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Teema: Bulgaaria Vabariigi parlamendi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EL) nr 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Bulgaaria Vabariigi parlament on edastanud käesolevale lisatud põhjendatud arvamuse 

eespool nimetatud määruse vastuvõtmise ettepaneku kohta. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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TEEMA: Bulgaaria Vabariigi parlamendi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise 

meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 

 

Austatud härra Schulz 

 

20. aprillil 2016. aastal toimunud istungil arutas Bulgaaria Vabariigi parlamendi Euroopa 

asjade ja Euroopa rahaliste vahendite järelevaatamise komitee (CEAOEF) ettepanekut võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamist ja 

tunnistab kehtetuks määruse (EL) nr 994/2010. 

 

CEAOEFi komitee liikmed pidasid tervitatavaks Euroopa Komisjoni algatust määruse (EL) 

nr 994/2010 läbivaatamiseks eesmärgiga tihendada liikmesriikidevahelist koostööd ja tagada 

gaasivarustuskindlus. Ent pärast määruse eelnõu hoolikat uurimist, võttes arvesse Euroopa 

asjade nõukogu raamseisukohta Bulgaaria Vabariigi ministrite nõukogus, parlamendi 

majanduspoliitika ja turismi komitee ning energiakomitee aruandeid, nõustusid CEAOEFi 

liikmed sellega, et parlamendil tuleb kasutada Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 

2 artikli 6 alusel saadud volitusi ja edastada põhjendatud arvamus (lisatud) eespool mainitud 

määruse vastuvõtmise ettepaneku kohta. 

 

Vastavalt kehtivale menetluskorrale esitan Teile käesolevaga heakskiidetud aruande ja 

põhjendatud arvamuse, mis peegeldavad Bulgaaria parlamendi seisukohta kõnealuses 

küsimuses. 

 

Lisa: Vastavalt tekstile 
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 ET 

BULGAARIA VABARIIGI 

PARLAMENDI 

PÕHJENDATUD ARVAMUS 

 

BULGAARIA VABARIIK 

RAHVUSASSAMBLEE NELJAKÜMNE KOLMAS KOOSSEIS 

EUROOPA ASJADE JA EUROOPA RAHALISTE VAHENDITE  

JÄRELEVAATAMISE KOMITEE 

 

R A P O R T  

 

TEEMA: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 

käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EL) nr 994/2010 – Bulgaaria parlamendi Euroopa asjade 2016. aasta 

tööprogrammi punkt 16 ja Bulgaaria Vabariigi vastav raamseisukoht 602-00-20, mille 

võttis vastu ministrite nõukogu 1. aprillil 2016. a. 

 

I 20. aprilli 2016. aasta istungil arutas Bulgaaria Vabariigi parlamendi Euroopa asjade ja 

Euroopa rahaliste vahendite järelevaatamise komitee (CEAOEF) ettepanekut võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meetmeid gaasivarustuskindluse 

tagamiseks ja tunnistab kehtetuks määruse (EL) nr 994/2010 – lisatud Bulgaaria 

parlamendi Euroopa asjade 2016. aasta tööprogrammi kui punkt 16. 

 

CEAOEFi koosolekul viibisid järgmised isikud: Hr Zhecho Stankov – Energeetika 

aseminister; pr Albena Trasieva – energeetikaministeeriumi energiapoliitika ja rahvusvahelise 

koostöö direktoraadi rahvusvahelise energeetikaalase koostöö osakonna juhataja; ning hr 

Tvetan Vladikov, pr Dennitsa Nedeva ja pr Mariana Vasileva – riiklikud eksperdid ministrite 

nõukogu halduskogu ELi asjade koordineerimise direktoraadist. 

 

II Määruse eelnõu eesmärk on tagada, et kõik liikmesriigid võtaksid kasutusele asjakohased 

vahendid, et olla valmis tarnehäirest või erandlikult suurest nõudlusest tulenevaks 

gaasipuuduseks ja selle mõjuga toime tulla. Määruse eelnõus sisalduvad meetmed sätestavad 

parema piirkondliku koostöö ja koordineerimise; üksikasjalikud kohustused ja vajaliku taristu 

tagamise; parema riskide hindamise ja vältimise; osadele tarbijarühmadele (nn kaitstud 

tarbijad) gaasivarustuse tagamise ka rasketes oludes (varustuskindlusnorm) ja 

liikmesriikidevahelise solidaarsuse põhimõtte kehtestamise. 

