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LÜHISELGITUS

Viimastel aastatel on Euroopa gaasivarustuse kindlus oluliselt muutunud – on süvenenud 
sõltuvus impordist ning kasvanud tarnimise ja transiidiga seotud riskid. Venemaa ja Ukraina 
vahel jaanuaris 2009 puhkenud gaasikriis näitas, et kõikjal Euroopas on veel vaja investeerida 
infrastruktuuri ning turgu jätkuv integreerimine suurendaks varustuskindlust. 

Direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju, käsitletakse 
varustuskindlusega seotud aspekte selliste investeeringute pikaajalisel planeerimisel, mida 
tehakse piisavasse piiriülesesse võimsusesse ja muudesse infrastruktuuridesse, et süsteem 
oleks pikaajaliselt võimeline tagama varustuskindlust ja rahuldama mõistlikku nõudlust.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada piisav infrastruktuur ja valmisolek gaasitarnehäirete 
vältimiseks ning nendega toimetulekuks. Sellega soovitakse kindlustada, et gaasi siseturg 
jätkaks selliste sündmuste ajal tõhusat toimimist nii kaua kui võimalik ning et oleksid olemas 
selged mehhanismid konkreetsetele tarnehäiretele koordineeritud reageerimiseks.

Et võimaldada tõhusamat reageerimist, tuleks direktiiv 2004/67/EÜ, millega kehtestatakse 
rida gaasitarnete kindluse tagamise meetmeid, asendada määrusega (oma otsese 
rakendatavuse tõttu on määrus juba iseenesest tõhusam), mis sisaldaks täpsemaid 
varustuskindluse norme ning plaane hädaolukordadeks. 

Kuigi arvamuse koostaja tunneb ettepaneku üle heameelt, leiab ta, et ennekõike 
tarbijakaitseküsimustes ning turupõhiste meetmete kasutamise osas gaasikriisi ajal on veel 
arenguruumi. Seetõttu esitab ta muudatusettepanekud, lähtudes järgmisest:

 kõikide Euroopa tarbijate taskukohane ja kerge juurdepääs energiale on arvamuse 
koostaja jaoks esmatähtis. Juurdepääs peab olema garanteeritud ka kriisiolukorras ning 
seda ennekõike kaitstud tarbijate rühmale, mille koosseis tuleb selgelt ja 
pragmaatiliselt kindlaks määrata. Tarbijaid tuleb nõuetekohaselt teavitada nende 
õigusest katkestusteta varustusele kriisiolukorras;

 gaasiettevõtjad, liikmesriigid ja ühendus peavad igasugusele tarnehäirele reageerima 
liigendatult ja kooskõlastatult. Kuigi gaasivarustuse kindlus on eelnimetatute ühine 
ülesanne, tuleb nende kõikide rollid ja kohustused selgelt kindlaks määrata;

 turupõhiseid meetmeid tarnehäiretega toimetulekuks tuleb selgelt eelistada mitte-
turupõhistele meetmetele, mis tuleks kasutusele võtta ainult viimase abinõuna.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Gaasivarustuse kindluse praeguste 
ühenduse meetmete alusel on 
liikmesriikidel siiski endiselt meetmete 
valikul suur otsustusõigus. Kui üksiku 
liikmesriigi varustuskindlus on ohus, 
kaasneb sellega selge risk, et asjaomase 
liikmesriigi ühepoolselt kehtestatud 
meetmed võivad ohtu seada gaasi siseturu 
nõuetekohase toimimise. Hiljutised 
kogemused on tõendanud, et selline risk on 
tõepoolest olemas. Selleks et gaasi siseturg 
toimiks ka tarneraskuste korral, on vaja
paremini kooskõlastada nii ennetavaid 
meetmeid kui ka vastumeetmeid
konkreetsetele tarnehäirele.

(4) Gaasivarustuse kindluse praeguste 
ühenduse meetmete alusel on 
liikmesriikidel siiski endiselt meetmete 
valikul suur otsustusõigus. Kui üksiku 
liikmesriigi varustuskindlus on ohus, 
kaasneb sellega selge risk, et asjaomase 
liikmesriigi ühepoolselt kehtestatud 
meetmed võivad ohtu seada gaasi siseturu 
nõuetekohase toimimise ning kaitstud, sh 
kaitsetumate tarbijate julgeoleku. 
Hiljutised kogemused on tõendanud, et 
selline risk on tõepoolest olemas. Selleks et 
gaasi siseturg toimiks ka tarneraskuste 
korral, on vaja sätestada solidaarsus ja 
kooskõlastamine nii ennetavate meetmete 
puhul kui ka vastumeetmete puhul
konkreetsetele tarnehäirele.

