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LÜHISELGITUS 

Alates määruse 994/2010 vastuvõtmisest on Euroopa Liit teinud edusamme gaasi siseturu 

integreerimisel, mis võimaldab kasutusele võtta uusi lahendusi tarnekindluse tagamiseks 

ühisturul. Senised kogemused on aga näidanud, et Euroopat kahjustavate tsükliliste 

gaasikriiside mõju ei piirdu vaid üksikute liikmesriikidega, vaid neil on tagajärjed terves ELis 

kogu tarneahela ulatuses. Sellele vaatamata on liikmesriikidevahelise koostöö tase osutunud 

sageli ebapiisavaks. 

Kehtivate eeskirjadega nähakse riiklike maagaasiturgude jaoks ette vaid minimaalne 

kaitsetase ning need võimaldavad liikmesriike kaitsta tehnilise iseloomuga või nõudlusest 

põhjustatud intsidentide korral, kuid neis ei käsitleta mingil viisil peamist piirkondlikku 

probleemi ehk poliitilisi riske. 

Lisaks on ka Venemaa tekitatud poliitiliste pingete tõttu suhetes Ukrainaga olnud vaja muuta 

suhtumist ELi maagaasiga varustamise kindluse küsimusse. Sellest tulenev jätkuv 

gaasivarustuse ebakindlus sunnib meid võtma meetmeid, mille eesmärk on hinnata gaasi 

varustuskindluse praegust taset ELis ning võimalusi selle parandamiseks. 

Seetõttu väljendab raportöör heameelt uue lähenemisviisi üle varustuskindluse tagamisele 

ning ettepanekute üle võtta kasutusele uued tõhustatud liikmesriikide koostöö mehhanismid. 

Tähelepanu pälvivad eelkõige ettepanekud, mis on seotud solidaarsuse põhimõtte 

kohaldamisega ning riskihindamise ning riikliku ja piirkondliku planeerimise tugevdamisega. 

Raportöör väljendab veendumust, et piirkondlike rühmade moodustamine ELi raames aitab 

kaasa koostöö ja solidaarsuse tugevnemisele liikmesriikide vahel ning gaasi varustuskindluse 

paranemisele ELis. Ühtlasi suureneb kõnealuse määruse mõjusus. 

Senini piirkondliku koostöö suhtes alt-üles ja mittekohustuslikult kohaldatav lähenemisviis on 

praktikas osutunud ebatõhusaks. Liikmesriikide koostöös esineb endiselt tõsiseid takistusi, 

mis on seotud nappide koostöövõimalustega riikideülesel tasandil. Samas aitab piirkondade 

määratlemiseks läbipaistvate kriteeriumite ja konkreetsete koostöömehhanismide esildamine 

kindlasti kaasa energiaallikate ja tarneteede mitmekesistamisele, mis on keskse tähtsusega 

hädaolukordades. 

Piirkondlik lähenemisviis on oluline ka seoses vajadusega jagada võimalike kriisiolukordade 

mõju ühtlaselt ELi eri riikide vahel. Ida poolt tulevate gaasitarnete tõsine katkestus avaldab 

suurt mõju kogu ELi territooriumile, kuid sellise kriisiolukorraga seotud koormus jaotub 

ebaühtlaselt. 

Piirkondliku koostöö tihendamine, mis toetub ELi tasandil kehtestatud ühesugustele tarnete ja 

taristu normidele, annab liikmesriikidele gaasinappuse korral tõelised vahendid, mis 

võimaldavad ohjata tarnesüsteemi katkestustest või erakordselt suurest nõudlusest tingitud 

kriisi mõju. 

Piirkondade vastupanuvõime suurendamine ka poliitikast tulenevate tarnekatkestuste suhtes 

suurendab kogu ELi vastupanuvõimet maagaasi tarnekatkestuste suhtes, samas kui 

piirkondliku koostöö laiendamine ning ühiselt ettevalmistatud kriisihindamistele toetuvate 

kriisireageerimise mehhanismide kasutamine annab liikmesriikidele vahendid, mis 

võimaldavad valmistuda ette võimalikuks gaasinappuseks. 
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Raportöör sooviks samuti juhtida tähelepanu solidaarsuspõhimõtte kaasamisele, mis tähendab 

sellise mehhanismi kasutuselevõttu, mis seab esmatähtsaks tarnete tagamise 

kodumajapidamistele, küttejaamadele ja esmaste sotsiaalteenuste osutajatele (nt haiglad, 

koolid) liikmesriikides, kes puutuvad kokku gaasitarnete kriisiga, isegi siis, kui see toimub 

teise liikmesriigi turul maagaasi kasutamise vähendamise arvel. 

Raportöör usub, et meil õnnestub teha ettepanek mehhanismide kohta, mis tagavad võimaluse 

tarnida vajalikus koguses maagaasi liikmesriikidele, kelle territooriumil on välja kuulutatud 

hädaolukord. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Maagaas (edaspidi „gaas”) on liidu 

energiavarustuse oluline osa. Suur osa 

sellest gaasist imporditakse liitu 

kolmandatest riikidest. 

(1) Maagaas (edaspidi „gaas”) on liidu 

energiavarustuse oluline osa 

üleminekuetapis olukorrale, kus üha 

suurem osa energiast toodetakse 

taastuvatest energiaallikatest. Suur osa 

sellest gaasist imporditakse liitu 

kolmandatest riikidest. Seetõttu tuleks 

gaasi varustuskindlusega tegeleda liidu 

tasandil, sest ühine lahendus pakub 

tõhusamaid tagatisi, ilma et see 

kahjustaks energia siseturgu ja avaldaks 

teistele riikidele negatiivset mõju. 

Praegune poliitiline kliima suhetes 

mõnede kolmandate riikidega ei võimalda 

kahjuks tagada püsivat tarnekindlust ega 

ka energiajulgeolekut ei liidule ega ka 

selle liikmesriikidele, mistõttu on vaja 

suurendada tarnete mitmekesistamist 

kolmandatest riikidest ja tugevdada 

liikmesriikide vahelisi energiaühendusi. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Tõsine gaasitarnehäire võib 

mõjutada kõiki liikmesriike, kogu liitu ja 

energiaühenduse asutamislepingu (millele 

kirjutati alla 25. oktoobril 2005 Ateenas) 

osalisi. Selline häire võib ka tõsiselt 

kahjustada liidu majandust ja sellel võib 

olla tugev ühiskondlik mõju eelkõige 

haavatavatele tarbijarühmadele. 

(2) Tõsine gaasitarnehäire võib 

mõjutada kõiki liikmesriike, kogu liitu ja 

energiaühenduse asutamislepingu (millele 

kirjutati alla 25. oktoobril 2005 Ateenas) 

osalisi. Selline häire võib ka tõsiselt 

kahjustada liidu majandust ja julgeolekut 

ning sellel võib olla tugev ühiskondlik 

mõju eelkõige haavatavatele 

tarbijarühmadele, näiteks pideva 

gaasivooga rajatistele, eelkõige riikides, 

mis sõltuvad ühest põhitarnijast. Seega on 

energiaallikate, -tarnijate ja -marsruutide 

mitmekesistamine ülioluline, et hoida 

juba eos ära selliste olukordade tekkimine 

ja minimeerida vältimatute tarnehäirete 

mõju. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 

tagada, et võetakse kõik vajalikud 

meetmed katkematu gaasivarustuse 

tagamiseks kogu liidus, eelkõige kaitstud 

tarbijatele rasketes ilmaoludes või 

gaasitarnete katkestuse korral. Need 

eesmärgid tuleks saavutada kõige 

kulutõhusamate meetmetega ja nii, et 

energiaturgudel ei moonutataks 

konkurentsi. 

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 

tagada, et võetakse kõik vajalikud 

mittediskrimineerivad meetmed katkematu 

gaasivarustuse tagamiseks kogu liidus, 

eelkõige kaitstud tarbijatele rasketes 

ilmaoludes või gaasitarnete katkestuse 

korral. Need eesmärgid tuleks saavutada 

kõige kulutõhusamate 

piirkondadevaheliste ja -siseste 

meetmetega ja nii, et energiaturgudel ei 

moonutataks konkurentsi ega 

suurendataks pideva gaasivooga rajatiste 

puhul minimaalset kahjutaset. Arvesse 

tuleks võtta ka gaasivarustuskindlust 

laiemas kontekstis, mis tuleks samuti 

saavutada, mitmekesistades paremini 

gaasitarneid kolmandatest riikidest, luues 

liikmesriikide vahelisi uusi 

energiaühendusi ja kasutades 

alternatiivseid energiaallikaid. Samas on 
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oluline tõhustada energiajulgeolekualast 

koostööd liidu naaberriikide ja 

strateegiliste partneritega. See täiendaks 

liidu tegevust, sh rahalist toetust 

energiatõhususe suurendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 

994/2010, milles käsitletakse 

gaasivarustuse kindluse tagamise 

meetmeid, on juba avaldanud 

märkimisväärset positiivset mõju liidu 

gaasivarustuskindlusele nii valmisoleku kui 

ka negatiivse mõju leevendamise 

seisukohast. Liikmesriigid on praegu 

tarnekriisiks varasemast paremini ette 

valmistatud, sest nad on kohustatud 

kavandama ennetusmeetmeid ja 

hädaolukorra lahendamise meetmeid 

hõlmavaid kavasid; samuti ollakse 

varasemast paremini kriisi eest kaitstud, 

sest liikmesriigid peavad täitma mitmeid 

taristu võimsuse ja gaasivarustusega seotud 

kohustusi. Määruse (EL) nr 994/2010 

rakendamisaruandes, mis esitati oktoobris 

2014, on siiski esile toodud valdkondi, kus 

kõnealuse määruse täiustamisega saaks 

veelgi suurendada liidu varustuskindlust. 

