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LÜHISELGITUS

Kõigi fossiilkütuste seas eraldub gaasist kõige vähem süsinikdioksiidi (CO2) ning seepärast 
on gaas väga oluline Euroopa üleminekul süsinikuvaesele energiasüsteemile. Praegu 
moodustab gaas veerandi Euroopa primaarenergia tarbimisest ning ligi 60% gaasi on 
imporditud.1 Kuigi ELi 2020. aasta eesmärgid, mis käsitlevad taastuvenergiat, energiatõhusust 
ja kasvuhoonegaaside heite vähendamist, aitavad kaasa gaasi suurenenud nõudluse 
stabiliseerimisele, põhjustab kohaliku tootmise vähenemine olukorda, kus ELi sõltuvus 
importgaasist jääb pidama või suureneb veelgi. Pärast 2009. aasta jaanuaris toimunud Vene-
Ukraina gaasikriise, mil 30% Euroopa importi katkes kaheks nädalaks, sai selgeks, et 
praeguses olukorras, kus impordisõltuvus üha suureneb ning tarnimise ja transiidiga seotud 
riskid kasvavad, ei piisa enam kehtivast direktiivist, mis käsitleb gaasivarustuse kindlust,2
vaid see tuleb läbi vaadata. Lisaks tuleb toonitada, et mõne liikmesriigi jaoks tähendas 2009. 
aasta jaanuari gaasitarnehäire, et Venemaalt imporditud gaasi tarnimine katkes täielikult ning 
ühes liikmesriigis ei ole olukord praegugi veel täiesti lahenenud.

Nendel asjaoludel on väga selge, et täielikult liberaliseeritud energia siseturu loomine ei ole 
lõppenud ning tuleb kiiresti kehtestada meetmed gaasivarustuse kindluse tõhustamiseks ELis.

Keskkonnaküsimuste asjus on arvamuse koostaja seisukohal, et varustuskindlus tuleb ühitada 
keskkonnakaitsega, pakkumaks Euroopale säästvat energiat:

 Kavandatavate pakkumise ja nõudlusega seotud meetmete keskkonnamõju tuleb 
nõuetekohaselt arvestada. Isegi hädaolukorras tuleb eelistada meetmeid, mis 
avaldavad keskkonnale kõige vähem mõju.

 Tuleb märkida, et gaasilt muule kütusele üleminek põhjustab suuremat 
kasvuhoonegaaside heidet, kui gaas asendatakse nt süsi ja kütteõliga.

 Energiasäästul ja energiatõhususel on otsustav osa kriiside ärahoidmisel ja 
leevendamisel, seega tuleb niisuguseid meetmeid lisaks esile tõsta. Sellega seoses 
tuleb pöörata erilist tähelepanu läbirääkimistele, mis käivad praegu nn energiatõhususe 
paketi üle, s.o ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste 
energiatõhususe kohta3 ning ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise 
kohta4.

 Omamaiste säästvate energiaallikate osa tuleks paremini rõhutada. Taastuvatest 
energiaallikatest saadud gaasi integreerimist gaasivõrgu infrastruktuuri tuleks 
hõlbustada.

 Uus energiainfrastruktuur tuleb kasutusele võtta pärast asjakohast keskkonnamõju 
hindamist, kui seda nõutakse konkreetses õigusaktis, eelkõige direktiivis 2001/42/EÜ 
ja nõukogu direktiivis 85/337/EMÜ, ja võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonda, 
eelkõige Natura 2000 looduskaitsealasid.

                                               
1 EL-27 keskmine, 2007. a andmed.
2 Nõukogu 26. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/67/EÜ, mis käsitleb maagaasitarnete kindluse tagamise 

meetmeid, ELT L 127, 29.4.2004, lk 92.
3 2008/0223 (COD)
4 2008/0221 (COD)
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Suurima gaasitarnija või tarneallika
tõrge (nn n-1 põhimõte) on tõenäoline.
Liikmesriikide gaasivarustuse kindluse 
tagamise põhjendatud lähtekoht on, et 
kõnealuse infrastruktuuri või tarneallika
tõrge võetakse võrdlusaluseks sellele, mida 
liikmesriigid peaksid suutma 
kompenseerida.

(8) Suurima gaasitarnija tõrge (nn n-1 
põhimõte) on tõenäoline. Liikmesriikide 
gaasivarustuse kindluse tagamise 
põhjendatud lähtekoht on, et kõnealuse 
infrastruktuuri tõrge võetakse 
võrdlusaluseks sellele, mida liikmesriigid 
peaksid suutma kompenseerida.

