
AM\798998ET.doc PE430.952v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2009/0108(COD)

9.12.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
23–63

Arvamuse projekt
Bogusław Sonik
(PE430.260v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ

Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))



PE430.952v01-00 2/26 AM\798998ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\798998ET.doc 3/26 PE430.952v01-00

ET

Muudatusettepanek 23
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 122,

Or. de

Selgitus

Ettepaneku peamiseks eesmärgiks on maagaasiga varustatuse tagamine kriisiolukorras. Kuna 
kõne all on „tõsised raskused teatud toodetega varustamises“, sobib õiguslikuks aluseks 
paremini EÜ asutamislepingu artikli 100 lõige 1. Kehtivasse õigusakti kavandatud 
muudatustes ei nähta ette õigusliku aluse muutmist.

Muudatusettepanek 24
Thomas Ulmer 

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. 

Or. de

Selgitus

2009. aasta alguse gaasikriisi kogemused näitasid, et ettevõtjad suudavad ühe maagaasi 
tarneallika tõrke korral varustatuse tagada.
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Muudatusettepanek 25
Thomas Ulmer 

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. 
Sellised investeeringud peaksid tugevdama 
gaasivarustuse kindlust ja tagama samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Peamiseks investeerijaks peaksid olema 
ettevõtjad, kellele tuleb selleks 
majanduslikke stiimuleid pakkuda. 
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).

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu reguleerimispraktika raames tuleks uute investeeringute soodustamiseks ettevõtetele
stiimuleid pakkuda.

Muudatusettepanek 26
Justas Vincas Paleckis 

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 

(11) Selleks et aidata liikmesriikidel 
rahastada investeeringuid kohalikku 
tootmisesse, infrastruktuuri ja 
energiatõhususe meetmetesse, on 
kättesaadavad mitmesugused ühenduse 
vahendid, nagu Euroopa 
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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.

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 nn energiasaarteks 
peetavate piirkondade ja liikmesriikide 
vastastikuse seotavuse parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Turu hea toimimise tagamiseks on 
võimalikke tarnehäireid (nt jaanuaris 2009 

(17) Turu hea toimimise tagamiseks on 
võimalikke tarnehäireid (nt jaanuaris 2009 
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toimunud häire) silmas pidades oluline, et 
maagaasiettevõtjad investeerivad 
õigeaegselt kohalikku tootmisesse ja 
infrastruktuuri, nt võrkudevahelised 
ühendused, torustikus kahesuunalist voogu 
võimaldavad seadmed, hoidlad ning 
veeldatud maagaasi taasgaasistamise 
käitised.

toimunud häire) silmas pidades oluline, et 
maagaasiettevõtjad investeerivad 
õigeaegselt kohalikku tootmisesse ja 
infrastruktuuri, nt võrkudevahelised 
ühendused või torustikus kahesuunalist 
voogu võimaldavad seadmed.

Or. de

Selgitus

Välja arvatud gaasivoo pööramine, ei tohi infrastruktuuri investeeringuid mingil moel 
kohustuslikuks muuta. Uutele ja väikestele ettevõtjatele oleks see põhjendamatuks ja 
ebaproportsionaalseks koormuseks.

Muudatusettepanek 29
Justas Vincas Paleckis 

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. 

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Thomas Ulmer

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, peaks 
liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed, nagu 
maagaasiettevõtjate vahelised 
kaubanduslepped, hüvitusmehhanismid või 
gaasi ekspordi suurendamine. 
Solidaarsusmeetmed võivad olla eriti 
asjakohased selliste liikmesriikide vahel, 
kellele komisjon soovitab ühiste ennetavate 
tegevuskavade või hädaolukorra 
lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist. Tuleb edendada ettevõtjate 
vahelisi kaubandusleppeid, mis põhinevad 
ühiste ennetavate tegevuskavade ja 
hädaolukorra lahendamise kavade 
koostamisel.

Or. de

Selgitus

Solidaarsusmeetmete ja hüvitusmehhanismide kohta ei tohi siduvaid sätteid kehtestada.

