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LÜHISELGITUS

Viimastel aastatel on ELi liikmesriigid korduvalt kogenud gaasitarnete katkestusi. Venemaa 
ja Ukraina vahel 2009. aasta jaanuaris puhkenud gaasitüli näitas veel kord, et ELi kasvav 
sõltuvus välistest energiatarnetest, mis olulisel määral lähtuvad mittedemokraatlikest ja 
ebastabiilsetest riikidest, võib kahjustada liikmesriikide pikaajalisi majanduslikke ja poliitilisi 
huve. ELi energiaga varustamise haavatavus nõuab kõikehõlmava energiapoliitika 
kohaldamist, milles on ühendatud sisemised aspektid ja välismõõde.

Energiajulgeolekut tuleb vaadelda Euroopa Liidu üldise julgeoleku üliolulise osana.
Ühendusse saabuvate gaasitarnete kindlustamine eelkõige kriisiolukordades on seega 
strateegiline eesmärk. Selles suhtes on ennetavaid ja kiireloomulisi meetmeid sisaldavate 
riiklike kavade varajane koostamine tervitatav, tingimusel, et kõnealused kavad 
kooskõlastatakse ühenduse tasandil. Keskpikas perspektiivis peetakse kõige tõhusamaks 
kaitseks tarnekatkestuste vastu suure konkurentsivõimelise siseturu olemasolu, mida toetavad 
hästi välja arendatud võrkudevahelised ühendused ja infrastruktuurid.

ELi energiajulgeoleku poliitika peaks siiski võimaldama liidul mitte üksnes reageerida 
kriisiolukordadele, vaid ka neid ennetada. Seepärast peaks kõiki meetmeid, mis tagavad 
energia siseturu nõuetekohase toimimise, täiendama ennetava energiadiplomaatiaga, mille 
eesmärk on suuremate tootja-, transiidi- ja tarbijariikidega koostöö tugevdamine vastastikkuse 
alusel.

Väliskomisjoni arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ. Ta on siiski seisukohal, et ettepanekus 
tuleks teha mõned parandused, selleks et järgida kõikehõlmavat lähenemisviisi ELi 
energiajulgeolekule. Arvamuse koostaja esitab muudatusettepanekud kooskõlas järgmiste 
põhimõtetega:

– ettepanek tuleb läbi vaadata, võttes arvesse uut õiguslikku keskkonda, mis tekib 
Lissaboni lepinguga, mille artiklis 176a on sätestatud: „liidu energiapoliitikal [on] 
liikmesriikide vahelise solidaarsuse vaimus [eesmärk] tagada energiaga varustamise 
kindlus liidus”. Arvamuse koostaja on seisukohal, et kõnealune solidaarsus on 
ülioluline ELi ühise energiapoliitika väljatöötamiseks, ja usub, et seda tuleks edasi 
arendada nii riigisisesel kui ka riigivälisel poliitikatasandil dialoogis kolmandate 
riikidega tarnekriisi puhul ja väljaspool niisuguseid olukordi;

– kohustus tagada gaasivarustuskindlus tuleks võtta ka ühenduse tasandil. Euroopa 
Komisjon peaks seega liikmesriikide kavade alusel koostama ühenduse ennetavad 
tegevuskavad ja hädaolukorra lahendamise kavad. Lisaks on komisjonil konkreetne 
kohustus jälgida energiasektori siseturgu reguleerivate eeskirjade kohaldamist 
kolmandate riikide äriühingute poolt;

– kõrge esindaja ja asepresident peaks osalema igas kõne all oleva määruse rakendamise 
etapis. Ta peaks kriisiolukordade puhul eelkõige vastutama vahendamise ja 
läbirääkimiste eest kolmandate riikidega, tegutsedes seejuures liikmesriikide nimel;
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– ootamatute tarnekatkestuste ennetamiseks peaks Euroopa Liit koostöös tarnija- ja 
transiidiriikidega kehtestama varajase hoiatamise mehhanismi, mida toetavad selged 
poliitilised tagatised. Kõik ELi ning tarnija- ja transiidiriikide vahelised kaubandus-, 
assotsiatsiooni- ning partnerlus- ja koostöölepingud peaksid sisaldama 
energiajulgeoleku klauslit, millega sätestatakse tegevusjuhend ja peamised meetmed, 
mida tuleb hädaolukorras võtta;