(4) Kehtiv liidu õigus, eelkõige 

kolmanda energiapaketi asjaomased 

sätted ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) nr 994/2010, on juba 

avaldanud märkimisväärset positiivset 

mõju liidu gaasivarustuskindlusele nii 

valmisoleku kui ka negatiivse mõju 

leevendamise seisukohast. Liikmesriigid 

on praegu tarnekriisiks varasemast 

paremini ette valmistatud, sest nad on 

kohustatud kavandama ennetusmeetmeid ja 

hädaolukorra lahendamise meetmeid 

hõlmavaid kavasid; samuti ollakse 

varasemast paremini kriisi eest kaitstud, 

sest liikmesriigid peavad täitma mitmeid 

taristu võimsuse ja gaasivarustusega seotud 

kohustusi. Määruse (EL) nr 994/2010 

rakendamisaruandes, mis esitati oktoobris 

2014, on siiski esile toodud valdkondi, kus 

kõnealuse määruse täiustamisega saaks 

veelgi suurendada liidu varustuskindlust. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Liidu energiavarustuse tagamiseks 

tuleb mitmekesistada energiaallikaid ning 

rajada liikmesriikide vahel uusi 

energiaühendusi. Samuti on oluline 
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tõhustada energiajulgeolekualast 

koostööd nii liidu naaberriikide ja 

strateegiliste partneritega kui ka liidu 

institutsioonide vahel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Komisjoni 2015. aasta veebruari 

teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia”14 on esile toodud 

asjaolu, et energialiit tugineb solidaarsusele 

ja usaldusele, mis on energiajulgeoleku 

jaoks vajalikud. Käesolev määrus peaks 

olema suunatud liikmesriikidevahelise 

solidaarsuse ja usalduse suurendamisele ja 

sellega tuleks kehtestada nende eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud meetmed, et luua 

tingimused energialiidu rakendamiseks. 

(6) Komisjoni 2015. aasta veebruari 

teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia”14 on esile toodud 

asjaolu, et energialiit tugineb solidaarsusele 

ja usaldusele, mis on energiajulgeoleku 

jaoks vajalikud. Käesolev määrus peaks 

olema suunatud liikmesriikidevahelise 

koostöö, solidaarsuse, usalduse ja 

omavaheliste ühenduste suurendamisele ja 

sellega tuleks kehtestada nende eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud meetmed, et luua 

tingimused energialiidu kiireks 

asutamiseks ja rakendamiseks. 

__________________ __________________ 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 

ning Euroopa Investeerimispangale, COM 

(2015) 80 final. 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 

ning Euroopa Investeerimispangale, COM 

(2015) 80 final. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Sujuvalt toimiv gaasi siseturg on 

parim vahend liidu energiavarustuskindluse 

tagamiseks ja üksikute liikmesriikide 

haavatavuse vähendamiseks tarnehäirete 

mõju suhtes. Kui liikmesriigi 

varustuskindlus on ohus, kaasneb sellega 

(7) Avalike reguleerivate asutuste 

kontrollitav sujuvalt toimiv gaasi siseturg 

on parim vahend liidu 

energiavarustuskindluse tagamiseks ja 

üksikute liikmesriikide haavatavuse 

vähendamiseks tarnehäirete mõju suhtes. 
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risk, et asjaomases liikmesriigis 

ühepoolselt kehtestatud meetmed võivad 

ohtu seada gaasi siseturu nõuetekohase 

toimimise ning häirida gaasi tarnimist 

muude liikmesriikide tarbijatele. Et gaasi 

siseturg toimiks ka tarneraskuste korral, on 

vaja tarnekriisi lahendamisel tagada 

solidaarsus ja koordineerimine nii 

konkreetsete tarnehäirete suhtes võetavate 

ennetavate meetmete kui ka vastumeetmete 

kohaldamisel. 

Kui ühe liikmesriigi varustuskindlus on 

ohus, kaasneb sellega risk, et selles 

liikmesriigis ühepoolselt kehtestatud 

meetmed võivad ohtu seada gaasi siseturu 

nõuetekohase toimimise ning põhjustada 

doominoefekti teiste liikmesriikide 

tarbijatele. Et liikmesriigid tuleksid toime 

tarneraskustega ja et gaasi siseturg 

toimiks ka selliste tarneraskuste korral, on 

vaja tarnekriisi lahendamisel tagada 

solidaarsus ja koordineerimine 

piirkondlikul ja liidu tasandil nii 

konkreetsete tarnehäirete suhtes võetavate 

ennetavate meetmete kui ka vastumeetmete 

kohaldamisel, mis viiks piirkondade 

energiaturgude lõimumiseni. Selleks peab 

liit energiajulgeoleku ühe eeltingimusena 

veelgi mitmekesistama oma 

energiaallikaid, energia tarnijaid ja 

tarnekanaleid ning toetama, mh 

rahastamise kaudu, selliseid 

mitmekesistamissuunitlusega projekte, 

mis on täielikult kooskõlas liidu õiguse ja 

põhimõtete ning pikaajaliste 

poliitikaeesmärkide ja prioriteetidega, 

näiteks taristuprojektidega. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Seni ei ole täielikult ära kasutatud 

piirkondlikust koostööst tulenevaid 

võimalusi tõhusamate ja vähem kulukate 

meetmete võtmiseks. Need võimalused 

hõlmaksid lisaks riiklike 

leevendusmeetmete paremale 

koordineerimisele ka riiklikke 

ennetusmeetmeid, näiteks hoiustamist või 

veeldatud maagaasi käsitlevat poliitikat, 

mis võib teatavates piirkondades olla 

strateegiliselt tähtis. 

(8) Seni ei ole täielikult ära kasutatud 

piirkondlikust koostööst tulenevaid 

võimalusi tõhusamate ja vähem kulukate 

meetmete võtmiseks, ning vaja on 

piirkondliku koostöö kontseptsiooni koos 

võimalusega kehtestada koostöö vormid, 

toetudes läbirääkimistele liikmesriikidega 

ja võttes arvesse energia valdkonna 

dünaamikat. Need võimalused hõlmaksid 

lisaks riiklike leevendusmeetmete paremale 

koordineerimisele soovitavalt ka riiklikke 

ennetusmeetmeid, näiteks hoiustamist või 

veeldatud maagaasi käsitlevat poliitikat, 

mis võib teatavates piirkondades olla 
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strateegiliselt tähtis, ja olemasoleva taristu 

tõhusat kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Solidaarsuse vaimus peaks 

käesoleva määruse juhtpõhimõte olema nii 

avaliku sektori asutusi kui ka 

gaasiettevõtjaid hõlmav piirkondlik 

koostöö, mis võimaldaks igas piirkonnas 

välja selgitada olulised riskid ja 

optimeerida koordineeritud meetmetest 

saadavat kasu nende riskide 

leevendamiseks ja kõige kulutõhusamate 

meetmete võtmiseks liidu tarbijate huvides. 

(9) Solidaarsuse vaimus peaks 

käesoleva määruse juhtpõhimõte olema nii 

avaliku sektori asutusi kui ka 

gaasiettevõtjaid hõlmav piirkondlik 

koostöö, mis võimaldaks igas piirkonnas 

välja selgitada olulised riskid ja 

optimeerida kohalikul, piirkondlikul ja 

piiriülesel tasandil koordineeritud 

meetmetest saadavat kasu nende riskide 

leevendamiseks, gaasivarustuskindluse 

suurendamiseks ja kõige kulutõhusamate 

meetmete võtmiseks liidu tarbijate huvides. 

Piirkondlik koostöö peaks veelgi 

suurendama liidu rolli piiriülese koostöö 

vallas tehtavate jõupingutuste toetamisel 

ning seda peaks täiendama kogu liitu 

hõlmav vaatenurk, mis võimaldaks 

kasutada kõiki kogu gaasi siseturul 

kättesaadavaid varusid ja vahendeid. Selle 

saavutamist võiks hõlbustada põhjalik 

liidu tasandi analüüs asjaomaste 

hädaolukorra tarnekoridoride kohta, mis 

lähtub iga liikmesriikide rühma ühistest 

gaasitarneallikatest. Piirkondliku koostöö 

raames saab arendada olemasolevaid ja 

uusi taristuprojekte, nii et piiriülesed 

ühendused parandaksid 

gaasivarustuskindlust. Täiendavalt võiks 

piirkondlike rühmade määratlemisel 

arvestada laienemisprotsessis osalevate 

tulevaste liikmesriikide kaasamisega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Teatavad tarbijad, sealhulgas 

kodutarbijad ja esmaste sotsiaalteenuste 

osutajad, on eriti haavatavad ja võivad 

vajada sotsiaalkaitset. Niisuguste kaitstud 

tarbijate määratlus ei tohiks olla vastuolus 

liidu solidaarsusmehhanismidega. 

(10) Teatavad tarbijad, sealhulgas 

kodutarbijad ja esmaste sotsiaalteenuste 

osutajad, on eriti haavatavad ja neid tuleks 

kaitsta, muu hulgas tarnekriisi tagajärjel 

tekkiva gaasihinna järsu tõusu eest. 

Niisuguste kaitstud tarbijate määratlust 

tuleks võimaluste piires rohkem 

ühtlustada, kahjustamata seejuures liidu 

solidaarsusmehhanisme. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Gaasivarustuskindlusega seotud 

vastutus tuleks asjaomaste pädevusalade 

piires jagada maagaasiettevõtjate, oma 

pädevate asutuste kaudu tegutsevate 

liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 

vastutuse jagamine eeldab väga tihedat 

koostööd nimetatud osaliste vahel. Siiski 

võivad gaasivarustuskindlusele olulist 

mõju avaldada ka tarbijad, kes kasutavad 

gaasi elektri tootmiseks või tööstuslikel 

eesmärkidel, sest neil on võimalik 

reageerida kriisile nõudlusega seotud 

meetmete võtmisega, näiteks 

tarnekatkestust lubavate lepingute ja 

muudele kütuseliikidele üleminekuga, mis 

mõjutab vahetult pakkumise ja nõudluse 

tasakaalu. 