Muudatusettepanek 31
Bogusław Sonik 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras ning eelkõige selliste 

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras ning eelkõige selliste 
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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.

liikmesriikide toetamiseks, kes on 
geograafiliste või geoloogiliste tingimuste 
tõttu vähem soodsas olukorras, peaks 
liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
194 lõikes 2, 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 
koostamist.

Or. en

Selgitus

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja sellega seoses on gaasivarustuse kindluse tagamise 
ettepaneku (KOM(2009)0363) õiguslik alus muutunud: „endise” artikli 95 (õigusaktide 
ühtlustamine) asemel on selleks „uue” artikli 194 lõige 2 (energia). 

Muudatusettepanek 32
Justas Vincas Paleckis 

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 

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras ning eelkõige selliste 
liikmesriikide toetamiseks, kes on 
geograafiliste või geoloogiliste tingimuste 
tõttu vähem soodsas olukorras, näiteks 
liikmesriigid, mis kujutavad endast nn 
energiasaari, 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 
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lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist.

ennetavate tegevuskavade või hädaolukorra 
lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Justas Vincas Paleckis 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Arvestades, et ühenduse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
eesmärke ei saa üksikud liikmesriigid 
piisaval määral saavutada ja seega on neid 
eesmärke võimalik meetmete ulatuse või 
mõju tõttu paremini saavutada ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(32) Arvestades, et ühenduse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
eesmärke ei saa üksikud liikmesriigid 
piisaval määral saavutada ja seega on neid 
eesmärke võimalik meetmete ulatuse või 
mõju tõttu paremini saavutada 
piirkondlikul või ühenduse tasandil, võib 
ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „kaitstud tarbijad” – kõik jaotusvõrguga 
juba ühinenud kodutarbijad; 
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mis on jaotusvõrguga juba ühinenud;

Or. de

Selgitus

Väljend „kaitstud tarbijad“ hõlmab kodutarbijaid elektri- ja gaasitarnet reguleeriva seaduse 
mõttes, vajaduse korral ka koole ja haiglaid. Selle ringi laiendamisel liikmesriikide kaudu 
(nagu antud sõnastuse puhul võimalik) tuleb jälgida, et see ei koormaks kolmandaid osalisi 
(siin tuleks kasuks kontrollimehhanismi rakendamine, näiteks gaasi koordineerimisrühma 
kaasamise abil). Lisaks sobib selline sõnastus pigem direktiivi kui määruse jaoks, sest jätab 
liikmesriikidele kohaldamisel suurema vabaduse. 

Muudatusettepanek 35
Justas Vincas Paleckis 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „kaitstud tarbijad” – kõik jaotusvõrguga 
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;

(1) „kaitstud tarbijad” – kõik jaotusvõrguga 
juba ühinenud kodutarbijad; kui asjaomane 
liikmesriik nii otsustab, võib mõiste 
hõlmata ka väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid, koole, haiglaid ja 
muid meditsiini-, sotsiaal- või 
haridusalaseid avalikke teenuseid 
osutavaid asutusi, mis on jaotusvõrguga 
juba ühinenud;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasivarustuse kindluse tagavad 
vastavates vastutusalades 
maagaasiettevõtjad, liikmesriikide pädevad 
asutused, gaasi tööstustarbijad ja komisjon. 

1. Gaasivarustuse kindluse tagavad 
vastavates vastutusalades 
maagaasiettevõtjad, liikmesriikide pädevad 
asutused, gaasi tööstustarbijad ja komisjon. 
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Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.

Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd. Seoses olulisemate tarnehäirete 
käsitlemisega nähakse käesolevas 
määruses ette kolmeastmeline 
mehhanism. Esimesel astmel reageerivad 
tarnehäirele üksikud ettevõtjad või 
ettevõtjate rühmad. Kui see ei olnud 
piisav, võtavad tarnehäire lõpetamiseks 
meetmeid liikmesriigid. Ühenduse 
tasandil tuleks meetmeid võtta alles siis, 
kui esimesel ja teisel astmel võetud 
meetmed ei ole tulemusi andnud. 
Esikohale tuleks seada piiriülesed 
regionaalsed lahendused.