 

Ukraina ja Venemaa vahel valitsevatest pingetest tulenevalt arvab Euroopa Komisjon viis 

aastat pärast määruse (EL) nr 994/2010 vastuvõtmist, et endiselt tuleb rakendada 

lisameetmeid tagamaks gaasivarustuskindlus Euroopas. Komisjoni sõnul on määruse 

ettepaneku õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 194, mis sätestab liidu 

volitused energeetikasektoris. Oma põhjendustes märgib komitee, et riigipiirid ei kaitse 

tõsiste gaasitarnehäirete ohu eest ja sellised häired võivad mõjutada mitmeid liikmesriike ning 

et riigipõhised lähenemisviisid sunnivad võtma ebaoptimaalseid meetmeid ja võivad 

süvendada kriisi mõju. Sellega seoses ja olles üksikasjalikult hinnanud määruses (EL) nr 

994/2010 nimetatud vahendeid ja nende kasutamist liikmesriikides paneb komisjon ette, et 

kõige kulutõhusama lähenemisena ELis varustuskindluse suurendamiseks tuleks tugevdada 

koostööd ja koordineerimist. 
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Määruse eelnõu näeb ette kohustuslikud piirkondlikud ennetusmeetmete kavad ja 

hädaolukorra lahendamise kavad, samuti piirkondlike riskihindamiste koostamise eri 

piirkondade jaoks (kirjeldatud lisas I). Nende kavade suhtes kohaldatakse vastastikust 

hindamist ja kavad koostatakse kooskõlastatult ülejäänud gaasikoordineerimisrühma 

kuuluvate piirkondadega ning enne kavade lõplikku heakskiitmist võib komisjon paluda neid 

muuta. 

 

Vastavalt Euroopa Komisjoni välja pakutud uutele sätetele võtavad kõik liikmesriigid 

vajalikud meetmed selleks, et suurima eraldi vaadeldava gaasitaristu häire korral oleks 

allesjäänud taristu tehniline võimsus, mis on kindlaks määratud määruse eelnõu II lisas 

esitatud valemi N – 1 kohaselt, selline, et rahuldab arvutuspiirkonnas kogu gaasinõudluse 

erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, mida statistiliste andmete kohaselt esineb üks kord 

20 aasta jooksul. Lisaks tagatakse kõikides liikmesriikide võrkude vahelistes ühendustes 

püsiv füüsiline läbilaskevõimsus gaasi kahesuunaliseks transportimiseks, välja arvatud 

määruse eelnõu artikli 4 lõikes 4 osutatud juhtudel. 

 

Määruse eelnõus välja pakutud muudatuste eesmärk on tagada teabe parem kättesaadavus nii 

liikmesriikide pädevatele asutustele kui ka komisjonile. Neil on õigus nõuda 

maagaasiettevõtjatelt enne hädaolukorra teket, kuid nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 

täiendavat teavet, sealhulgas lepinguid käsitlevat teavet. Veelgi enam, maagaasiettevõtjaid 

kohustatakse liikmesriigi pädevat asutust ja komisjoni teavitama gaasivarustuskindluse 

seisukohast olulistest lepingutest niipea, kui need on sõlmitud või neid on muudetud. See 

puudutab pikaajalisi lepinguid, mis annavad aluse sellise gaasikoguse tarnimiseks, mis 

moodustab üle 40% asjaomase liikmesriigi aastasest maagaasitarbimisest. 

 

Muudatusi ei nähta ette varustuskindlusnormis, millega tagatakse katkematu gaasivarustus 

kaitstud tarbijatele kindlaks määratud perioodiks, isegi gaasinappuse ja/või erakordselt suure 

nõudluse tingimustes. Kaitstud tarbija mõiste määratlus säilitatakse ja see hõlmab kõiki 

gaasijaotusvõrguga ühinenud kodutarbijaid ning teatud tingimustel ja liikmesriikide otsuse 

korral ka kaugküttejaamu ja väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Määruse eelnõu 

sätestab liikmesriikidevahelise solidaarsuse põhimõtte kohustusliku rakendamise. Vastavalt 

sellele põhimõttele ei või juhul, kui ühes liikmesriigis ei varustata hädaolukorra tõttu kaitstud 

tarbijaid, üheski teises riigis, millega esimesena nimetatud riigi ülekandevõrk on ühendatud, 

gaasiga varustada tarbijaid, kes ei kuulu kaitstud tarbijate kategooriasse. 