Selgitus

2009. aasta alguse gaasikriisi kogemused näitasid, et ettevõtjad suudavad ühe maagaasi 
tarneallika tõrke korral varustatuse tagada.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja ühenduses tervikuna. Gaasivarustuse 
kindluse ühised miinimumkriteeriumid 
peaksid tagama võrdsed võimalused 
gaasiga varustatuse kindlustamiseks ning 
oluliselt soodustama vajaliku 
infrastruktuuri ehitamist ja kriisiolukorrale 
reageerimise valmisoleku parandamist.
Nõudlusega seotud meetmetel (nt teistele 
kütuseliikidele üleminek) võib olla oluline 
osa energiavarustuse kindluse tagamisel, 
kui neid meetmeid saab tarnehäirega 

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja ühenduses tervikuna. Gaasivarustuse 
kindluse ühised miinimumkriteeriumid 
peaksid tagama võrdsed võimalused 
gaasiga varustatuse kindlustamiseks ning 
oluliselt soodustama vajaliku 
infrastruktuuri ehitamist ja kriisiolukorrale 
reageerimise valmisoleku parandamist.
Nõudlusega seotud meetmetel (nt teistele 
kütuseliikidele üleminek) võib olla oluline 
osa energiavarustuse kindluse tagamisel, 
kui neid meetmeid saab tarnehäirega 
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toimetulekuks kiiresti rakendada ja nad 
vähendavad märgatavalt nõudlust.

toimetulekuks kiiresti rakendada ja nad 
vähendavad märgatavalt nõudlust. Tuleb 
siiski märkida, et üleminek fossiilkütusele 
põhjustaks suuremat kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiendavalt tuleks edendada 
energia tõhusat kasutust kui nõudlusega 
seotud meedet. Kavandatavate nõudluse ja 
pakkumisega seotud meetmete 
keskkonnamõju tuleb nõuetekohaselt 
arvestada ning eelistada meetmeid, mis 
avaldavad keskkonnale kõige vähem 
mõju. Kõigi infrastruktuuri 
investeeringute puhul tuleb võtta 
nõuetekohaselt arvesse keskkonda ja 
sellega seotud ühenduse õigustikku.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Investeeringuid gaasi uude 
infrastruktuuri tuleks jõudsalt edendada.
Sellised investeeringud peaksid tugevdama 
gaasivarustuse kindlust ja tagama samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise.
Piiriüleste infrastruktuuriinvesteeringute 
korral tuleks piiriülese toime 
arvessevõtmiseks aktiivselt kaasata 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER), mis asutati Euroopa 
parlamendi ja nõukogu määrusega
(EÜ) nr …/…, ning maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik (ENTSO-G).

(10) Investeeringuid gaasi uude 
infrastruktuuri tuleks jõudsalt edendada
ning neid tuleks teha ainult pärast 
asjakohast keskkonnamõju hindamist.
Selline uus infrastruktuur peaks
tugevdama gaasivarustuse kindlust ja 
tagama samas maagaasi siseturu 
nõuetekohase toimimise. Peamiseks 
investeerijaks peaksid olema ettevõtjad, 
kellele tuleb selleks majanduslikke 
stiimuleid pakkuda. Taastuvatest 
energiaallikatest saadud gaasi 
integreerimist gaasivõrgu infrastruktuuri 
tuleks hõlbustada. Piiriüleste 
infrastruktuuriinvesteeringute korral tuleks 
piiriülese toime arvessevõtmiseks aktiivselt 
kaasata Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER), mis asutati 
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega
(EÜ) nr …/…, ning maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik (ENTSO-G).
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Muudatusettepanek 4

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, infrastruktuuri ja 
energiatõhususe meetmetesse, 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. Ühenduse rahastamisvahendid 
on eriti olulised „energiasaarteks” 
peetavate piirkondade ja liikmesriikide 
vastastikuse seotavuse parandamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et kindlustada hästi toimiv 
turg eelkõige tarnehäirete korral ja 
kriisiolukordades, on äärmiselt oluline 
määratleda täpselt kõigi 
maagaasiettevõtjate ning pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused.