Or. de

Selgitus

Tegutsemise järjekord tuleb selgemalt esile tuua. Kui täpsustatakse üksikute osalejate rollid 
ja vastutus, tuleks ka kolmeastmeline mehhanism selgesti esile tuua. (Vrd senise direktiivi 
2004/67 põhjendusega 18).

Muudatusettepanek 37
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koordineerib pädevaid 
asutusi ühenduse tasandil gaasi 
koordineerimisrühma kaudu eelkõige
Euroopa Ühenduse hädaolukorras.

4. Ühenduse tasandi koostööd juhib 
artikli 11 kohaselt gaasi 
koordineerimisrühm, eelkõige Euroopa 
Ühenduse hädaolukorras. Euroopa 
Ühenduse hädaolukorras kutsub gaasi 
koordineerimisrühm artikli 10 lõike 3 
kohaselt kokku kriisirühma. Rühma 
koosseisu määravad hädaolukorrast 
mõjutatud liikmesriigid.

Or. de

Selgitus

Viimane gaasikriis näitas, et maagaasisektori osalised suudavad leida tarnehäirete korral 
kiire ja tõhusa lahenduse. Seetõttu peaks kriisi korral olema võimalik kasutada 
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kindlaksmääratud organisatsioonilist struktuuri.

Muudatusettepanek 38
Justas Vincas Paleckis 

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 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad:

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

Or. en

Muudatusettepanek 39
Thomas Ulmer 

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 üksteisega konsultatsioone, 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. Sellega tagatakse tundliku 
äriteabe konfidentsiaalsus.

Or. de
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Selgitus

Teatamiskohustus puudutab ettevõtjate tundlikku teavet. Ärisaladuse kaitsmiseks tuleks 
andmeid võimaluse korral alati edastada koondkujul.

Muudatusettepanek 40
Justas Vincas Paleckis 

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 tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust, samuti piiriülese tarnimise 
lepingujärgseid piiranguid. 

Or. en

Muudatusettepanek 41
Thomas Ulmer 

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 

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

Or. de

Selgitus

Viimane gaasikriis näitas, et maagaasisektori osalised suudavad leida tarnehäirete korral 
kiire ja tõhusa lahenduse. Seetõttu peaks kriisi korral olema võimalik kasutada 
kindlaksmääratud organisatsioonilist struktuuri.

Muudatusettepanek 42
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus avaldab oma kavad, sh 
nende muudetud versioonid vastavalt 
lõikele 6 ja teavitab neist viivitamata 
komisjoni.

5. Pädev asutus avaldab oma kavad, sh 
nende muudetud versioonid vastavalt 
lõikele 6 ja teavitab neist viivitamata gaasi 
koordineerimisrühma.
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Or. de

Selgitus

Viimane gaasikriis näitas, et maagaasisektori osalised suudavad leida tarnehäirete korral 
kiire ja tõhusa lahenduse. Seetõttu peaks kriisi korral olema võimalik kasutada 
kindlaksmääratud organisatsioonilist struktuuri.

Muudatusettepanek 44
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon hindab kõigi liikmesriikide 
kavasid kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil pädevad asutused 
komisjoni neist kavadest teavitasid. 
Komisjon peab kõnealuste kavade üle nõu 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustikuga, 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametiga, gaasi 
koordineerimisrühmaga ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega. Kui 
komisjon leiab, et kava ei aita tõhusalt 
leevendada riskihinnangus väljaselgitatud 
riske või on vastuolus teiste liikmesriikide 
riskistsenaariumide või kavadega või ei 
vasta käesoleva määruse sätetele või 
ühenduse õigusaktide muudele sätetele, 
nõuab komisjon asjaomase kava 
läbivaatamist.