Selgitus

Tundub, et tarbijakaitse ja solidaarsuse mõiste ei ole sellesse ettepanekusse täielikult 
integreeritud. Kuna määrus käsitleb gaasivarustuse kindlust, on tarnehäiretele reageerimisel 
vaja tingimata arvesse võtta tarbijakaitset ja liikmesriikidevahelist solidaarsust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühendusse suunduvate gaasitarnete 
tõsine häire võib mõjutada kõiki 
liikmesriike ja energiaühenduse 

(6) Ühendusse suunduvate gaasitarnete 
tõsine häire võib mõjutada ELi strateegilisi 
huve ning kõiki liikmesriike ja 
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asutamislepingu osalisi ning kahjustada 
tõsiselt kogu ühenduse majandust. Samuti 
võivad gaasitarnehäiretel olla sotsiaalsed 
tagajärjed eelkõige kaitsetumatele 
tarbijarühmadele.

energiaühenduse asutamislepingu osalisi,
kahjustada tõsiselt kogu ühenduse 
majandust ning mõjutada kaudselt ka teisi 
sektoreid. Samuti võivad gaasitarnehäiretel 
olla sotsiaalsed tagajärjed eelkõige 
kaitsetumatele tarbijarühmadele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolev määrus peaks tagama, et 
maagaasiettevõtjad ja tarbijad saaksid 
tarnehäiretega toimetulekuks toetuda 
turumehhanismidele võimalikult kaua. 
Samuti tuleks määrusega ette näha 
hädaolukorrale reageerimise mehhanismid, 
millele saab tugineda olukorras, kus turud 
ei suuda gaasitarnehäirega enam vajalikul 
määral toime tulla. Ka hädaolukorras 
tuleks tarnehäirete mõju leevendamiseks 
eelistada turupõhiseid vahendeid.

(12) Käesolev määrus peaks tagama, et 
maagaasiettevõtjad ja tarbijad saaksid 
tarnehäiretega toimetulekuks toetuda 
turumehhanismidele võimalikult kaua. 
Samuti tuleks määrusega ette näha 
hädaolukorrale reageerimise mehhanismid, 
millele saab tugineda olukorras, kus turud 
ei suuda gaasitarnehäirega enam vajalikul 
määral toime tulla. Ka hädaolukorras 
tuleks tarnehäirete mõju leevendamiseks 
eelistada turupõhiseid vahendeid, 
tingimusel et asjaomaste liikmesriikide 
tarbijate üldisi huve ei kahjustata.  

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Alates energia siseturu kolmanda 
paketi vastuvõtmisest kohaldatakse 
gaasisektori suhtes uusi sätteid, millega on 
kehtestatud liikmeriikide, reguleerivate 
asutuste, ülekandesüsteemi haldurite ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti selged ülesanded ja 
kohustused ning parandatud turu 
läbipaistvust, et soodustada selle head 
toimimist ja gaasivarustuse kindlust.

(13) Alates energia siseturu kolmanda 
paketi vastuvõtmisest kohaldatakse 
gaasisektori suhtes uusi sätteid, millega on 
kehtestatud liikmesriikide, reguleerivate 
asutuste, ülekandesüsteemi haldurite ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti selged ülesanded ja 
kohustused ning parandatud turu 
läbipaistvust, et soodustada selle head 
toimimist, gaasivarustuse kindlust ja 
klientide kaitstust.
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Selgitus

Tundub, et tarbijakaitse ja solidaarsuse mõiste ei ole sellesse ettepanekusse täielikult 
integreeritud. Kuna määrus käsitleb gaasivarustuse kindlust, on tarnehäiretele reageerimisel 
vaja tingimata arvesse võtta tarbijakaitset ja liikmesriikidevahelist solidaarsust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Gaasi siseturu lõpuleviimine ja tõhus 
konkurents sellel turul kindlustavad 
ühenduses kõigi liikmesriikide jaoks väga 
suure tarnekindluse, tingimusel et 
kõnealune turg saab täiel määral toimida ka 
ühenduse üht osa mõjutava tarnehäire 
korral ning olenemata häire põhjusest. 
Varustuskindlusele on seepärast vaja 
terviklikku ja tõhusat ühist lähenemisviisi, 
mis toetub eelkõige läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele 
poliitikameetmetele, mis vastavad 
turunõuetele ning aitavad vältida 
turumoonutusi ja kaitsta turu reageerimist 
häiretele.