(11) Gaasivarustuskindlusega seotud 

vastutus tuleks asjaomaste pädevusalade 

piires jagada maagaasiettevõtjate, oma 

pädevate riiklike, piirkondlike ja kohalike 

asutuste kaudu tegutsevate liikmesriikide ja 

komisjoni vahel. Selline vastutuse 

jagamine eeldab väga tihedat koostööd 

nimetatud osaliste vahel. Siiski võivad 

gaasivarustuskindlusele olulist mõju 

avaldada ka tarbijad, kes kasutavad gaasi 

elektri tootmiseks või tööstuslikel 

eesmärkidel, sest neil on võimalik 

reageerida kriisile nõudlusega seotud 

meetmete võtmisega, näiteks 

tarnekatkestust lubavate lepingute ja 

muudele kütuseliikidele üleminekuga, mis 

mõjutab vahetult pakkumise ja nõudluse 

tasakaalu. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Gaasivarustuskindlusega seotud (11) Gaasivarustuskindlusega seotud 
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vastutus tuleks asjaomaste pädevusalade 

piires jagada maagaasiettevõtjate, oma 

pädevate asutuste kaudu tegutsevate 

liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 

vastutuse jagamine eeldab väga tihedat 

koostööd nimetatud osaliste vahel. Siiski 

võivad gaasivarustuskindlusele olulist 

mõju avaldada ka tarbijad, kes kasutavad 

gaasi elektri tootmiseks või tööstuslikel 

eesmärkidel, sest neil on võimalik 

reageerida kriisile nõudlusega seotud 

meetmete võtmisega, näiteks 

tarnekatkestust lubavate lepingute ja 

muudele kütuseliikidele üleminekuga, mis 

mõjutab vahetult pakkumise ja nõudluse 

tasakaalu. 

vastutus tuleks asjaomaste pädevusalade 

piires jagada maagaasiettevõtjate, oma 

pädevate asutuste kaudu tegutsevate 

liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 

vastutuse jagamine eeldab väga tihedat 

koostööd nimetatud osaliste vahel. Siiski 

võivad gaasivarustuskindlusele olulist 

mõju avaldada ka tarbijad, kes kasutavad 

gaasi elektri tootmiseks või tööstuslikel 

eesmärkidel, sest neil on võimalik 

reageerida kriisile nõudlusega seotud 

meetmete võtmisega, näiteks 

energiatõhususe meetmetega, 

tarnekatkestust lubavate lepingute ja 

muudele kütuseliikidele üleminekuga, mis 

mõjutab vahetult pakkumise ja nõudluse 

tasakaalu. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Käesolevat määrust tuleks arvesse 

võtta, kui on vaja vastu võtta 

tegevuskavad Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahendite 

kasutamiseks ning samuti Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) projektide 

rahastamiskriteeriumites. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks seega piirkondlike rühmade 

kindlaksmääramisel lähtuda järgmistest 

kriteeriumitest: tarnekorraldus, 

olemasolevad ja kavandatavad 

võrkudevahelised ühendused ja 

(19) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks seega piirkondlike rühmade 

kindlaksmääramisel lähtuda järgmistest 

kriteeriumitest: tarnekorraldus, 

olemasolevad ja kavandatavad 

võrkudevahelised ühendused ja 
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ülekandevõimsus liikmesriikide vahel, turu 

areng ja küpsus, olemasolevad 

piirkondlikud koostööstruktuurid ning 

piirkonda kuuluvate liikmesriikide arv, 

mida tuleks rühma hallatavuse tagamiseks 

piirata. 

ülekandevõimsus liikmesriikide vahel, turu 

areng ja küpsus, gaasitarnijate ja 

tarneteede mitmekesistamise tase, 

olemasolevad piirkondlikud 

koostööstruktuurid ning piirkonda 

kuuluvate liikmesriikide arv, mida tuleks 

rühma hallatavuse tagamiseks piirata. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et piirkondlik koostöö oleks 

teostatav, peaksid liikmesriigid looma igas 

piirkonnas koostöömehhanismi. Selline 

mehhanism või sellised mehhanismid 

tuleks luua piisavalt aegsasti, et 

võimaldada riskihindamise korraldamist ja 

mõtestatud kavade koostamist piirkonna 

tasandil. Liikmesriigid võivad vabalt kokku 

leppida asjaomase piirkonna jaoks kõige 

sobivamas koostöömehhanismis. Komisjon 

peaks kogu protsessi raames toimima 

vahendajana ja jagama selliseid 

piirkondliku koostöö korraldamise 

parimaid tavasid nagu dokumentide 

koostamist või eriotstarbeliste organite 

loomist koordineeriva rolli rotatsioon 

piirkonna riikide vahel. Kui puudub 

koostöömehhanismi käsitlev kokkulepe, 

võib komisjon pakkuda välja konkreetse 

piirkonna jaoks sobiva 

koostöömehhanismi. 

(20) Selleks et piirkondlik koostöö oleks 

teostatav, peaksid liikmesriigid looma 

selged haldusmehhanismid 

piirkondadevahelisel ja -sisesel tasandil, 

mis kehtiksid hädaolukorras ja mille 

alusel saaksid pädevad asutused 

tegutseda. Selline mehhanism või sellised 

mehhanismid tuleks luua piisavalt aegsasti 

ja tagada suur läbipaistvus, et võimaldada 

riskihindamise korraldamist ja mõtestatud 

kavade koostamist piirkonna tasandil ning 

vältida ebaõiglasi kulusid tarbijatele. 

Liikmesriigid võivad vabalt kokku leppida 

asjaomase piirkonna jaoks kõige 

sobivamas koostöömehhanismis, mida võib 

muuta vastavalt energia valdkonna 

dünaamikale. Komisjon peaks kogu 

protsessi raames toimima standardite 

kehtestaja ning vahendajana ja jagama 

selliseid piirkondliku koostöö korraldamise 

parimaid tavasid nagu dokumentide 

koostamist või eriotstarbeliste organite 

loomist koordineeriva rolli rotatsioon 

piirkonna riikide vahel. Kui puudub 

koostöömehhanismi käsitlev kokkulepe, 

peaks komisjon pakkuma välja konkreetse 

piirkonna jaoks sobiva 

koostöömehhanismi. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Parima valmisoleku tagamiseks 

ning tarnehäire ärahoidmiseks või selle 

mõju leevendamiseks, kui see siiski tekib, 

peavad piirkonna pädevad asutused pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist koostama 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava. Piirkondlike kavade 

puhul tuleks võtta arvesse iga liikmesriigi 

eripära. Samuti tuleks kavades selgelt 

kindlaks määrata maagaasiettevõtjate ja 

pädevate asutuste ülesanded ja kohustused. 

Kavandatavate siseriiklike meetmete puhul 

tuleks täielikult arvesse ennetusmeetmete 

kavas ja hädaolukorra lahendamise kavas 

sätestatud piirkondlikke meetmeid. 

Siseriiklike meetmete kavandamisel tuleks 

tegeleda siseriiklike riskidega viisil, mis 

võimaldab täielikult ära kasutada 

piirkondliku koostöö tulemusena tekkivaid 

võimalusi. Kavad peaksid olema tehnilist 

ja kasutuslikku laadi ning nende eesmärk 

peaks olema hädaolukorra tekke või 

süvenemise takistamine ning selle mõju 

leevendamine. Kavades tuleks võtta 

arvesse elektrisüsteemide turvalisust ning 

need peaksid olema kooskõlas energialiidu 

strateegilise planeerimise ja aruandluse 

vahenditega. 

(23) Parima valmisoleku tagamiseks 

ning tarnehäire ärahoidmiseks või selle 

mõju leevendamiseks, kui see siiski tekib, 

peavad piirkonna pädevad asutused pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist koostama 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava. Piirkondlike kavade 

puhul tuleks võtta arvesse iga liikmesriigi 

eripära. Samuti tuleks kavades selgelt 

kindlaks määrata maagaasiettevõtjate ja 

pädevate asutuste ülesanded ja kohustused. 

Kavandatavate siseriiklike meetmete puhul 

tuleks täielikult arvesse võtta 

ennetusmeetmete kavas ja hädaolukorra 

lahendamise kavas sätestatud piirkondlikke 

meetmeid. Siseriiklike meetmete 

kavandamisel tuleks tegeleda siseriiklike 

riskidega viisil, mis võimaldab täielikult 

ära kasutada piirkondliku koostöö 

tulemusena tekkivaid võimalusi. Kavad 

peaksid olema tehnilist ja kasutuslikku 

laadi ning nende eesmärk peaks olema 

hädaolukorra tekke või süvenemise 

takistamine ning selle mõju leevendamine 

ja ebaõiglaste kulude vältimine tarbijatele. 