 

III Vastavalt ministrite nõukogu esitatud raamseisukohale toetab Bulgaaria Vabariik üldiselt 

ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 

994/2010. Samas nõuab Bulgaaria Vabariik tungivalt, et riigi suhtes tehtaks erand nagu 

Luksemburgi, Sloveenia ja Rootsi (artikli 4 lõige 8) ning Malta ja Küprose (artikkel 19) 

puhul, arvestades aega ja märkimisväärseid investeeringuid, mida vajaliku suurema 

läbilaskevõimega taristu loomine nõuab. Bulgaaria Vabariik leiab, et välja pakutud 

muudatused suurendavad komisjoni kontrolli maagaasiturul osalejate tegevuse üle. Ühest 

küljest on see vastuolus vaba ja konkurentsil põhineva turu põhimõtetele ning teisest küljest 

piirab see liikmesriikide õigusi lepingulistes suhetes kolmandate riikidega. Bulgaaria 

Vabariik eeldab, et määruse ettepanek toob ettevõtetes ja/või avalikus halduses kaasa 

täiendava halduskoormuse. Lõpetuseks paneb Bulgaaria Vabariik ette, et mõned määruse 

eelnõu sätted peaksid olema konkreetsemad reguleerimaks, kuidas kompenseeritakse 

kohustatud isikutele pandud kohustused ühiskonna ees. 
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IV Majanduspoliitika ja turismi komitee (CEPT) vaatas eespool nimetatud määruse eelnõu 

läbi 13. aprilli 2016. a toimunud istungil. CEPT leiab oma avalduses, et kõik Bulgaaria 

Vabariigi väljendatud ja kõnealuse teema kohta käivas raamseisukohas peegelduvad mured 

on igati põhjendatud. CEPT märgib, et määruse eelnõu vastuvõtmine ei too kaasa muudatusi 

Bulgaaria normatiivses raamistikus, kuid asetab Bulgaaria majandusele märkimisväärse 

haldus- ja finantskoormuse. 

 

V Energeetikakomitee vaatas kõnealuse määruse eelnõu läbi 14. aprillil 2016. a toimunud 

istungil. Komitee väljendab oma avalduses ministrite nõukogus Euroopa asjade nõukogu 

vastu võetud Bulgaaria Vabariigi raamseisukohale täielikku toetust. 

 

VI Olles arutanud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 

käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EL) nr 994/2010 ja olles arvesse võtnud Bulgaaria Vabariigi majanduspoliitika ja 

turismi komitee ning energeetikakomitee arvamuse, esitab Bulgaaria Vabariigi parlament 

Euroopa asjade ja Euroopa rahaliste vahendite järelevaatamise komitee kaudu järgmise 

põhjendatud arvamuse, mis saadetakse Euroopa Liidu institutsioonidele: 

 

1. CEAOEFi komitee liikmed pidasid tervitatavaks Euroopa Komisjoni algatust määruse (EL) 

nr 994/2010 läbivaatamiseks eesmärgiga tihendada liikmesriikidevahelist koostööd ja tagada 

gaasivarustuskindlus. 

 

2. CEAOEF väljendab muret, et vastavalt eelnõule toimub liikmesriikidevaheline kohustuslik 

koordineerimine Euroopa Komisjoni määratletud piirkondades ja et ei ole esitatud veenvaid 

tõendeid, mis demonstreeriks, et eri riikide positsioone võetakse piisavalt arvesse. Kui 

kohustusliku piirkondliku koostöö lähenemisviis tulevikus vastu võetakse, tuleb pidevas 

dialoogis kõigi liikmesriikidega arvesse võtta mitmeid geograafilisi, poliitilisi ja 

majanduslikke omadusi. 

 

3. CEAOEF leiab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõtet ei ole järgitud, kuna Euroopa Komisjoni volitused võtta vastu delegeeritud 

õigusakte vastavalt määruse eelnõu artikli 3 lõikele 7 (mis puudutab eespool nimetatud 

piirkondade koosseisu) ei ole asjaomases õigusaktis selgelt sätestatud (artiklis 18 

"Delegeeritud volituste rakendamine"). See on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 290 lõikega 2. 

 

4. CEAOEF leiab, et määruse eelnõu ei ole kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 4 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega, kuna tekitab täiendava haldus- ja finantskoormuse 

nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidu kodanikele ning ületab määruse eelnõu eesmärkide 

saavutamiseks vajaliku. Kohustus sisse seada uus, suurema läbilaskevõimega taristu asetab 

Bulgaaria Vabariigile liiga suure finantskoormuse. 

 

5. Lõpetuseks on CEAOEFi arvates veel üks meede, mis ületab soovitud eesmärgi 

saavutamiseks vajaliku, Euroopa Komisjoni õigus juhul, kui maagaasiettevõtja ei täida 

teavitamiskohustust, algatada rikkumismenetluse selle liikmesriigi vastu, kelle pädevatel 

asutustel on õigus leping saada või taotleda selle esitamist. 

 

Arvestades eespool kirjeldatut ja lähtudes CEAOEFi arutelust kiideti aruanne ja 
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sellekohane põhjendatud arvamus ühehäälselt 14 poolthäälega heaks. 

 

KOMISJONI ESIMEES 

EUROOPA ASJADE JA 

EUROOPA RAHALISTE VAHENDITE JÄRELEVAATAMISE KOMITEE: 

 

SVETLIN TANCHEV 