6. Kooskõlastatult Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti, 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku, gaasi 
koordineerimisrühma ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega vaatab 
komisjon kõigi liikmesriikide kavad läbi 
kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
pädevad asutused komisjoni neist kavadest 
teavitasid. Kui komisjon ja gaasi 
koordineerimisrühm leiavad, et kava ei 
aita tõhusalt leevendada riskihinnangus 
väljaselgitatud riske või on vastuolus teiste 
liikmesriikide riskistsenaariumide või 
kavadega või ei vasta käesoleva määruse 
sätetele või ühenduse õigusaktide muudele 
sätetele, nõuavad nad ühiselt asjaomase 
kava läbivaatamist. Kahe kuu jooksul 
alates kuupäevast, mil komisjon nõudis 
kava läbivaatamist, muudab asjaomane 
pädev asutus kava ja edastab komisjonile 
muudetud kava või põhjendab 
komisjonile, miks ta muutmisnõudega ei 
nõustu. Sel juhul võib komisjon oma 
nõuet muuta või selle tagasi võtta. Kui 
komisjon kahe kuu jooksul ei otsusta oma 
nõuet muuta ega tühistada, peab pädev 
asutus täitma komisjoni nõude kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teatamise 
kuupäevast.

Or. de
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Selgitus

Gaasi koordineerimisrühma tuleb kaasata aktiivsemalt Euroopa koordineerimisülesannete 
täitmisse ja piiriülesesse teabevahetusse. Koordineerimisrühm tõestas oma vajalikkust Vene-
Ukraina gaasikriisi ajal. 

Muudatusettepanek 45
Thomas Ulmer 

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 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.

5. Kolme 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 pädevad 
asutused otsustavad, et kahesuunaline 
vooluvõimsus ei aita asjaomastes 
liikmesriikides n-1 normi täita. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutõhusate
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kolmeaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Or. de

Selgitus

Kahesuunalise vooluvõimsuse lisamise kohustus ei ole asjakohane. Kahesuunaline 
vooluvõimsus tuleks tagada vaid juhul, kui see osutub (võimalusel erinevate stsenaariumide 
põhjal ja majanduslike stiimulite toel) vajalikuks ja mõistlikuks n-1 normi täitmise eesmärgil 
(märkus: n-1 normis ei ole voolusuuna muutmist seni arvesse võetud). Muud: tulude-kulude 
arvestus, raskendav järelmõju võrdlusaluste ja stiimulite reguleerimisele. 
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Muudatusettepanek 46
Justas Vincas Paleckis 

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 
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.

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 
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. 
Gaasi ülekandesüsteemi operaator
uuendab infrastruktuuri, tagamaks, et 
metaani lekkimine torujuhtmetes ja 
kompressorjaamades oleks võimalikult 
väike.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Justas Vincas Paleckis 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
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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.

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 tuleks kaaluda 
kaasfinantseerimise võimalust ühenduse 
vahendite abil, eelkõige nn 
energiasaarteks peetavate piirkondade 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Thomas Ulmer 

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:

Or. de

Selgitus

Täieliku riskihindamise kohustus tähendab pädevatele asutustele olulisi halduskulutusi, ilma 
et oleks selge, kas sellest ühenduse hädaolukorra puhul tegelikult kasu on.
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Muudatusettepanek 49
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hädaolukorra lahendamise kavas 
tagatakse, et piiriülene juurdepääs 
gaasihoidlatele säilib ka hädaolukorras. 
Hädaolukorra lahendamise kavaga ei 
kehtestata meetmeid, millega 
põhjendamatult piiratakse piiriüleseid 
gaasivooge.

3. Riiklikus hädaolukorra lahendamise 
kavas tagatakse, et piiriülene juurdepääs 
gaasihoidlatele säilib ka hädaolukorras. 
Hädaolukorra lahendamise kavaga ei 
kehtestata meetmeid, millega 
põhjendamatult piiratakse piiriüleseid 
gaasivooge.

Or. de

Selgitus

Iga liikmesriik peab tagama hädaolukorra puhul piiriülese juurdepääsu gaasihoidlatele. 
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Muudatusettepanek 51
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

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 52
Thomas Ulmer 

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.