Kavades tuleks võtta arvesse 

elektrisüsteemide turvalisust ning need 

peaksid olema kooskõlas energialiidu 

strateegilise planeerimise ja aruandluse 

vahenditega. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Tarnekriisi korral peaks 

turuosalistel olema piisavalt võimalusi tulla 

olukorraga toime turupõhiste meetmete 

abil. Kui kasutatud turumeetmetest ei 

piisa, peaksid liikmesriigid ja nende 

pädevad asutused võtma meetmeid 

(25) Tarnekriisi korral peaks 

turuosalistel olema piisavalt võimalusi tulla 

olukorraga toime turupõhiste meetmete 

abil. Kui kasutatud turumeetmed ei ole 

võetud õigeaegselt või kui nendest ei piisa, 

peaksid liikmesriigid ja nende pädevad 
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tarnekriisi lahendamiseks või selle mõju 

leevendamiseks. 

asutused võtma meetmeid tarnekriisi 

lahendamiseks või selle mõju 

leevendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Nõudlusega seotud meetmed, 

näiteks muudele kütuseliikidele üleminek 

või suurte tööstustarbijate gaasitarnete 

vähendamine majanduslikult tõhusal viisil, 

võivad oluliselt aidata kaasa 

energiajulgeoleku tagamisele, kui 

tarnehäire korral rakendatakse neid kiirelt 

ja tänu nendele väheneb märkimisväärselt 

nõudlus. Tuleks teha rohkem selleks, et 

energiat tõhusamalt kasutada, eelkõige 

juhul, kui on vaja võtta nõudlusega seotud 

meetmeid. Kavandatavate nõudluse ja 

pakkumisega seotud meetmete 

keskkonnamõju tuleb arvesse võtta ja 

võimaluse korral tuleb eelistada meetmeid, 

mille keskkonnamõju on kõige väiksem. 

Samas tuleb silmas pidada ka 

varustuskindluse ja konkurentsivõime 

aspekte. 

(28) Nõudlusega seotud meetmed, 

näiteks muudele kütuseliikidele üleminek 

või suurte tööstustarbijate gaasitarnete 

vähendamine majanduslikult tõhusal viisil, 

võivad oluliselt aidata kaasa 

energiajulgeoleku tagamisele, kui 

tarnehäire korral rakendatakse neid kiirelt 

ja tänu nendele väheneb märkimisväärselt 

nõudlus. Tuleks teha rohkem selleks, et 

energiat tõhusamalt kasutada, eelkõige 

juhul, kui on vaja võtta nõudlusega seotud 

meetmeid. Tuleks eelistada neid 

investeeringuid, mille eesmärk on 

rakendada jätkusuutlikku 

energiapotentsiaali kohalikul tasandil. 
Kavandatavate nõudluse ja pakkumisega 

seotud meetmete keskkonnamõju tuleb 

arvesse võtta ja võimaluse korral tuleb 

eelistada meetmeid, mille keskkonnamõju 

on kõige väiksem. Samas tuleb silmas 

pidada ka varustuskindluse ja 

konkurentsivõime aspekte. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Ennetusmeetmete kavasid ja 

hädaolukorra lahendamise kavasid tuleks 

korrapäraselt ajakohastada ja need tuleks 

avaldada. Kavasid tuleks vastastikku 

hinnata. Vastastikune hindamine 

võimaldab varakult kindlaks teha ebakõlad 

(32) Piirkondlikud ennetusmeetmete 

kavad ja hädaolukorra lahendamise kavad, 

mis on riigi tasandi kavadega seostatud, 

tuleb korrapäraselt ajakohastada ja 

avaldada. Kavasid tuleks vastastikku 

hinnata. Vastastikune hindamine 
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ja meetmed, mis võiksid ohustada muude 

liikmesriikide varustuskindlust; seega 

aitaks kõnealune protsess tagada eri 

piirkondades koostatud kavade 

omavahelise kooskõla. Samuti võimaldab 

vastastikune hindamine liikmesriikidel 

parimaid tavasid jagada. 

võimaldab varakult kindlaks teha ebakõlad 

ja meetmed, mis võiksid ohustada muude 

liikmesriikide varustuskindlust; seega 

aitaks kõnealune protsess tagada eri 

piirkondades koostatud kavade 

omavahelise kooskõla. Samuti võimaldab 

vastastikune hindamine liikmesriikidel 

parimaid tavasid jagada. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Nagu näitas 2014. aasta oktoobris 

toimunud kriisitaluvusanalüüs, on kogu 

liidus varustuskindluse tagamiseks ja 

üldkulude võimalikult madalal tasemel 

hoidmiseks vaja solidaarsust. Kui mõnes 

liikmesriigis on välja kuulutatud 

hädaolukord, tuleb solidaarsuse 

tugevdamiseks kohaldada kaheetapilist 

lähenemisviisi. Esiteks peaksid kõik 

liikmesriigid, kus on kehtestatud suurem 

varustuskindlusnorm, vähendama seda 

vaiketasemele, et muuta gaasiturg 

likviidsemaks. Teiseks, kui esimese 

sammuga ei õnnestu vajalikku 

gaasivarustust tagada, peaksid 

naaberliikmesriigid võtma täiendavaid 

meetmeid, isegi kui tegu ei ole 

hädaolukorraga, et tagada 

kodumajapidamiste, esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade varustamine gaasiga 

selles liikmesriigis, kus on probleemid 

tekkinud. Liikmesriigid peaksid selliste 

solidaarsusmeetmetega seotud üksikasjad 

oma hädaolukorra lahendamise kavas esile 

tooma ja neid kirjeldama; samas tuleks 

maagaasiettevõtjatele tagada õiglane ja 

võrdne hüvitis. 

(36) Nagu näitas 2014. aasta oktoobris 

toimunud kriisitaluvusanalüüs, on kogu 

liidus varustuskindluse tagamiseks ja 

üldkulude võimalikult madalal tasemel 

hoidmiseks vaja piirkondlikul koostööl 

põhinevat solidaarsust. Selline solidaarsus 

peaks olema määratletud kolmel 

tegevustasandil – kahepoolne või 

piirkondlik, piirkondadevaheline ja liidu 

tasand – ning üksikud piirkondlikud 

rühmad ei peaks tegelema sellega üksi, 

kui vajatakse järjepidevat ja ühtset 

lähenemisviisi liidu tasandil. Kui mõnes 

liikmesriigis on välja kuulutatud 

hädaolukord, tuleb solidaarsuse 

tugevdamiseks kohaldada kaheetapilist 

lähenemisviisi. Esiteks peaksid kõik 

liikmesriigid, kus on kehtestatud suurem 

varustuskindlusnorm, vähendama seda 

vaiketasemele, et muuta gaasiturg 

likviidsemaks. Teiseks, kui esimese 

sammuga ei õnnestu vajalikku 

gaasivarustust tagada, peaksid 

naaberliikmesriigid võtma täiendavaid 

meetmeid, isegi kui tegu ei ole 

hädaolukorraga, et tagada 

kodumajapidamiste, esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade varustamine gaasiga 

selles liikmesriigis, kus on probleemid 

tekkinud. Liikmesriigid peaksid selliste 

solidaarsusmeetmetega seotud üksikasjad 
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oma hädaolukorra lahendamise kavas esile 

tooma ja neid kirjeldama; samas tuleks 

maagaasiettevõtjatele tagada õiglane ja 

võrdne hüvitis. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) Liidu üks eesmärk on 

energiaühenduse tugevdamine, mis tagaks 

liidu energiaalaste õigusaktide tõhusa 

rakendamise, energiaturu reformimise ning 

energiasektori investeeringute 

soodustamise tänu liidu ja energiaühenduse 

energiaturgude suuremale integreeritusele. 

See hõlmab ka ühist kriisiohjamist 

ennetusmeetmete kavade ja hädaolukorra 

lahendamise kavade väljapakkumise kaudu 

energiaühenduse osalisriike hõlmaval 

piirkondlikul tasandil. Lisaks viidatakse 

2014. aasta teatises Euroopa gaasisüsteemi 

vastupidavuse kohta lähiperspektiivis 

vajadusele kohaldada energia siseturu 

eeskirju liidu liikmesriikide ja 

energiaühenduse osalisriikide vaheliste 

energiavoogude suhtes. Selleks et tagada 

Euroopa Liidu liikmesriikide ja 

energiaühenduse osalisriikide vahel 

tulemuslik piiriülene kriiside ohjamine, 

tuleks pärast ühisakti vastuvõtmist 

sätestada asjakohane kord, mille alusel 

saaks toimuda konkreetne koostöö 

energiaühenduse iga osalisriigiga eraldi, 

kui on nõuetekohaselt kehtestatud selleks 

vajalikud vastastikused sätted. 

(41) Liidu üks eesmärk on 

energiaühenduse tugevdamine, mis tagaks 

liidu energiaalaste õigusaktide tõhusa 

rakendamise, energiaturu reformimise ning 

energiasektori investeeringute 

soodustamise tänu liidu ja energiaühenduse 

energiaturgude suuremale integreeritusele. 

See hõlmab ka ühist kriisiohjamist 

ennetusmeetmete kavade ja hädaolukorra 

lahendamise kavade väljapakkumise kaudu 

energiaühenduse osalisriike hõlmaval 

piirkondlikul tasandil. Selleks tuleks 

koostada prognoose tarbimise kohta 

piirkondlikul tasandil ja olemasolevate 

varude kohta, mis võimaldaks tugevdada 

võimet reageerida hädaolukorras. Lisaks 

viidatakse 2014. aasta teatises Euroopa 

gaasisüsteemi vastupidavuse kohta 

lähiperspektiivis vajadusele kohaldada 

energia siseturu eeskirju liidu 

liikmesriikide ja energiaühenduse 

osalisriikide vaheliste energiavoogude 

suhtes. Selleks et tagada Euroopa Liidu 

liikmesriikide ja energiaühenduse 

osalisriikide vahel tulemuslik piiriülene 

kriiside ohjamine, tuleks pärast ühisakti 

vastuvõtmist sätestada asjakohane kord, 

mille alusel saaks toimuda konkreetne 

koostöö energiaühenduse iga osalisriigiga 

eraldi, kui on nõuetekohaselt kehtestatud 

selleks vajalikud vastastikused sätted. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 43 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(43) Usaldusväärse teabe korral 

niisuguse olukorra kohta väljaspool liitu, 

mis ohustab ühe või mitme liikmesriigi 

energiavarustuskindlust ja võib käivitada 

liidu ja kolmanda riigi vahelise varajase 

hoiatamise mehhanismi, peaks komisjon 

teavitama sellest viivitamata 

gaasikoordineerimisrühma ja liit peaks 

võtma asjakohaseid meetmeid, et püüda 

olukorda lahendada. 