(15) Selleks et kindlustada hästi toimiv 
turg eelkõige tarnehäirete korral ja 
kriisiolukordades, on äärmiselt oluline 
määratleda täpselt kõigi 
maagaasiettevõtjate, pädevate asutuste ja 
komisjoni ülesanded ja kohustused.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tarnehäiretega toimetuleku täieliku 
valmisoleku tagamiseks peaksid kõik 
maagaasiettevõtjad koos pädevate 
asutustega kehtestama hädaolukorra 
lahendamise kavad. Sellised kavad peaksid 
olema omavahel kooskõlas. Kavad peaksid 
tuginema olemasolevate kavade parimatel 
tavadel ning neis peaks olema selgelt 
määratletud kõigi asjaomaste 
maagaasiettevõtjate ja pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused. Võimaluse ja 
vajaduse korral tuleks kehtestada 
hädaolukorra lahendamise piirkondlikud 
ühiskavad.

(22) Tarnehäiretega toimetuleku täieliku 
valmisoleku tagamiseks peaksid kõik 
maagaasiettevõtjad koos pädevate 
asutustega kehtestama hädaolukorra 
lahendamise kavad. Sellised kavad peaksid 
olema riiklikul, piirkondlikul ja ühenduse 
tasandil omavahel kooskõlas. Kavad 
peaksid tuginema olemasolevate kavade 
parimatel tavadel ning neis peaks olema 
selgelt määratletud kõigi asjaomaste 
maagaasiettevõtjate ja pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused. Võimaluse ja 
vajaduse korral tuleks kehtestada 
hädaolukorra lahendamise piirkondlikud 
ühiskavad.

Muudatusettepanek 7

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 või geoloogiliste tingimuste 
tõttu vähem soodsas olukorras, nt 
liikmesriigid, kes on „energiasaared”,
peaks liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
194, muu hulgas 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 
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koostamist. Tuleb edendada ettevõtjate 
vahelisi kaubandusleppeid, mis põhinevad 
ühiste ennetavate tegevuskavade ja 
hädaolukorra lahendamise kavade 
koostamisel.

Selgitus

Solidaarsusmeetmete ja hüvitusmehhanismide kohta ei tohi siduvaid sätteid kehtestada.

Muudatusettepanek 8

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, 
kindlustades gaasi siseturu nõuetekohase 
ja järjepideva toimimise ning kehtestades 
erimeetmed, mida rakendatakse siis, kui 
turg ei suuda enam tagada vajalikke 
gaasitarneid, määratledes selgelt 
kohustused ning nähes ette sätted, et 
kooskõlastada liikmesriikide ja ühenduse 
ennetavad meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele või selliste 
häirete tõsisele ohule 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
vaimus.

Selgitus

Tegelikud tarnehäired ei peaks olema ainus põhjus meetmeid võtta; meetmeid tuleks võtta ka 
tarnehäirete tõsise ohu korral. Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2009. aasta märtsi kohtumise 
järeldustega tuleks määruses rõhutada ka solidaarsust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – teine lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „kaitstud tarbijad” – kõik jaotusvõrguga (1) „kaitstud tarbijad” – kõik jaotusvõrguga 
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juba ühinenud kodutarbijad; kui asjaomane 
liikmesriik nii otsustab, võib mõiste 
hõlmata ka väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid, koole ja haiglaid, 
mis on jaotusvõrguga juba ühinenud;

juba ühinenud kodutarbijad; kui asjaomane 
liikmesriik nii otsustab, võib mõiste 
hõlmata ka teisi tarbijaid, näiteks
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, koole ja haiglaid ja muid 
meditsiini-, sotsiaal- või haridusalaseid 
avalikke teenuseid osutavaid asutusi, mis 
on jaotusvõrguga juba ühinenud;

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus määratleda kaitstud tarbijate nimekirja siseriikliku õiguse 
tasandil vastavalt nende vajadustele ning laiendada kaitstud tarbijate mõiste ulatust, kui nad 
peavad seda vajalikuks.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon rakendab oma pädevusse 
kuuluvaid meetmeid, mis on sätestatud 
käesolevas määruses. Meetmed hõlmavad 
eelkõige artikli 8 lõikes 1 a osutatud iga-
aastast riskihindamist ning 
gaasivarustuse kindluse pidevat jälgimist 
ühenduse tasandil.