– komisjon peaks kaaluma energiaharta sätetel põhineva Euroopa energiaühenduse 
laiendamist kolmandatele riikidele ja uute piirkondlike energiaturgude loomist, samuti 
integreeritud Euroopa ja Vahemere energiaturu loomise aktiivset toetamist;

– mis tahes keskpikk või pikaajaline energiavarustuskindluse strateegia nõuab tarnijate, 
tarneallikate ja tarnetrasside suuremat mitmekesistamist. Selle strateegiaga tuleks 
kaasata asjaomased kolmandad riigid, eriti Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud 
riigid. Ühenduse investeeringud peaksid olema eeskätt suunatud esmatähtsatele 
infrastruktuuridele, mis aitaksid tagada varustuskindluse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Viimasel kümnel aastal on Euroopas 
gaasitarbimine kiirelt suurenenud. Koos 
kohaliku tootmise vähenemisega on 
imporditava gaasi kogus kasvanud veelgi 
kiiremini ning tekitanud seega suurema 
sõltuvuse impordist ja vajaduse lahendada 
varustuskindlusega seotud probleemid.

(2) Viimasel kümnel aastal on Euroopas 
gaasitarbimine kiirelt suurenenud. Koos 
kohaliku tootmise vähenemisega on 
imporditava gaasi kogus kasvanud veelgi 
kiiremini ning tekitanud seega suurema 
sõltuvuse impordist ja vajaduse lahendada 
varustuskindlusega seotud probleemid.
Maagaasi domineerimise tõttu 
energiaallikate kogumis võivad mõned 
liikmesriigid kujuneda „energiasaarteks”, 
juhul kui nad muutuvad suurel määral 
sõltuvaks kolmandatest riikidest 
imporditavast gaasist ja neil ei ole 
infrastruktuuriühendusi ülejäänud 
ELiga.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Võttes arvesse rahvusvahelise 
koostöö kesksest osa ELi liikmesriikide 
kodanikele gaasivarustuse kindluse 
tagamisel, peavad kõik ELi sellekohased 
poliitilised meetmed ja tegevuskavad, mis 
seostuvad koostöösse hõlmatud 
kolmandate riikidega, rajanema 
vastastikuse austuse põhimõttel; kõik 
võimalikud probleemid tuleks lahendada 
poliitilise dialoogi ja läbirääkimiste 
kaudu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata liikmesriikidel 
rahastada investeeringuid kohalikku 
tootmisesse ja infrastruktuuri, on 
kättesaadavad mitmesugused ühenduse 
vahendid, nagu Euroopa 
Investeerimispanga laenud ja tagatised või 
regionaal-, struktuuri- või 
ühtekuuluvusfondi vahendid. Euroopa 
Investeerimispanga ning ühenduse 
välisvahendite (nt Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend ja arengukoostöö 
rahastamisvahend) abil saab 
energiavarustuse kindluse parandamiseks 
rahastada kolmandates riikides võetavaid 
meetmeid.

(11) Selleks et aidata liikmesriikidel 
rahastada investeeringuid kohalikku 
tootmisesse ja infrastruktuuri, on 
kättesaadavad mitmesugused ühenduse 
vahendid, nagu Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
(EBRD) laenud ja tagatised või regionaal-, 
struktuuri- või ühtekuuluvusfondi 
vahendid. EIP, EBRD ning ühenduse 
välisvahendite (nt Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend ja arengukoostöö 
rahastamisvahend) abil saab 
energiavarustuse kindluse parandamiseks 
rahastada kolmandates riikides (eelkõige 
Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud 
riikides) võetavaid meetmeid.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) ELi investeeringutega 
infrastruktuuri ja taastuvtootmisse 
peaksid kaasnema liikmesriikide ja 
komisjoni püüded edendada koostöös 
kolmandate riikidega ELi naabruses 
siseturu põhimõtete ja normide 
laiendamist vastavalt energiaharta 
lepingule. Komisjon peaks kaaluma ELi 
ja Kagu-Euroopa riikide vahelise 
energiaühenduse laiendamist vajaduse 
korral muudele kolmandatele riikidele 
ning selle eeskujul uute piirkondlike 
energiaturgude (näiteks Euroopa-
Vahemere piirkonna energiaühendus) 
loomist, et tagada varustuskindlus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras ning eelkõige selliste 
liikmesriikide toetamiseks, kes on 
geograafiliste või geoloogiliste tingimuste 
tõttu vähem soodsas olukorras, peaks
liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed, nagu 
maagaasiettevõtjate vahelised 
kaubanduslepped, hüvitusmehhanismid või 
gaasi ekspordi või hoidlatest väljavõtmise 
suurendamine. Solidaarsusmeetmed võivad 
olla eriti asjakohased selliste liikmesriikide 
vahel, kellele komisjon soovitab ühiste 
ennetavate tegevuskavade või hädaolukorra 
lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist.