(43) Usaldusväärse teabe korral 

niisuguse olukorra kohta väljaspool liitu, 

mis ohustab ühe või mitme liikmesriigi 

energiavarustuskindlust ja võib käivitada 

liidu ja kolmanda riigi vahelise varajase 

hoiatamise mehhanismi, peaks komisjon 

teavitama sellest viivitamata 

gaasikoordineerimisrühma ja liit peaks 

võtma asjakohaseid meetmeid, et püüda 

olukorda lahendada. Kui olukord seda 

võimaldab ning piisav taristu on olemas, 

võiksid komisjon ja liikmesriigid pakkuda 

ajutist abi hädaolukorras olevatele 

kolmandatele riikidele. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „kaitstud tarbija” – kõik 

gaasijaotusvõrguga ühinenud kodutarbijad 

ning asjaomase liikmesriigi otsuse korral 

ka üks või mitu järgmist: 

(1) „kaitstud tarbija” – kõik 

gaasijaotusvõrguga ühinenud kodutarbijad 

ning iga piirkonna pädeva asutuse vastava 

otsuse korral ka üks või mitu järgmist: 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) väike või keskmise suurusega 

ettevõtja, kui ta on ühendatud 

gaasijaotusvõrguga, või esmase 

sotsiaalteenuse osutaja, kui ta on 

ühendatud gaasijaotus- või -

ülekandevõrguga, tingimusel et kõikide 

selliste ettevõtjate ja teenuseosutajate iga-

aastane gaasitarbimine ei ületa 20 % 

välja jäetud 
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gaasi lõpptarbimisest kõnealuses 

liikmesriigis; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „esmase sotsiaalteenuse osutaja” – 

tervishoiu-, hädaabi- või turvateenuse 

osutaja; 

(2) „esmase sotsiaalteenuse osutaja” – 

tervishoiu-, haridus-, lastehoiu-, hädaabi- 

või turva- ja kaitseteenuse osutaja; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) „väike ja keskmise suurusega 

ettevõtja“ – ülekande- või jaotusvõrguga 

ühendatud üksus, kelle olemasolev või 

kavandatav võimsus ei ületa 5 MWh/h; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) „pädev asutus“ – pädeva 

asutusena tegutsev riigi valitsusasutus või 

riiklik reguleeriv asutus, kes tagab 

käesoleva määrusega ette nähtud 

meetmete rakendamise; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 3 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 c) „kolmandatest riikidest pärinev 

import“ – gaasiimport kolmandatest 

riikidest, kes ei ole Euroopa 

Majanduspiirkonna lepingu osalised. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon toetab aktiivselt tarnete 

mitmekesistamist kolmandatest riikidest, 

seda nii energiaallikate, gaasi tarnijate 

kui ka gaasi tarnekanalite osas. Selle 

eesmärgi täitmiseks loob komisjon 

tingimused energiataristuühenduste 

parandamiseks liikmesriikide vahel ja 

gaasi ülekandetrasside lõpuleviimiseks, 

mis on määratletud esmatähtsate 

koridoridega vastavalt määrusele (EL) nr 

347/20131a (TEN-E määrus). 

„Hädaolukorra tarnekoridorid“ on 

mõiste, mis täiendab ja tugevdab määruse 

I lisas viidatud piirkondlikku 

lähenemisviisi ja tähistab liidu 

gaasitarneteid, mis määratakse kindlaks, 

et aidata liikmesriikidel paremini 

leevendada võimalikke tarne- ja/või 

taristuhäireid.  

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 

347/2013 üleeuroopalise energiataristu 

suuniste kohta ja millega tunnistatakse 

kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning 

muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, 

(EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 

(ELT L 115, 25.4.2013, lk 39). 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Vajaduse korral koordineerib 

komisjon pädevate asutuste meetmeid 

piirkonna ja liidu tasandil, nagu on 

sätestatud käesolevas määruses, muu 

hulgas artiklis 14 osutatud 

gaasikoordineerimisrühma või artikli 11 

lõikes 4 osutatud kriisiohjerühma kaudu, 

eelkõige piirkonna või liidu tasandi 

hädaolukorras, nagu on määratletud artikli 

11 lõikes 1. 

5. Komisjon koordineerib pädevate 

asutuste meetmeid piirkonna ja liidu 

tasandil, nagu on sätestatud käesolevas 

määruses, muu hulgas artiklis 14 osutatud 

gaasikoordineerimisrühma või artikli 11 

lõikes 4 osutatud kriisiohjerühma kaudu, 

eelkõige piirkonna või liidu tasandi 

hädaolukorras, nagu on määratletud artikli 

11 lõikes 1. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Ennetusmeetmete kavades ja 

hädaolukorra lahendamise kavades 

sisalduvad gaasivarustuskindluse tagamise 

meetmed määratakse kindlaks selgelt ning 

need on läbipaistvad, proportsionaalsed, 

mittediskrimineerivad ja kontrollitavad, ei 

moonuta põhjendamatult konkurentsi ega 

gaasi siseturu tõhusat toimimist ning ei 

ohusta muude liikmesriikide ega kogu liidu 

gaasivarustuskindlust. 

6. Piirkondlikud ennetusmeetmete ja 

hädaolukorra lahendamise kavad 

põhinevad gaasivarustuskindluse riiklikel 

tegevuskavadel. Piirkondlikes 

ennetusmeetmete kavades, mis on riigi 

tasandi kavadega seostatud, ja 

hädaolukorra lahendamise kavades 

sisalduvad gaasivarustuskindluse tagamise 

meetmed määratakse kindlaks selgelt ning 

need on läbipaistvad, proportsionaalsed, 

mittediskrimineerivad, kontrollitavad, 

jätkusuutlikud ning kooskõlas ELi kliima- 

ja energiaeesmärkidega, ei moonuta 

põhjendamatult konkurentsi ega gaasi 

siseturu tõhusat toimimist ning ei ohusta 

muude liikmesriikide, piirkondade ega 

kogu liidu gaasivarustuskindlust. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 7 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) võime katta kaitstud tarbijate 

gaasinõudlust suurima gaasitarnija 

tarnete katkemise korral; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui asjaolud nõuavad piirkonna 

koosseisu muutmist, on komisjonil artikli 

18 kohaselt õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks käesoleva 

lõike esimeses lõigus kehtestatud 

kriteeriumide alusel. 

Piirkondade koosseisu võib ümber 

hinnata pärast piirkondliku 

riskihindamise, ennetusmeetmete kava ja 

hädaolukorra lahendamise kava 

lõpuleviimist, kuid mitte varem kui 2022. 

aastal. Mis tahes muutus piirkondade 

koosseisus peab toimuma käesoleva 

määruse muutmise teel. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Pädev asutus tagab, et iga uue 

ülekandetaristuga aidatakse kaasa 

varustuskindluse saavutamisele hästi 

ühendatud võrgu arendamise kaudu, sh 

vajaduse korral piisaval arvul piiriüleste 

sisend- ja väljundpunktide tagamise abil 

vastavalt turunõudlusele ja väljaselgitatud 

riskidele. Pädev asutus võtab 

riskihindamises arvesse seda, kas esineb 

sisemisi kitsaskohti ning kas liikmesriikide 

sisendvõimsuse ja taristute, eelkõige 

ülekandevõrkude abil suudetakse 

kohandada riigisiseseid ja piiriüleseid 

gaasivooge sellise häire korral, mis 

riskihindamise käigus selgitatakse välja 

suurima eraldi vaadeldava riikliku 

gaasitaristu puhul ja piirkonnale ühist huvi 

7. Pädev asutus tagab, et iga uue 

ülekandetaristuga aidatakse kaasa 

varustuskindluse saavutamisele hästi 

ühendatud võrgu arendamise kaudu, sh 

vajaduse korral piisaval arvul piiriüleste 

sisend- ja väljundpunktide tagamise abil 

vastavalt turunõudlusele ja väljaselgitatud 

riskidele. Pädev asutus võtab 

riskihindamises arvesse seda, kas esineb 

sisemisi kitsaskohti ning kas liikmesriikide 

sisendvõimsuse ja taristute, eelkõige 

ülekandevõrkude abil suudetakse 

kohandada riigisiseseid ja piiriüleseid 

gaasivooge sellise häire korral, mis 

riskihindamise käigus selgitatakse välja 

suurima eraldi vaadeldava riikliku 

gaasitaristu puhul ja piirkonnale ühist huvi 
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pakkuva suurima eraldi vaadeldava 

gaasitaristu puhul. 

pakkuva suurima eraldi vaadeldava 

gaasitaristu puhul. Riiklikus, piirkondlikus 

või üleliidulisse hädaolukorras on 

liikmesriigi varustuskindluse 

suurendamiseks rajatud püsivat 

kahesuunaliste voogude läbilaske 

võimsust läbivad gaasivood süsteemi 

muude punktide suhtes prioriteetsed. 