Selgitus

Arvestades gaasikriiside piiriülesust, tuleb nende ennetamist ja nendeks ettevalmistamist 
samuti korraldada komisjoni/ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] ning pärast 
konsulteerimist maagaasiettevõtjatega, 
kodu- ja tööstustarbijate huve esindavate 

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] ning pärast 
konsulteerimist maagaasiettevõtjatega, 
kodu- ja tööstustarbijate ning muude 
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asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad:

sidusrühmade huve esindavate asjakohaste 
tarbijaorganisatsioonidega ning reguleeriva 
asutusega (kui see ei ole pädev asutus) 
kehtestab pädev asutus kooskõlas lõikega 2
järgmised kavad:

Selgitus

Arvestades gaasikriiside piiriülesust, tuleb kriisiennetamist ja nendeks ettevalmistamist 
paremini koordineerida ühenduse tasandil. Lisaks tuleb toonitada kohustust konsulteerida 
teiste liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoniga.

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 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

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 
ühendusi ning gaasi mõlemasuunalise 
transpordi füüsilist võimsust, samuti
piiriülese tarnimise lepingulisi piiranguid. 
Konsultatsioonide käigus tagatakse 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsus. 

Selgitus

Arvestades gaasikriiside piiriülesust, tuleb kriisiennetamist ja nendeks ettevalmistamist tuleb 
samuti korraldada ühenduse tasandil. Selles küsimuses peaks pädev asutus olema Euroopa 
Komisjon.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kooskõlastamise 
jooksul võib komisjon soovitada, milline 
peaks olema teabevahetuse ja 
konsultatsioonide piirkondlik tasand.
Komisjon, olles pidanud nõu maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku (ENTSO-G) ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametiga (ACER), võib soovitada 
ka piirkondliku ühiskava kehtestamist.

3. Lõikes 2 osutatud kooskõlastamise 
jooksul võib komisjon soovitada, milline 
peaks olema teabevahetuse ja 
konsultatsioonide piirkondlik tasand.
Komisjon, olles vajaduse korral pidanud 
nõu maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku (ENTSO-G) ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametiga (ACER), võib soovitada 
või nõuda ka piirkondliku ühiskava 
kehtestamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt plaane n-1 normi 
täitmiseks, vajalikke mahte ja võimsusi, et 
tarnida kaitstud tarbijatele gaasi 
kindlaksmääratud, kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul, ning nõudlusega seotud 
meetmeteid ja kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt plaane n-1 normi 
täitmiseks, vajalikke mahte ja võimsusi, et 
tarnida kaitstud tarbijatele gaasi 
kindlaksmääratud, kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul, järgides Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. 
aasta direktiivi teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta1 ning nõukogu 27. juuni 1985. 
aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate 
riiklike ja eratööde keskkonnamõju 
hindamise kohta2, ning nõudlusega seotud 
meetmeid ja kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;
1. EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.
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2. EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2016; 5 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

Selgitus

Tehnilisest seisukohast ei ole võimalik võtta vajalikku infrastruktuuri kasutusele ja kohandada 
kogu ülekandesüsteemi kolme aastaga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 

5. Nelja aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
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vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust.
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust.
Kõnealuse nelja-aastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge. Gaasi 
ülekandesüsteemi operaator uuendab 
infrastruktuuri, tagamaks, et metaani 
lekkimine torujuhtmetes ja 
kompressorjaamades oleks võimalikult 
väike.

Selgitus

Tehnilisest seisukohast ei ole võimalik kohandada kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Muudatusettepanek 17

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 
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.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
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. Vastastikuse 
seotavuse parandamiseks kaalutakse 
ühenduse vahenditest kaasfinantseerimise 
võimalust, eelkõige „energiasaarteks” 
peetavate piirkondade puhul.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt (30. septembriks 2010; 6 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva) hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis 
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi 
nõudeid:

1. Hiljemalt (30. septembriks 2010; 6 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva) hindavad kõik 
pädevad asutused riske, mis mõjutavad 
nende riikides gaasivarustuse kindlust;
seejuures järgitakse järgmisi nõudeid:

Selgitus

Täieliku riskihindamise kohustus tähendab pädevatele asutustele olulisi halduskulutusi, ilma 
et oleks selge, kas sellest ühenduse hädaolukorra puhul tegelikult kasu on.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon hindab hiljemalt [31.
märtsiks 2011, 12 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva] täielikult riske, mis 
mõjutavad gaasivarustuse kindlust 
ühenduses (ühenduse hindamine), võttes 
arvesse eelkõige kõigi liikmesriikide 
riskihindamisi ja kõiki asjakohaseid 
rahvusvahelisi asjaolusid.