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras ning eelkõige selliste 
liikmesriikide toetamiseks, kes on 
geograafiliste, geopoliitiliste või 
geoloogiliste tingimuste tõttu vähem 
soodsas olukorras, peaksid liikmesriigid 
vastavalt Lissaboni lepingus sätestatule
välja töötama solidaarsusmeetmed, nagu 
maagaasiettevõtjate vahelised 
kaubanduslepped, hüvitusmehhanismid,
tehniliste ühenduskohtade ehitamine või 
gaasi ekspordi või hoidlatest väljavõtmise 
suurendamine. Solidaarsusmeetmed võivad 
olla eriti asjakohased selliste liikmesriikide 
vahel, kellele komisjon soovitab ühiste 
ennetavate tegevuskavade või hädaolukorra 
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lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon tootja- ja transiidiriikidega 
sõlmitavatesse kaubandus-, 
assotsiatsiooni- ning partnerlus- ja
koostöölepetesse lisama energiajulgeoleku 
klausli. Energiajulgeoleku klausliga 
tuleks ette näha abinõud, mis aitaksid 
tarneraskusi ära hoida või nendest üle 
saada. Komisjon kooskõlastab kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötab
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse tervikuna ja igasse 
kriisiolukorrast mõjutatud liikmesriiki
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil olema õigus määrata 
ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
– komisjoni asepresidendi ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja kaudu ning tihedas koostöös 
asjaomaste volinikuportfellide omanikega 
Euroopa Komisjoni volinike kolleegiumis
– vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed 
gaasi siseturu nõuetekohase ja järjepideva 
toimimise kindlustamiseks, määratledes 
selgelt kohustused ning nähes ette sätted, et 
kooskõlastada liikmesriikide ja ühenduse 
ennetavad meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed 
gaasi siseturu nõuetekohase ja järjepideva 
toimimise kindlustamiseks ning 
erakorralised meetmed juhuks, kui turg ei 
suuda enam vajalikku gaasikogust 
tarnida, määratledes selgelt kohustused 
ning nähes ette sätted, et kooskõlastada 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse vaimus 
liikmesriikide ja ühenduse ennetavad 
meetmed ning vastumeetmed
konkreetsetele tarnehäiretele või 
gaasitarneid ähvardavatele tõsistele 
ohtudele, võttes arvesse liikmesriikide 
solidaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
ette nähtud käesoleva määrusega.
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riskihindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
ette nähtud käesoleva määrusega.
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riskide, sealhulgas 
geopoliitiliste riskide hindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon rakendab käesolevas 
määruses sätestatud meetmed. Meetmete 
hulka kuuluvad iga kahe aasta järel 
toimuv riskihindamine, gaasivarustuse 
kindluse pidev järelevalve ning ennetavate 
ja hädaolukorra tegevuskavade 
koostamine ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Pikaajalised meetmed varustuskindluse 

tagamiseks
1. Käesoleva määruse kohaselt ning võttes 
arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 194 tõhustavad komisjon ja 
liikmesriigid kolmandatest riikidest 
lähtuvate gaasitarnete kindluse kontrolli 
ning teevad kõikide tarnehäirete korral 
ettepanekuid konkreetsete erakorraliste 
meetmete rakendamiseks. Komisjon 
koordineerib süsteeme, millega 
lahendatakse vaidlusi kolmandate 
riikidega, ja tugevdab energiadialoogi, 
muu hulgas energiaharta ja 
energiaühenduse raames.
2. Komisjon valmistab ette aluse 
gaasisektori varajase hoiatamise 
mehhanismile, mis on kavas luua 
kahepoolsete lepingutega ELi ja 
kolmandate riikide vahel. See mehhanism 
võimaldab varakult hinnata 
potentsiaalseid ohte, mis on seotud 
maagaasi pakkumisega ja nõudlusega 