(14) Gaasi siseturu lõpuleviimine ja tõhus 
konkurents sellel turul kindlustavad 
ühenduses kõigi liikmesriikide jaoks väga 
suure tarnekindluse, tingimusel et 
kõnealune turg saab täiel määral toimida ka 
ühenduse üht osa mõjutava tarnehäire 
korral ning olenemata häire põhjusest. 
Varustuskindlusele on seepärast vaja 
terviklikku ja tõhusat ühist lähenemisviisi, 
mis toetub eelkõige läbipaistvusele, 
solidaarsusele ja mittediskrimineerivatele 
poliitikameetmetele, mis vastavad 
turunõuetele ning aitavad vältida 
turumoonutusi ja kaitsta turu reageerimist 
häiretele.

Selgitus

Tundub, et tarbijakaitse ja solidaarsuse mõiste ei ole sellesse ettepanekusse täielikult 
integreeritud. Kuna määrus käsitleb gaasivarustuse kindlust, on tarnehäiretele reageerimisel 
vaja tingimata arvesse võtta tarbijakaitset ja liikmesriikidevahelist solidaarsust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriikide vahelisi erinevusi 
arvesse võttes ning maagaasiettevõtjaid (sh 
uued ja väikesed ettevõtjad) 

(16) Liikmesriikide vahelisi erinevusi 
arvesse võttes ning maagaasiettevõtjaid (sh 
uued ja väikesed ettevõtjad) 
põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt 
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põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt 
koormamata tuleks määratleda 
varustuskindluse piisavalt ühtlustatud 
normid, mille abil saaks lahendada 
vähemalt jaanuaris 2009 esinenud olukorra.

koormamata tuleks kindlaks määrata
varustuskindluse piisavalt ühtlustatud 
normid – võttes arvesse avaliku teenuse 
osutamise kohustust ja tarbijakaitse 
meetmeid, millele on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju)1 artiklis 3 
–, mille abil saaks lahendada vähemalt 
jaanuaris 2009 esinenud olukorra. 
_____
1 ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.

Selgitus

Tuleb kindlasti tagada, et liikmesriigid võtaksid meetmeid kõikide tarbijarühmade 
kaitsmiseks. Varustuskindluse strateegiliste kavade koostamisel tuleb arvesse võtta avaliku 
teenuse osutamise kohustust, kaitsetumate tarbijate kaitset, võitlust energiavaesuse vastu ning 
kodanike heaolu ja tervist. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Olukorras, mil turg ei saa gaasitarneid 
enam tagada, on oluline need säilitada 
eelkõige kodutarbijatele ja teistele kaitstud 
tarbijatele, nagu koolid ja haiglad. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja 
määratleda enne kriisi puhkemist.

(18) Olukorras, mil turg ei saa gaasitarneid 
enam tagada, on oluline need säilitada ja 
tagada liikmesriigi poolt – eelkõige 
kodutarbijatele, sh kaitsetumatele 
tarbijatele, ning teistele kaitstud 
tarbijatele, nagu koolid ja haiglad. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed –
eelkõige direktiivis 2009/73/EÜ mainitud 
avaliku teenuse osutamise kohustus ja 
tarbijakaitse, samuti liiga kõrgete 
hindade vältimine ja kompensatsioon 
kaitsetumatele tarbijatele – on vaja 
kindlaks määrata enne kriisi puhkemist. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivis …/…/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2003/55/EÜ, käsitletakse 
varustuskindlusega seotud aspekte selliste 
investeeringute pikaajalisel planeerimisel, 
mida tehakse piisavasse piiriülesesse 
võimsusesse ja muudesse 
infrastruktuuridesse, et süsteem oleks 
pikaajaliselt võimeline tagama 
varustuskindlust ja rahuldama mõistlikku 
nõudlust. Varustuskindluse normide 
täitmiseks võib vaja minna 
üleminekuperioodi, et võimaldada 
vajalike investeeringute tegemist. Võrgu 
kümneaastane arengukava, mille koostas 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik ja mida kontrollis 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet, on oluline vahend ühenduse 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks.

