaihdon ja jäsenvaltio- ja aluetason 
toimien johdonmukaisuuden ja 
vaikuttavuuden suhteessa yhteisön tason 
toimiin sekä koordinoi toimenpiteitä 
suhteessa kolmansiin maihin. Komissio
kutsuu kokoon kriisijohtoryhmän, joka 
koostuu erityisesti teollisuuden ja 
hätätilasta kärsivien jäsenvaltioiden 
edustajista. Komissio organisoi mainitun 
kriisinhallintaryhmän tehtävät kaasualan 
koordinointiryhmän oikeudet huomioon 
ottaen. Komissio varmistaa, että 
kaasualan koordinointiryhmä saa 
säännöllisesti tietoja 
kriisinhallintaryhmän toteuttamista 
toimista.

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmän kokoonkutsumiselle ei tule asettaa ehtoja. Komission on 
kutsuttava se koolle yhteisötason hätätilanteessa nopeita toimenpiteitä varten. 
Kriisinhallintaryhmä antaa säännöllisesti tietoja kaasualan koordinointiryhmälle.
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Tarkistus 32

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 yhteisötason hätätilassa 
katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiön toimenpiteellä ei voida 
vastata hätätilaan tai toimenpide vaarantaa 
vakavasti tilanteen toisessa jäsenvaltiossa, 
komissio ilmoittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai maakaasuyhtiölle syyt, 
joiden perusteella komissio katsoo, että 
asianomaisen toimijan on muutettava
toimintaansa.

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

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava toimintaansa kolmen päivän 
kuluessa mainitun pyynnön 
vastaanottamisesta ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle tai lähetettävä asianmukaisesti 
perusteltu vastaus, joka sisältää kyseisen 
toimen perustelut, ja otettava täydellisesti 
huomioon maakaasuyrityksille aiheutuvat 
kaupalliset vaikutukset ja käytettävissä 
olevat korvausmekanismit. 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. 
Mainituissa olosuhteissa toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä noudatettava 
komission pyyntöä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto on liian jyrkkä eikä se velvoita komissiota perustelemaan 
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sitä, miksi komissio ei hyväksy toimivaltaisen viranomaisen esittämiä perusteluja. Myös 
komission olisi perusteltava päätöksensä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
maakaasuyhtiöiden toiminta ei missään 
tapauksessa saa rajoittaa kaasun kulkua 
sisämarkkinoilla asian kuitenkaan 
vaikuttamatta edellä mainittujen 
oikeudellisiin velvoitteisiin, jotka koskevat 
terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön 
tilaan liittyviä asioita.

Or. en

Perustelu

Yritysten on noudatettava monia edellä mainittuihin asioihin liittyviä säädöksiä. Uudet 
säädökset eivät saa olla ristiriidassa niiden kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että mainittu pääsy myönnetään kaupallisen sopimuksen perusteella 
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tarkoituksena suojella mainittuja sopimuksia.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu komission tekstin muihin osiin.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano,

g) tässä asetuksessa tarkoitettujen 
suunnitelmien täytäntöönpano ja 
uudelleentarkastelu;

Or. en

Perustelu

Kaasualan koordinointiryhmä on erityisen sopiva foorumi, joka voi vastata suunnitelmien 
uudelleentarkastelusta, jotta voidaan ottaa huomioon muiden jäsenvaltioiden parhaat 
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käytänteet ja jotta voidaan tarkistaa, että EU:n tasolla vallitsevat epäjohdonmukaisuudet 
voidaan eliminoida. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaasualan koordinointiryhmä edistää 
alueiden määritelmää, jonka käyttäminen 
mahdollistaa tehokkaampien 
toimitusvarmuustoimenpiteiden 
täytäntöönpanon.
Sen on päätöksessään otettava huomioon 
seuraavat seikat: 
a) riskien arvioinnin tulokset; 
b) käytössä olevien ja suunniteltujen 
infrastruktuurien ja toimitusreittien 
sijainti;
c) olemassa olevat tai jäsenvaltioissa 
kehitettävät yhteisvastuuyhteydet.
Jotta yhteisvastuu voidaan toteuttaa 
alueellisella tasolla, kaasualan 
koordinointiryhmän on luotava erityisiä 
alaryhmiä, jotka vastaavat 
toimitusvarmuudesta alueellisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa aikaisempaa tarkistusta, joka koskee alueiden määritelmää alueellisten 
suunnitelmien yhteydessä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(mcm/h) kaikissa rajat ylittävissä tulo- ja 
lähtöpisteissä sekä kaikissa pisteissä, jotka 
liittävät tuotantolaitoksen verkkoon, 
varastoon tai nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitokseen,

Or. en

Perustelu

Virtausmäärä on ilmoitettava tunneissa, ei vuorokausissa.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta kaikki toimivaltaiset viranomaiset, sekä kansalliset että alueelliset 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 piirissä että sen 
ulkopuolella.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

- joustomahdollisuudet sovituissa 
määrissä, mukaan luettuina määräykset 
ns. ota-tai-maksa -velvoitteista,

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Jotta kaikki toimivaltaiset viranomaiset, sekä kansalliset että alueelliset 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.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite II – "Kysyntäpuoli" – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

- mahdollisuus polttoaineen vaihtoon –
vaihtoehtoisten varapolttoaineiden käyttö 
teollisuus- ja energiantuotantolaitoksissa 
(tässä yhteydessä polttoaineen pakollisen 
vaihdon aiheuttamia kasvihuonekaasujen 
päästöjä ei tulisi sisällyttää 
päästökauppajärjestelmään)

Or. en

Perustelu

Voimalaitoksen polttoaineen pakollisen vaihdon aiheuttamia kasvihuonekaasujen päästöjä ei 
tulisi sisällyttää päästökauppajärjestelmään

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite II – "Kysyntäpuoli" – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

- tehokkuuden parantaminen Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuus ei ole pitkän aikavälin tavoite eikä nopea toimenpide kriisitilanteessa.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite II – "Kysyntäpuoli" – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

- uusiutuvien energialähteiden käytön
lisääminen

Kaasun korvaavien vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttämisen lisääminen 
sähkön tuotannossa

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuus ei ole pitkän aikavälin tavoite eikä nopea toimenpide kriisitilanteessa.
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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 lainsäädäntöpaketin tärkeimpiä osia4.
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) 001.
2 Päätös 1364/2006/EY, EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1. 
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 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta, OJ 
L 211, 14.8.2009, p. 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.
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Esittelijä katsoo myös, että komission teksti antaa mahdollisuuden ehkäiseviin toimiin vain 
rajoitetuissa tapauksissa, ja että asetukseen on sisällytettävä enemmän joustavuuden varaa 
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.