PE430.670v02-00 10/18 AD\802174ET.doc

ET

selle järele, ning kiiresti reageerida 
hädaolukorrale ja hädaolukorra ohule.
3. Hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
aruande, milles sisalduvad kavandatud 
reguleerimismeetmed, mille rakendamine 
mitmekesistaks ühenduse tasandil 
gaasitarnete geograafilisi allikaid ja gaasi 
ELi transportivate torustike marsruute. 
Aruanne sisaldab hinnangut veeldatud 
maagaasi rajatiste rolli kohta, mis võiks 
kaasa aidata energiavarustuse 
mitmekesistamisele. Samuti tuleks anda 
ülevaade eri liikmesriikide 
gaasiladustamisvõimsusest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamine

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamine riigi, 
ühenduse ja piirkondlikul tasandil

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul ja ühenduse
tasandil. Kõnealustel konsultatsioonidel 
käsitletakse vähemalt gaasi piiriülest 
tarnimist ja hoidmist, võrkudevahelisi 
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gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

ühendusi ning gaasi mõlemasuunalise 
transpordi füüsilist võimsust, samuti 
piirkondadevahelisi ja piiriüleseid 
gaasitarnesüsteeme ning nende määratud 
hoidlaid, platvorme ja seadmeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hiljemalt […]* koostab komisjon 
ühenduse ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava, mis 
sisaldavad ühenduse tasandil võetavaid 
meetmeid.
___________
* 30. septembriks 2011 või 18 kuud pärast 
määruse jõustumiskuupäeva

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju 
energia siseturu toimimisele ja
keskkonnamõju.

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse kulutasuvust, majanduslikku 
tõhusust, mõju energia siseturu 
toimimisele, keskkonnamõju ja kõiki 
asjaomaseid rahvusvahelisi muutusi, 
eelkõige peamistes tarnija- ja 
transiidiriikides.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad tariifide heakskiitmisel 
korrakohaselt, läbipaistvalt ja 
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arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

üksikasjalikult arvesse kulusid, mis 
kaasnevad n-1 normi täitmisega ja gaasi 
mõlemasuunalist transporti võimaldava 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse 
tagamisega, näidates tekkinud kulusid 
selgel ja kindlakstehtaval viisil ning 
direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 lõike 8 
kohaselt. Kui kulusid on kandnud mitu 
liikmesriiki, otsustavad kõigi asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER) ühiselt, 
kuidas kulud jaotatakse. Kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 
1.

Selgitus
Varustuskindluse ja infrastruktuuri standardite rakendamise kulud tuleb riigisisestes ja 
piiriüleste tariifides võimalikult selgel ja läbipaistval moel arvesse võtta. Kulud tuleb 
meetmeid rakendavate süsteemide ja meetmetest kasu saavate süsteemide vahel õiglaselt 
jagada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke, piirkondlikke ja rahvusvahelisi 
asjaolusid;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik 
riskihindamiseks vajalikud andmed.

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik 
riskide, sealhulgas geopoliitiliste riskide
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hindamiseks vajalikud andmed.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 30.
septembrit.

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 30.
septembrit. Ühenduse hinnangut 
muudetakse olulise ja ootamatu riski 
ilmnemisel.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kirjeldatakse mehhanisme, mida 
kasutatakse vahendustegevuse 
käivitamiseks asjaomaste kolmandate 
riikidega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud ning on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi ei 
ole enam võimalik täita üksnes turupõhiste 
vahendite abil.

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud või on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi ei 
ole enam võimalik täita üksnes turupõhiste 
vahendite abil.