Pädevad asutused uurivad Euroopa 

ühendamise rahastu „Energia“ projekti 

kasutamise ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide poolt pakutavaid 

võimalusi üldiselt, et arendada 

energiataristut piirkondades ning luua 

piisavalt ühendusi nende piirkondade 

tarbeks. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Pädev asutus kohustab tema 

määratud maagaasiettevõtjaid võtma 

meetmeid, et tagada liikmesriigi kaitstud 

tarbijatele gaasitarned kõikidel järgmistel 

juhtudel: 

1. Pädev asutus kohustab 

maagaasiettevõtjaid, kes tarnivad 

maagaasi liikmesriigi kaitstud tarbijatele, 
võtma meetmeid, et tagada liikmesriigi 

kaitstud tarbijatele gaasitarned kõikidel 

järgmistel juhtudel: 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt 31. märtsiks 2017 teatavad 

liikmesriigid komisjonile kaitstud tarbijate 

määratluse, kaitstud tarbijate aastase 

gaasitarbimismahu ja nende osakaalu gaasi 

aastasest lõpptarbimisest riigis. Kui 

liikmesriik lisab kaitstud tarbijate 

määratlusse artikli 2 lõike 1 punktis a või b 

osutatud kategooriad, täpsustab ta 

komisjonile esitatavas teates nende 

Hiljemalt 31. märtsiks 2017 teatavad iga 

piirkonna pädevad asutused komisjonile 

kaitstud tarbijate määratluse selles 

piirkonnas, kaitstud tarbijate aastase 

gaasitarbimismahu ja nende osakaalu gaasi 

aastasest lõpptarbimisest vastavas 

liikmesriigis ning kuidas see võiks 

mõjutada piiriüleseid gaasivooge selles 

piirkonnas. Kui liikmesriik lisab kaitstud 
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kategooriate tarbijate gaasitarbimismahud 

ja kõigi nende tarbijarühmade osakaalu 

gaasi aastasest lõpptarbimisest. 

tarbijate määratlusse artikli 2 lõike 1 

punktis a või b osutatud kategooriad, 

täpsustab ta komisjonile esitatavas teates 

nende kategooriate tarbijate 

gaasitarbimismahud ja kõigi nende 

tarbijarühmade osakaalu gaasi aastasest 

lõpptarbimisest. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. I lisas loetletud piirkondade 

pädevad asutused hindavad koos piirkonna 

tasandil gaasivarustuskindluse riske. 

Hindamisel võetakse arvesse kõiki 

asjakohaseid riske, nt loodusõnnetusi ning 

tehnika-, äri-, sotsiaal-, poliitika- ja muid 

riske. Riski hindamisel järgitakse: 

1. I lisas loetletud piirkondade 

pädevad asutused, toetudes üksikute 

liikmesriikide riskihindamistele igas 

piirkonnas, hindavad koos piirkonna 

tasandil gaasivarustuskindluse riske, 

sealhulgas iga piirkonna liikmesriigi 
riske. Hindamisel võetakse arvesse kõiki 

asjakohaseid riske, nt loodusõnnetusi ning 

tehnika-, äri-, sotsiaal-, poliitika- ja muid 

riske. Riski hindamisel järgitakse eelkõige: 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii a)  suutmatus katta piirkonna kaitstud 

tarbijate hinnangulist või välja arvutatud 

nõudlust suurima tarnija tarnehäirete 

korral; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga piirkonna pädevad asutused lepivad Iga piirkonna pädevad asutused lepivad 
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kokku koostöömehhanismi, mille abil 

teostada riskihindamist käesoleva artikli 

lõikega 5 ettenähtud tähtaja jooksul. 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist, mille 

abil tehakse riskihindamine 18 kuud enne 

riskihinnangu ja selle ajakohastatud 

versioonide vastuvõtmise tähtaega. 

Komisjonil võib olla üldine abilise roll 

riskihinnangu koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

võib komisjon teha ettepaneku kõnealuse 

piirkonna koostöömehhanismi kohta. 

kokku koostöömehhanismi, mille abil 

teostada riskihindamist käesoleva artikli 

lõikega 5 ettenähtud tähtaja jooksul. 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist, mille 

abil tehakse riskihindamine 18 kuud enne 

riskihinnangu ja selle ajakohastatud 

versioonide vastuvõtmise tähtaega. 

Komisjonil on üldine abilise roll 

riskihinnangu koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

töötab komisjon välja kõnealuse piirkonna 

koostöömehhanismi. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Maagaasiettevõtjad, gaasi 

tööstustarbijad, gaasi kodu- ja 

tööstustarbijate huve esindavad 

asjakohased tarbijaorganisatsioonid, 

liikmesriigid ja riiklik reguleeriv asutus 

(kui see ei ole pädev asutus) teevad 

koostööd pädevate asutustega ning esitavad 

neile taotluse alusel kõik riskihindamiseks 

vajalikud andmed. 

4. Maagaasiettevõtjad, gaasi 

tööstustarbijad, gaasi kodu-, kaitstud ja 

tööstustarbijate huve esindavad 

asjakohased tarbijaorganisatsioonid, 

liikmesriigid ja riiklik reguleeriv asutus 

(kui see ei ole pädev asutus) teevad 

koostööd pädevate asutustega ning esitavad 

neile taotluse alusel kõik riskihindamiseks 

vajalikud andmed. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Piirkonna liikmesriikide poolt 

kokku lepitud riskihindamisest teatatakse 

komisjonile esimest korda hiljemalt 1. 

septembril 2018. Riskihindamist 

ajakohastatakse iga nelja aasta järel, v.a 

juhul, kui asjaolud nõuavad sagedasemat 

5. Piirkonna liikmesriikide poolt 

kokku lepitud riskihindamisest teatatakse 

komisjonile esimest korda hiljemalt 1. 

septembril 2018. Riskihindamist 

ajakohastatakse iga nelja aasta järel, v.a 

juhul, kui asjaolud nõuavad sagedasemat 
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ajakohastamist. Riskihindamises võetakse 

arvesse artiklis 4 määratletud taristunormi 

täitmiseks vajalike investeeringute 

edenemist ja uute alternatiivlahenduste 

rakendamisel esinenud riigispetsiifilisi 

probleeme. Samuti tuginetakse 

kogemustele, mis saadakse artikli 9 lõike 2 

kohasel hädaolukorra lahendamise kavade 

matkimisel. 

ajakohastamist. Riskihindamises võetakse 

arvesse artiklis 4 määratletud taristunormi 

täitmiseks vajalike investeeringute 

edenemist ja uute alternatiivlahenduste 

rakendamisel esinenud riigispetsiifilisi 

probleeme. Samuti tuginetakse 

kogemustele, mis saadakse artikli 9 lõike 2 

kohasel hädaolukorra lahendamise kavade 

matkimisel. Kui piirkonna pädevad 

asutused ei jõua riskihindamise suhtes 

kokkuleppele, esitab komisjon kõnealuse 

piirkonna riskihindamise koostöös 

pädevate asutustega. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga I lisas loetletud piirkonna 

liikmesriikide pädevad asutused töötavad 

pärast maagaasiettevõtjatega, gaasi kodu- 

ja tööstustarbijate huve esindavate 

asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega, k.a 

elektritootjad, ning riiklike reguleerivate 

asutustega (kui need ei ole pädevad 

asutused) konsulteerimist ühiselt välja 

järgmised kavad: 

1. Iga I lisas loetletud piirkonna 

liikmesriikide pädevad asutused töötavad 

pärast maagaasiettevõtjatega, gaasi kodu-, 

kaitstud ja tööstustarbijate huve esindavate 

asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega, k.a 

elektritootjad, ning riiklike reguleerivate 

asutustega (kui need ei ole pädevad 

asutused) konsulteerimist ühiselt välja 

järgmise ühtse raamistiku liidu tasandil: 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kord kulude jagamiseks 

liikmesriikide vahel, kus ühe liikmesriigi 

tarbija on ebasoodsalt mõjutatud gaasi 

tarbimise häire tõttu ja on sunnitatud 

minema üle teisele kütusele (gaasilt 

naftale elektrijaamade puhul) tulenevalt 

kaitstud tarnetest teise liikmesriigi 

tarbijatele. 
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon valmistab piirkondlike ennetus- 

ja hädaolukorra lahendamise kavade 

koondamise abil ning pädevate 

asutustega, ACERi ja Euroopa maagaasi 

ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga 

konsulteerides ette ennetusmeetmete kava 

ja hädaolukorra lahendamise kava liidu 

tasandil. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava eesmärk on aidata 

kaardistada liidu riske ja võimalusi, et 

riske leevendada, eristada piirkondade 

meetmeid ning hinnata iga piirkonna 

erivajadusi võrreldes teiste piirkondadega. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Piirkonna pädevad asutused lepivad 

piisavalt õigel ajal kokku 

koostöömehhanismi kõnealuste kavade 

koostamiseks ning nendest ja nende 

ajakohastatud versioonidest teatamiseks. 

Arvestades liidu territoriaalse koostöö 

põhimõtteid, lepivad piirkonna pädevad 

asutused piisavalt varakult kokku 

koostöömehhanismi kõnealuste kavade 

koostamiseks ning nendest ja nende 

ajakohastatud versioonidest teatamiseks. 
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Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale korrapäraselt 

aru ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava ettevalmistamisel ja 

vastuvõtmisel tehtud edusammudest. 

Eelkõige annavad pädevad asutused 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist 18 

kuud enne kõnealuste kavade ja nende 

ajakohastatud versioonide vastuvõtmise 

tähtaega. Komisjonil võib olla üldine 

abilise roll kavade koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

võib komisjon teha ettepaneku kõnealuse 

piirkonna koostöömehhanismi kohta. 

Pädevad asutused tagavad kõnealuste 

kavade rakendamise korrapärase 

järelevalve. 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale korrapäraselt 

aru ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava ettevalmistamisel ja 

vastuvõtmisel tehtud edusammudest. 