Or. de
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Selgitus

Niisuguses olukorras peavad kehtima selged toimimisreeglid. Sõnastus „võib kutsuda“ jätaks 
kohaldamisel liiga suure vabaduse. 

Muudatusettepanek 53
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Thomas Ulmer 

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 

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra taotluse korral või 
juhul, kui ühendus kaotab vastavalt 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku arvutusele üle 20%
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. 
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artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki.

Or. de

Selgitus

Kogu ühendust hõlmava hädaolukorra väljakuulutamise läveks võiks olla rohkem kui 20% 
kolmandatest riikidest pärineva päevase gaasiimpordi kaotamine. See on kinnitust leidnud ka 
õigusakti senisel kohaldamisel.

Muudatusettepanek 55
Justas Vincas Paleckis 

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 võib pädeva asutuse palvel 
kuulutada välja ühenduse varajase 
hoiatuse või ühenduse häireolukorra. 
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. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Justas Vincas Paleckis 

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 võib kutsuda gaasi 
koordineerimisrühma kokku kohe, kui ta 
on ühenduse varajase hoiatuse või 
ühenduse häireolukorra välja 
kuulutanud. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe pärast Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra väljakuulutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ühenduse häireolukorras võib 
komisjon nõuda pädevatelt asutustelt 
kooskõlastatud tegutsemist, et tarnehäiret 
ületada või erandlikult kõrge nõudlusega 
toime tulla. 

Or. en

Muudatusettepanek 58
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
tagavad liikmesriigid, et säilib piiriülene 
juurepääs gaasihoidlatele ega kehtesta 

6. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
tagavad liikmesriigid, et kaubanduslepete 
raames säilib piiriülene juurepääs 
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õigusnorme, millega piiratakse mõjutatud 
turgudel põhjendamatult gaasivooge.

gaasihoidlatele ega kehtesta õigusnorme, 
millega piiratakse mõjutatud turgudel 
põhjendamatult gaasivooge.

Or. de

Selgitus

Väljaspool kaubandusleppeid ei tohi liikmesriikidel ega nende maagaasiettevõtjatel olla 
mingit juurdepääsu tagamise kohustust. 

Muudatusettepanek 59
Thomas Ulmer 

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. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Bürokraatia vähendamiseks tuleks hoiduda täiendavate varustuskindluse järelevalverühmade 
loomisest ja uutest aruandluskohustustest. Uut seirerühma ei ole vaja, sest neid ülesandeid 
täidavad riiklikul tasandil juba gaasiettevõtjad ja asutused. Peale selle pole selge, mis vahe 
on seirerühmal ja koordineerimisrühmal.
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Muudatusettepanek 60
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku esindajad ning asjaomase 
tööstusharu ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja 
juhatab seda. Koordineerimisrühm 
kehtestab oma töökorra.

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku esindajad ning asjaomase
tööstusharu ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud. Liikmesriigid otsustavad
rühma koosseisu, tagavad selle esindavuse 
ja juhatavad seda. Koordineerimisrühm 
kehtestab oma töökorra.

Or. de

Selgitus

Tuleks suurendada ettevõtjate ekspertide (dispetšerid, ettevõtte juhtkond) rolli (piirkondlikus) 
hädaolukorra erirühmas. Et hädaolukorras kiiresti otsustada, peab kriisirühma ja 
koordineerivate asutuste (ministeeriumid, reguleerijad, EL) vahel toimuma kiire 
teabevahetus.

Muudatusettepanek 61
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes:

2. Gaasi koordineerimisrühm nõustab
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes:

Or. de

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühma rolli tuleb tugevdada.
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Muudatusettepanek 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lepingujärgsed taasväljaveo piirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Thomas Ulmer 

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – 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 järgmiste meetmete võtmist 
üksnes hädaolukorras ja võtab seejuures 
arvesse järgmist mittetäielikku meetmete 
loetelu:

Or. de

Selgitus

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