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2003/55/EÜ, käsitletakse 
varustuskindlusega seotud aspekte selliste 
investeeringute pikaajalisel planeerimisel, 
mida tehakse piisavasse piiriülesesse 
võimsusesse ja muudesse 
infrastruktuuridesse, et süsteem oleks 
pikaajaliselt võimeline tagama 
varustuskindlust ja rahuldama mõistlikku 
nõudlust. Võrgu kümneaastane 
arengukava, mille koostas maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik ja mida kontrollis 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet, on oluline vahend ühenduse 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et kõik 
meetmed direktiivi 2009/73/EC 
rakendamiseks, mida on vaja käesoleva 
määruse tõhusaks kohaldamiseks, 
võetakse vastu käesoleva määruse 
jõustumise päeval.

Selgitus

Gaasi siseturu paremaks toimimiseks peaks liikmesriikidel olema stiimul varem vastu võetud 
gaasidirektiivi rakendamiseks nii kiiresti kui võimalik. Seetõttu peaks kavandatav määrus 
jõustuma ainult siis, kui kõik liikmesriigid on gaasidirektiivi rakendanud. Vastasel juhul 
eksisteeriksid kõrvuti kaks õiguslikku vahendit: ühest küljest vahetult jõustatav määrus ja 
teisest küljest gaasidirektiiv, mis tuleb alles rakendada. Gaasidirektiivi rakendamisel enne 
määruse jõustumist on see eelis, et nii ei jää  ühelegi sidusgrupile õiguskindlusetust, mis 
omakorda optimeerib siseturgu.
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Muudatusettepanek 9

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 on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingus, muu 
hulgas sellised meetmed 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.

Selgitus

Tasub meelde tuletada, et Lissaboni leping nõuab liidu energiapoliitikas solidaarsust.  

Muudatusettepanek 10

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, määratledes 
selgelt kohustused ning nähes ette sätted, et 
kooskõlastada maagaasiettevõtjate,
liikmesriikide ja ühenduse ennetavad 
meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele, ning selleks, 
et täita praktikas Euroopa Liidu toimimise 
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lepingus sisalduvat solidaarsuse vaimus 
tegutsemise nõuet.

Selgitus

Peegeldab liikmesriikidevahelist solidaarsust, mis peaks kaasnema iga meetmega, mida 
võetakse mõne energiatoote tarneraskuste korral, nagu on sätestatud Lissaboni lepingus.

Muudatusettepanek 11

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 – sh 
kaitsetumad tarbijad, kelle määratlemine 
jäetakse vastavalt direktiivi 2009/73/EÜ 
sätetele liikmesriikide hooleks –, koolid ja 
haiglad; täiendavate koguste olemasolu 
korral ka jaotusvõrguga juba ühinenud 
väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad;

Muudatusettepanek 12

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. 
Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.

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

Selgitus

Tundub, et tarbijakaitse ja solidaarsuse mõiste ei ole sellesse ettepanekusse täielikult 
integreeritud. Kuna määrus käsitleb gaasivarustuse kindlust, on tarnehäiretele reageerimisel 
vaja tingimata arvesse võtta tarbijakaitset ja liikmesriikidevahelist solidaarsust.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Maagaasiettevõtjad aitavad kaasa 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisele, eriti seoses artiklis 6 
nimetatud infrastruktuurinormi ning 
artiklis 7 nimetatud varustuskindluse 
normiga. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid püüdlevad gaasi 
tarneteede ja allikate võimalikult suure 
mitmekesisuse poole, et optimeerida gaasi 
füüsilist kättesaadavust tarnehäirete 
korral.

Selgitus

Euroopas gaasivarustuse kindluse ja tõelise gaasi siseturu saavutamiseks peavad 
liikmesriigid lisaks gaasile keskenduma ka teistele energiaallikatele.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teave avalike teenuste osutamise 
asjakohaste kohustuste kohta.

d) teave avalike teenuste osutamise 
asjakohaste kohustuste ja tarbijakaitse 
meetmete kohta, millele on osutatud 
direktiivi 2009/73/EÜ artiklis 3, sh 
liikmesriikide meetmete kohta, mis 
kaitsevad tarbijaid ülemääraste 
hinnatõusude eest.
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Selgitus
Liikmesriigid peavad kindlaks määrama meetmed, mis võimaldavad neil kaitsta tarbijaid 
ülemääraste hinnatõusude eest.  Direktiivis 2009/73/EÜ on avaliku teenuse osutamise 
kohustuse ja tarbijakaitse üksikasjalik määratlus, millele võib siin osutada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus võtab meetmed, et tagada 
kaitstud tarbijatele gaasitarned järgmistel 
juhtudel:

1. Pädev asutus võtab meetmed, et tagada 
kaitstud tarbijatele, sh kaitsetumatele 
tarbijatele, gaasitarned järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus võtab meetmed, et tagada 
kaitstud tarbijatele gaasitarned 60 päeva 
jooksul ka hädaolukorras vastavalt artikli 9 
lõikele 2. Pädev asutus püüab säilitada 
gaasitarned kaitstud tarbijatele niikaua, kui 
see on vajalik.