Selgitus

Riskihindamine ühenduse tasandil on lisaväärtus. Nii riigi kui ka ühenduse riskihindamine 
tuleb läbi vaadata, kui esineb märkimisväärseid või ootamatuid ohte.
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Muudatusettepanek 20

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 ning muude sidusrühmade 
huve esindavad asjakohased 
tarbijaorganisatsioonid ning reguleeriv 
asutus (kui see ei ole pädev asutus) teevad 
koostööd ning esitavad kõik 
riskihindamiseks vajalikud andmed.

Muudatusettepanek 21

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 igal aastal
enne 30. septembrit.

Selgitus

Riskihindamist tuleb regulaarsemalt korrata, et näha ohte paremini ette ja olla kriisiks 
paremini ette valmistatud.

Muudatusettepanek 22

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 
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vahendite abil.

Selgitus

Hädaolukorrale reageerimise eeldus peaks olema paindlikum.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes häire- või hädaolukorra 
taseme väljakuulutamise korral teavitab 
pädev asutus sellest viivitamata komisjoni 
ja esitab talle kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Selgitus

Alles häire- ja hädaolukorra taseme puhul on varustuskindluse taastamine liikmesriikide ja 
ELi tasandi ülesanne. Varajase hoiatamise tasandil on tarnehäire lõpetamise meetmete 
võtmine ettevõtjate ülesandeks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui pädev asutus kuulutab välja 
hädaolukorra, võtab ta hädaolukorra 
lahendamise kavas kindlaksmääratud 
meetmed ja teavitab komisjoni viivitamata 
eelkõige meetmetest, mille võtmist ta 
kavandab vastavalt artikli 9 lõikele 1.
Komisjon võib kutsuda kokku gaasi 
koordineerimisrühma.

5. Kui pädev asutus kuulutab välja 
hädaolukorra, võtab ta hädaolukorra 
lahendamise kavas kindlaksmääratud 
meetmed ja teavitab komisjoni viivitamata 
eelkõige meetmetest, mille võtmist ta 
kavandab vastavalt artikli 9 lõikele 1.
Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma.
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Selgitus

Euroopa Komisjoni pädevust tuleb täpsustada kriisiohje vallas, mis puudutab hädaolukorda 
ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 25

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 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.

Muudatusettepanek 26

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 

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

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe pärast Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra väljakuulutamist.

2. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe pärast Euroopa 
Ühenduse häireolukorra või hädaolukorra 
väljakuulutamist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Ühenduse häireolukorra 
puhul nõuab komisjon pädevatelt 
asutustelt nende meetmete 
koordineerimist, et lahendada 
tarnehäirete või erandlikult kõrge 
gaasinõudluse küsimused.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
tagavad liikmesriigid, et säilib piiriülene 
juurepääs gaasihoidlatele ega kehtesta 
õigusnorme, millega piiratakse mõjutatud 
turgudel põhjendamatult gaasivooge.

6. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
tagavad liikmesriigid, et säilib piiriülene 
juurepääs gaasihoidlatele ega kehtesta 
õigusnorme, millega piiratakse mõjutatud 
turgudel põhjendamatult gaasivooge.
Komisjon hõlbustab nimetatud meetmete 
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kohaldamist, et säilitada siseturu hea 
toimimine eelkõige tarnehäirete korral või 
kriisiolukorras.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – punkt b – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lepingulised taasväljaveo piirangud.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel võtab pädev 
asutus arvesse järgmist näitlikku ja 
mittetäielikku meetmete loetelu.

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel võtab pädev 
asutus arvesse näitlikku ja mittetäielikku 
meetmete loetelu käesolevas lisas. Pädev 
asutus võtab ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse 
kavandatavate meetmete keskkonnamõju 
ning eelistab eelkõige neid meetmeid, mis 
avaldavad keskkonnale kõige vähem 
mõju.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – pealkiri „Gaasi pakkumine” – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Taastuvatest energiaallikatest 
saadud gaasi gaasivõrgu 
infrastruktuuriga integreerimise 
hõlbustamine
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel kaalub 
pädev asutus järgmiste meetmete võtmist 
üksnes hädaolukorras:

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel kaalub 
pädev asutus järgmisse mittetäielikku 
nimekirja kuuluvate meetmete võtmist 
üksnes hädaolukorras:

Selgitus

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra lahendamise kava koostamiseks ei tohi määrata 
kohustuslikke meetmeid.
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