Muudatusettepanek 21
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui pädev asutus teatab komisjonile, 
et mõnes liikmesriigis on geopoliitilistel 
põhjustel välja kuulutatud varajase 
hoiatamise tase, või kui näiteks varajase 
hoiatamise mehhanismi kaudu antakse 
märku gaasitarnete katkemise ohust 
geopoliitilistel põhjustel, võtab ühendus, 
keda esindab komisjoni asepresident ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja, olukorrale vastavalt 
diplomaatilisi meetmeid. Asepresidendi ja 
kõrge esindaja võetavad meetmed ei tohi 
häirida siseturu toimimist.

Selgitus
Vajalik on, et niisuguseid diplomaatilisi samme kolmandate riikide – gaasi tarnijate ja 
transiidiriikide suhtes astutaks võimalikult varakult, kui on oht, et gaasitarned katkevad 
geopoliitilistel põhjustel. Need meetmed ei tohi häirida siseturu toimimist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 
ei loe seda enam õigustatuks.

6. Komisjon kontrollib kolme päeva
jooksul, kas lõikes 2 toodud hädaolukorra 
kriteeriumid on täidetud ning kas sellega 
ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu toimimist.
Komisjon võib eelkõige paluda pädeval 
asutusel muuta maagaasiettevõtjaid 
põhjendamatult koormavaid meetmeid ja 
tühistada väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra ühe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui ühendus 
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10 %
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Kui mitu pädevat asutust on välja 
kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra pärast kontrollimist vastavalt 
artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

1. Komisjon kuulutab välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra ühe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui ühendus 
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele suure osa oma
päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest. Kui mitu pädevat 
asutust on välja kuulutanud hädaolukorra, 
kuulutab komisjon välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra pärast 
kontrollimist vastavalt artikli 9 lõikele 6. 
Komisjon kuulutab välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad.

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid komisjoni asepresidendi ja 
kõrge esindaja kaudu. Komisjon võib 
kokku kutsuda kriisirühma, kuhu kuuluvad 
eelkõige gaasitööstuse ja hädaolukorrast 
mõjutatud liikmesriikide esindajad.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded.

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest, komisjoni esindajatest ning 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi
personali liikmetest koosneva 
seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigid esitavad komisjonile 
kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut: liikmesriigid 
teavitavad enne uute valitsustevaheliste 
lepingute sõlmimist komisjoni, et hinnata 
kõnealuste lepingute kooskõla energia 
siseturgu käsitlevate õigusaktidega;

a) liikmesriigid esitavad komisjonile 
kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut: liikmesriigid 
teavitavad enne uute valitsustevaheliste 
lepingute sõlmimist komisjoni ja 
konsulteerivad temaga, et hinnata 
kõnealuste lepingute kooskõla energia 
siseturgu käsitlevate õigusaktidega ning 
mõju energiavarustuse kindlusele riigi ja 
ühenduse tasandil, hõlmates ka elutähtsa 
energiainfrastruktuuri kaitset ja 
geopoliitilisi ohte;

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kehtestab gaasivarustuse 
kindluse pideva järelevalve- ja 
aruandesüsteemi, kaasa arvatud 
järgmised meetmed:

a) aastaaruannete koostamine siseturu 
eeskirjade järgimise kohta 
energiasektoris, pidades eelkõige silmas 
kolmandate riikide äriühingute, eriti 
peamiste tarnijate ja kõigi nende 
tütarettevõtete tegevuse läbipaistvust ja 
vastavust ELi konkurentsiõigusele;

b) kolmandate riikide vertikaalselt 
integreeritud energiaettevõtete poolt 
siseturule avaldatava mõju hindamine ja 
vastastikkuse põhimõtte rakendamine;

c) asjakohaste meetmete võtmine, et 
välistada välismaiste riiklike äriühingute 
kontrollimatud investeeringud ELi 
energiasektorisse, eelkõige gaasi ja elektri 
ülekandevõrkudesse;

d) liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahel sõlmitud maagaasilepingute 
kontrollimine, pidades silmas nende 
vastavust ELi siseturu eeskirjadele.
Komisjon laseb kõrvaldada kõik 
sihtkohaklauslina mõjuvad sätted, kuna 
need on ELi õigusaktidega keelatud.
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