2. Pädev asutus võtab meetmed, et tagada 
kaitstud tarbijatele, sh kaitsetumatele 
tarbijatele, gaasitarned 60 päeva jooksul ka 
hädaolukorras vastavalt artikli 9 lõikele 2. 
Pädev asutus püüab säilitada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele, sh kaitsetumatele 
tarbijatele, niikaua, kui see on vajalik.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus tagab, et kaitstud tarbijate 
varustamiseks luuakse tingimused ilma 
gaasi siseturu nõuetekohast toimimist 
piiramata ning selliste hindadega, mis 
vastavad kauba turuväärtusele.

5. Pädev asutus tagab, et kaitstud, sh 
kaitsetumate tarbijate varustamiseks 
luuakse tingimused ilma gaasi siseturu 
nõuetekohast toimimist piiramata ning 
selliste hindadega, mis vastavad kauba 
turuväärtusele, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelist solidaarsust ja 
asjaomaseid avaliku teenuse osutamise 
kohustusi. Kriisi korral võtavad 
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liikmesriigid kõik vajaliku meetmed, et 
hoida ära ülemäärane gaasihinna tõus 
kaitstud, sh kaitsetumatele, tarbijatele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad tarbijate 
teavitamise lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
varustuskindluse normist ning 
tarbijakaitse meetmetest, millele on 
osutatud direktiivis 2009/73/EÜ. 
Liikmesriigid katavad kaitsetumatele 
tarbijatele vajaliku gaasi tarnimise 
lisakulud artikli 9 lõikes 2 määratletud 
hädaolukorras.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määratletakse, milline panus on III lisas 
loetletud, mitte-turupõhistel meetmetel, 
mida kavandatakse või rakendatakse 
hädaolukorra puhul; hinnatakse, mil määral 
on kriisiga toimetulekuks vaja võtta mitte-
turupõhiseid meetmeid ja milline on nende 
mõju ning määratletakse nende 
rakendamise kord.

(7) Määratletakse, milline panus on III lisas 
loetletud, mitte-turupõhistel meetmetel, 
mida kavandatakse või rakendatakse 
hädaolukorra puhul; hinnatakse, mil määral 
on kriisiga toimetulekuks vaja võtta mitte-
turupõhiseid meetmeid ja milline on nende 
mõju, ning määratletakse nende 
rakendamise kord. Mitte-turupõhiseid 
meetmeid kasutatakse gaasivarustuse 
kindluse tagamiseks ainult viimase 
abinõuna.
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Muudatusettepanek 21

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad, võib ta vahetult 
rakendada II ja III lisas loetletud 
meetmeid, et taastada gaasivarustus 
mõjutatud turgudel.

Selgitus

Kui gaasitarnehäire korral on riikliku tasandi meetmed ebapiisavad, on soovitav komisjoni 
sekkumine, tagamaks ELi kui terviku varustuskindlus. Komisjon peaks kooskõlastama 
maagaasiettevõtjate ja liikmesriikide pädevate asutuste meetmeid, seni kuni turu normaalne 
toimimine on taastatud.  Kui aga liikmesriikides pädevate asutuste ja maagaasiettevõtjate 
vabatahtlikud võetud ja komisjoni poolt kooskõlastatud meetmed osutuvad ebapiisavaks, 
peaks komisjonil viimase võimalusena olema õigus omal vastutusel kehtestada eelnevalt 
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kindlaks määratud meetmeid. Need peaksid piirduma vaid selliste meetmetega, mis on 
vältimatud siseturu toimimise taastamiseks.

Muudatusettepanek 23

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
konsulteerivad enne uute 
valitsustevaheliste lepingute sõlmimist
komisjoniga, et hinnata kõnealuste 
lepingute kooskõla energia siseturgu 
käsitlevate õigusaktidega;
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