Eelkõige annavad pädevad asutused 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist 18 

kuud enne kõnealuste kavade ja nende 

ajakohastatud versioonide vastuvõtmise 

tähtaega. Komisjonil on üldine abilise roll 

kavade koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

töötab komisjon välja kõnealuse piirkonna 

koostöömehhanismi. Pädevad asutused 

tagavad kõnealuste kavade rakendamise 

korrapärase järelevalve. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Pädeva asutuse taotlusel võib 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava konkreetsed osad 

avaldamata jätta. Sellisel juhul esitab 

asjaomane pädev asutus komisjonile 

avalikustamiseks kavade põhjaliku 

kokkuvõtte. Põhjalik kokkuvõte sisaldab 

vähemalt kavade peamisi punkte vastavalt 

V lisale, et anda turuosalistele piisavalt 

teavet käesoleva määruse nõuete 

täitmiseks. Kavade täisversioonid on 

kättesaadavad teiste piirkondade 

pädevatele asutustele, komisjonile ja 
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Energeetikasektorit Reguleerivate 

Asutuste Koostööametile (ACER). 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Ennetusmeetmete kava 

ajakohastatakse pärast 1. märtsi 2019 iga 

nelja aasta järel, v.a juhul, kui asjaolud 

nõuavad sagedasemat ajakohastamist või 

kui komisjon nii nõuab. Ajakohastatud 

kava hõlmab ajakohastatud riskihinnangut 

ja artikli 9 lõike 2 kohase katsetamise 

tulemusi. Ajakohastatud kava suhtes 

kohaldatakse artikli 7 lõikeid 3–7. 

6. Ennetusmeetmete kava 

ajakohastatakse pärast 1. märtsi 2019 

vähemalt iga nelja aasta järel, v.a juhul, 

kui asjaolud nõuavad sagedasemat 

ajakohastamist või kui komisjon nii nõuab. 

Ajakohastatud kava hõlmab ajakohastatud 

riskihinnangut ja artikli 9 lõike 2 kohase 

katsetamise tulemusi. Ajakohastatud kava 

suhtes kohaldatakse artikli 7 lõikeid 3–7. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) selgitada välja, kuidas turupõhised 

meetmed aitavad toime tulla 

häireolukorraga ja leevendada 

hädaolukorda; 

(h) selgitada välja, kuidas turupõhised 

meetmed, nt vabatahtliku ühisostu 

algatamine või ühiste virtuaalsete 

gaasireservide aktiveerimine, aitavad 

toime tulla häireolukorraga ja leevendada 

hädaolukorda; 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (j a) sätestada menetlused, mida 

kohaldatakse gaasivarustuse tõrke korral 

mitmes liikmesriigis korraga, ja 

menetlused juhuks, kui liikmesriigi varud 

vähenevad solidaarsuse põhimõttele 
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tugineva varude kompenseeriva 

kasutamise tõttu; 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui pädev asutus kuulutab välja 

lõikes 1 osutatud mis tahes kriisitaseme, 

teatab ta sellest viivitamata komisjonile ja 

esitab talle kogu vajaliku teabe, eelkõige 

meetmete kohta, mida ta kavatseb võtta. 

Sellises hädaolukorras, mis võib tingida 

abipalve liidule ja liikmesriikidele, teatab 

asjaomase liikmesriigi pädev asutus sellest 

viivitamata komisjoni juures tegutsevale 

hädaolukordadele reageerimise 

koordineerimiskeskusele. 

2. Kui pädev asutus kuulutab välja 

lõikes 1 osutatud mis tahes kriisitaseme, 

teatab ta sellest viivitamata komisjonile ja 

piirkonna pädevatele asutustele ning 

esitab neile kogu vajaliku teabe, eelkõige 

meetmete kohta, mida ta kavatseb võtta. 

Sellises hädaolukorras, mis võib tingida 

abipalve liidule ja liikmesriikidele, teatab 

asjaomase liikmesriigi pädev asutus sellest 

viivitamata komisjoni juures tegutsevale 

hädaolukordadele reageerimise 

koordineerimiskeskusele. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kui on olemas konkreetne, tõsiselt 

võetav ja usaldusväärne teave, et võib 

toimuda sündmus, mille tagajärjel 

tõenäoliselt halveneb märkimisväärselt 

tarneolukord kolmandas riigis (varajane 

hoiatus), võtab komisjon koostöös 

kolmandate riikidega ja kooskõlas 

nõukogu 20. juuli 2015. aasta järeldustes 

energiadiplomaatia kohta kirjeldatud 

prioriteetidega välismeetmeid, mh 

alustades konsultatsioone, pakkudes 

vahendusteenuseid ja rakendades 

vajaduse korral töösse rakkerühmad. 
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Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Hädaolukorra tarnekoridorid 

 1.  Alates 1. novembrist 2017 täidab 

käesolevas artiklis kehtestatud ülesandeid 

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustik. 

 2. Ta korraldab kogu liitu hõlmavat 

tarne- ja taristuhäire stsenaariumide 

matkimist. Matkimisstsenaariumide 

kindlaksmääramisel konsulteerib 

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustik 

gaasikoordineerimisrühmaga. Pädevad 

asutused esitavad maagaasi 

ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule 

matkimiseks vajalikud andmed, nt päeva 

tippkoormuse ja riigisisese 

tootmisvõimsuse andmed ning nõudlusega 

seotud meetmed. 

 Ta teeb kindlaks ja hindab hädaolukorra 

tarnekoridore, mis täiendavad I lisas 

viidatud piirkondlikku lähenemisviisi ja 

mille kaudu gaas saab liikuda 

piirkondade vahel, et takistada gaasi 

siseturu killustumist. Selle hindamise 

tulemusi ja hädaolukorra tarnekoridoride 

ettepanekut arutatakse 

gaasikoordineerimisrühmas. 

 Kogu liitu hõlmava matkimist ja 

hädaolukorra tarnekoridore 

ajakohastatakse iga kolme aasta järel, v.a 

juhul, kui asjaolud nõuavad sagedasemat 

ajakohastamist. 

 3. Kui üks või mitu pädevat asutust 

on välja kuulutanud hädaolukorra, 

tagavad hädaolukorra tarnekoridoride 

teel olevad liikmesriigid, et on esitatud 

kogu hädavajalik teave gaasitarnete ja 

eelkõige olemasolevate gaasimahtude, 
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võimalike modaalsuste ja allikate kohta 

gaasi suunamiseks hädaolukorra välja 

kuulutanud liikmesriikidele. 

Hädaolukorra tarnekoridori teel olevad 

liikmesriigid tagavad, et ükski meede ei 

takista gaasitarneid hädaolukorra välja 

kuulutanud liikmesriikidele. 

 4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud 

õigusakte hädaolukorra tarnekoridoride 

kehtestamiseks. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selle pädeva asutuse taotlusel, kes 

on välja kuulutanud hädaolukorra, võib 

komisjon pärast artikli 10 lõike 5 kohast 

kontrollimist välja kuulutada piirkondliku 

või liidu hädaolukorra. Vähemalt kahe 

pädeva asutuse taotlusel, kes on välja 

kuulutanud hädaolukorra, ja pärast artikli 

10 lõike 5 kohast kontrollimist ning juhul, 

kui kõnealuste hädaolukordade põhjused 

on omavahel seotud, kuulutab komisjon 

vastavalt vajadusele välja piirkondliku või 

liidu hädaolukorra. Igal juhul kogub 

komisjon seisukohti ja võtab 

nõuetekohaselt arvesse teistelt pädevatelt 

asutustelt saadud kogu asjakohast teavet, 

kasutades selleks kõnealuses olukorras 

kõige sobivamaid sidevahendeid. Kui 

komisjoni hinnangul ei ole piirkondliku või 

liidu hädaolukorra alus enam selle 

väljakuulutamiseks piisav, kuulutab 

komisjon piirkondliku või liidu 

hädaolukorra lõppenuks. Igal juhul 

põhjendab komisjon oma otsust ja teatab 

sellest nõukogule. 

1. Selle pädeva asutuse taotlusel, kes 

on välja kuulutanud hädaolukorra, võib 

komisjon pärast artikli 10 lõike 5 kohast 

kontrollimist välja kuulutada konkreetselt 

mõjutatud piirkonna või kogu liidu 

hädaolukorra. Vähemalt kahe pädeva 

asutuse taotlusel, kes on välja kuulutanud 

hädaolukorra, ja pärast artikli 10 lõike 5 

kohast kontrollimist ning juhul, kui 

kõnealuste hädaolukordade põhjused on 

omavahel seotud, kuulutab komisjon 

vastavalt vajadusele välja piirkondliku või 

liidu hädaolukorra. Igal juhul kogub 

komisjon seisukohti ja võtab 

nõuetekohaselt arvesse teistelt pädevatelt 

asutustelt saadud kogu asjakohast teavet, 

kasutades selleks kõnealuses olukorras 

kõige sobivamaid sidevahendeid. Kui 

komisjoni hinnangul ei ole piirkondliku või 

liidu hädaolukorra alus enam selle 

väljakuulutamiseks piisav, kuulutab 

komisjon piirkondliku või liidu 

hädaolukorra lõppenuks. Igal juhul 

põhjendab komisjon oma otsust ja teatab 

sellest nõukogule. 
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Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Tulevase energialiiduga seoses on 

energiavarustuse kindlus ülimalt tähtis. 

