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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0327 

Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I 

Euroopa Parlamendi 12. septembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon 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)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0052), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 194, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0035/2016), 

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ning artikli 194 

lõiget 2, 

– võttes arvesse Austria Liidunõukogu ja Bulgaaria parlamendi poolt protokolli (nr 2) 

(Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud 

põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 

põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. septembri 2016. aasta 

arvamust1, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 10. mai 2017. aasta 

kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

                                                 
1  ELT C 487, 28.12.2016, lk 70. 



 

 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

väliskomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A8-0310/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. võtab teadmiseks komisjoni avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0030 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 

2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) 2017/…, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/1938) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

KOMISJONI AVALDUS MÄÄRUSE ARTIKLI 16 KOHTA 

Komisjon avaldab heameelt kavandatava määruse artiklis 16 sätestatud koostöömehhanismide 

üle ja leiab, et need on oluline vahend energiaühenduse osalisriikide ennetavate 

tegevuskavade ja hädaolukorra lahendamise kavade järjepidevuse tagamiseks. 

Komisjon rõhutab, et on oluline tõhusalt tagada niisuguste meetodite kehtestamata jätmine 

energiaühenduse osalisriikide poolt, mis võivad halvendada varustuskindluse olukorda ELis ja 

selle liikmesriigis ja vastupidi.  

Ilma et see piiraks komisjoni esialgses, 16. veebruari 2016. aasta ettepanekus esitatud 

seisukohti, kaalub komisjon sobival ajal Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 kohaselt 

nõukogule soovituse esitamist alustada läbirääkimisi ühelt poolt ELi ja selle liikmesriikide 

ning teiselt poolt energiaühenduse osalisriikide vahel; kõnealuste läbirääkimiste teemaks on 

energiaühenduse asutamislepingu muutmine eesmärgiga luua asjakohane õigusraamistik ja 

mehhanismid, mis võimaldaksid määruse valitud sätteid ja muid liidu õigustiku asjakohaseid 

osi energeetika valdkonnas kohaldada, millega tagatakse gaasivarustuskindluse tugevdatud 

raamistiku tulemuslik rakendamine. 

 