Liikmesriigid teevad energiapoliitika 

kujundamisel oma naabritega koostööd ja 

kooskõlastavad seda. Komisjon uurib sel 

eesmärgil, kuidas on võimalik riigipõhiste 

ennetavate ja hädaolukordadele 

reageerimise meetmete ülesehitust 

ühtlustada nii piirkondlikul kui ka liidu 

tasandil. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimest lõiku kohaldatakse esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade suhtes niivõrd, kuivõrd 

need on asjaomases liikmesriigis hõlmatud 

kaitstud tarbijate määratlusega. 

Esimest lõiku kohaldatakse esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade suhtes niivõrd, kuivõrd 

need on asjaomases piirkonnas hõlmatud 

kaitstud tarbijate määratlusega. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui asjaomased liikmesriigid ei 

jõua kokkuleppele asjaoludes, mis 

nõuavad tarnete taastamist muudele 

klientidele kui kodumajapidamised, 

esmaste sotsiaalteenuste osutajad ja 

kaugküttejaamad, esitab komisjon pärast 

konsulteerimist 

gaasikoordineerimisrühmaga ja vastavalt 

artikli 10 lõikele 1 varustuskindlusnormi 
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hindamise neis liikmesriikides, kes on 

välja kuulutanud hädaolukorra. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Omavahel otseselt ühendatud 

liikmesriigid lepivad kokku lõike 3 

kohaldamiseks vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras ning see esitatakse 

nende vastavat piirkonda hõlmavas 

hädaolukorra lahendamise kavas. Selline 

kord võib muu hulgas hõlmata 

kohaldatavaid gaasihindu, 

võrkudevaheliste ühenduste kasutamist, sh 

kahesuunaliste voogude läbilaske võimet, 

gaasimahtusid ja hüvitiskulude katmist. 

Lõikes 3 sätestatud kohustuse 

rakendamisel eelistatakse turupõhiseid 

meetmeid, nt enampakkumist. Kui lõike 3 

kohaldamiseks vajalikku tehnikaalast ning 

õigus- ja finantskorda muudetakse, 

ajakohastatakse vastavalt ka asjakohast 

hädaolukorra lahendamise kava. 

4. Omavahel otseselt ühendatud 

liikmesriigid lepivad kokku lõike 3 

kohaldamiseks vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras ning see esitatakse 

nende vastavat piirkonda hõlmavas 

hädaolukorra lahendamise kavas. Iga 

piirkondliku rühma jaoks valmistab 

komisjon ette minimaalse pakutavate 

mehhanismide raamistiku, mis hõlmab 
muu hulgas kohaldatavaid gaasihindu, 

võrkudevaheliste ühenduste kasutamist, sh 

kahesuunaliste voogude läbilaskevõime 

tagatud kättesaadavust, gaasimahtusid ja 

hüvitiskulude katmist. Lõikes 3 sätestatud 

kohustuse rakendamisel eelistatakse 

turupõhiseid meetmeid, nt enampakkumist. 

Kui lõike 3 kohaldamiseks vajalikku 

tehnikaalast ning õigus- ja finantskorda 

muudetakse, ajakohastatakse vastavalt ka 

asjakohast hädaolukorra lahendamise kava. 

Komisjon valmistab ette 

solidaarsusmeetme vormi, sh 

standardsätted, ning avaldab selle. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõiget 2 kohaldatakse alates 1. 

märtsist 2019. 

5. Lõiget 2 kohaldatakse alates 1. 

oktoobrist 2018. 
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Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui liikmesriigid ei jõua 

kokkuleppele vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras, võib komisjon 

kavasid käsitlevas arvamuses või otsuses 

esildada raamistiku selliste meetmete 

kohta. 

6. Kui liikmesriigid ei jõua 

kokkuleppele vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras, töötab komisjon 

kavasid käsitlevas arvamuses või otsuses 

välja raamistiku selliste meetmete kohta. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 6 – punkt a – alapunkt vi 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

vi) gaasitarnete peatamise tingimused; vi) lepingu muutmise ja gaasitarnete 

peatamise tingimused; 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 6 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) pädevale asutusele ja komisjonile 

rohkem kui üks aasta kehtivad sellised 

gaasitarnelepingud kohe pärast nende 

sõlmimist või muutmist pärast [OP: Please 

insert the date of entry in force of this 

Regulation], mis igaüks üksikult või koos 

sama tarnija või tema tütarettevõtetega 

sõlmitud teiste lepingutega moodustavad 

üle 40 % asjaomase liikmesriigi aastasest 

maagaasitarbimisest. Teatamiskohustus ei 

kehti üksnes gaasihinnaga seotud 

muudatuste suhtes. Teatamiskohustus 

kehtib ka kõikide gaasitarnelepingu 

täitmisel oluliste kaubanduslepingute 

suhtes. 

(b) pädevale asutusele ja komisjonile 

rohkem kui üks aasta kehtivad sellised 

gaasitarnelepingud sama kolmanda riigi 

tarnija või tema tütarettevõtjatega kohe 

pärast nende sõlmimist või muutmist pärast 

[OJ: Please insert the date of entry in force 

of this Regulation], mis igaüks üksikult või 

koos teiste samal turul tegutsevate 

maagaasiettevõtjate poolt sama tarnija või 

tema tütarettevõtetega sõlmitud teiste 

lepingutega ületavad 8 miljardi 

kuupmeetri künnise või moodustavad üle 

40 % asjaomase liikmesriigi kogu aastasest 

gaasiimpordist kolmandatest riikidest. 

Teatamiskohustus ei kehti gaasihinna 

suhtes. Teatamiskohustus kehtib ka kõikide 
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gaasitarnelepingu täitmisel oluliste 

kaubanduslepingute suhtes. Sel eesmärgil 

jälgivad riiklikud reguleerivad asutused 

igal aastal turu tarnestruktuuri ning 

teavitavad asjaomaseid 

maagaasiettevõtjaid, kui 40 % künnis on 

ületatud. See teave edastatakse hiljemalt 

iga aasta 1. juuniks aasta kohta, mis 

eelnes sellele aastale, mille kohta künnis 

arvutati. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Juhul kui lõike 6 punkti b ja lõike 

7 kohaselt esitatud gaasitarnelepingu 

hindamisel leitakse liidu õigusega 

vastuolus olevaid sätteid, teavitab 

komisjon üksust ja asjaomast pädevat 

asutust ning palub seda muuta ja 

kõrvaldada liidu õigusega vastuolus 

olevad sätted. Üksus või pädev asutus võib 

komisjoni kutsuda osalema liidu õigusega 

vastuolude kõrvaldamiseks peetavas 

arutelus. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Komisjon võtab käesoleva artikli 

alusel esitatud teavet arvesse parimate 

tavade ja kuritarvitavate sätete nimekirja 

koostamisel, et luua viitedokument 

pädevatele asutustele ja riiklikele 

ettevõtjatele. 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Gaasikoordineerimisrühm 

moodustatakse selleks, et hõlbustada 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmete 

koordineerimist. Kõnealusesse 

koordineerimisrühma kuuluvad 

liikmesriikide, eelkõige nende pädevate 

asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 

Asutuste Koostööameti (edaspidi 

„koostööamet”) ja Euroopa maagaasi 

ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 

esindajad ning asjaomase tööstusharu ja 

asjakohaste tarbijate esinduskogud. 

Komisjon otsustab liikmesriikidega 

konsulteerides rühma koosseisu, tagades 

selle täieliku esindavuse. 

Koordineerimisrühma juhib komisjon. 

Koordineerimisrühm võtab vastu oma 

töökorra. 

1. Gaasikoordineerimisrühm 

moodustatakse selleks, et hõlbustada 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmete 

koordineerimist. Kõnealusesse 

koordineerimisrühma kuuluvad 

liikmesriikide, eelkõige nende pädevate 

asutuste, kohalike ja piirkondlike asutuste, 

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 

Koostööameti (edaspidi „koostööamet”) ja 

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustiku esindajad ning 

asjaomase tööstusharu ja asjakohaste 

tarbijate esinduskogud. Komisjon otsustab 

liikmesriikidega konsulteerides rühma 

koosseisu, tagades selle täieliku 

esindavuse. Koordineerimisrühma juhib 

komisjon. Koordineerimisrühm võtab vastu 

oma töökorra. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 3 lõike 2 teise lausega, 

artikli 3 lõikega 6, artikli 4 lõigetega 3, 4 ja 

6, artikli 5 lõikega 2, artikli 6 lõike 1 

punktiga d, artikli 7 lõike 5 punktidega b ja 

e, artikli 8 lõike 1 punktidega e, g ja i, 

artikli 8 lõike 4 punktidega b ja c, artikli 9 

lõike 1 punktidega j ja m, artikli 9 lõikega 

4, artikli 10 lõikega 4, artikli 11 lõikega 5 

ja artikliga 12 kehtestatakse 

liikmesriikidele kohustus energiaühenduse 

osalisriikide ees vastavalt järgmisele 

menetlusele: 

1. Artikli 3 lõike 2 teise lausega, 

artikli 3 lõikega 6, artikli 4 lõigetega 3, 4 ja 

6, artikli 5 lõikega 2, artikli 6 lõike 1 

punktiga d, artikli 7 lõike 5 punktidega b ja 

e, artikli 8 lõike 1 punktidega e, g ja i, 

artikli 8 lõike 4 punktidega b ja c, artikli 9 

lõike 1 punktidega j, ja ja m, artikli 9 

lõikega 4, artikli 10 lõikega 4, artikli 11 

lõikega 5 ja artikliga 12 kehtestatakse 

liikmesriikidele kohustus energiaühenduse 

osalisriikide ees vastavalt järgmisele 

menetlusele: 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Artiklis 12 osutatud solidaarsuse 

põhimõtte kohaldamise korral peavad 

energiaühenduse osalisriigid jagama 

naaberliikmesriikide ametiasutustele 

piisavalt teavet kooskõlas artikliga 13. 
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