
AM\796426ET.doc PE430.633v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2009/0108(COD)

17.11.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
7–67

Arvamuse projekt
Sandra Kalniete
(PE428.268v01-00)

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))



PE430.633v02-00 2/38 AM\796426ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\796426ET.doc 3/38 PE430.633v02-00

ET

Muudatusettepanek 7
Marek Siwiec

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 ja 
kaitsetuma tarbija 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.

Or. en

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 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(4) Gaasivarustuse kindluse praeguste 
ühenduse meetmete alusel on 
liikmesriikidel siiski endiselt meetmete 
valikul suur otsustusõigus. Selleks et gaasi 
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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.

siseturg toimiks ka tarneraskuste korral, on 
vaja paremini kooskõlastada nii ennetavaid 
meetmeid kui ka vastumeetmeid 
konkreetsetele tarnehäirele. Siiski on 
oluline mitte seada ohtu liikmesriikide 
võimalust arendada meetmeid vastavalt 
oma erivajadustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Toine Manders

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. 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. 
Koordineeritud vastus tarneraskustele, 
ennetavad meetmed ja vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele peaksid 
kuuluma käesoleva määrusega loodava 
gaasi koordineerimisrühma pädevusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 
toimetulekuks kiiresti rakendada ja nad 
vähendavad märgatavalt nõudlust.

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja ühenduses tervikuna ning rõhuasetust 
valmisolekule ja kooskõlastamisele 
hädaolukorras. 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 
toimetulekuks kiiresti rakendada ja nad 
vähendavad märgatavalt nõudlust.
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Or. ro

Muudatusettepanek 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 poliitilisest ja 
institutsioonilisest vaatepunktist jõudsalt 
edendada ning neid tuleks rahastada 
riikliku ja ühenduse tasandi 
mitmesugustest erivahenditest. 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).

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Toine Manders

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 

(10) Investeeringuid gaasi uude 
infrastruktuuri tuleks jõudsalt edendada. 
Sellised investeeringud peaksid tugevdama 
gaasivarustuse kindlust ja tagama samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Piiriüleste infrastruktuuriinvesteeringute 
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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).

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). ENTSO-G-l 
peaksid olema otsuste tegemise volitused
ja ta peaks koordineerima riiklike 
ülekandesüsteemide haldureid. Kui 
gaasifirmad keelduvad tegemast 
infrastruktuuri vajalikke investeeringuid, 
peaks ENTSO-G-l olema volitused otsida 
teisi investoreid, nt institutsionaalseid 
investoreid (pensionifondid jne). 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rareş-Lucian Niculescu

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.  

Or. ro
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Muudatusettepanek 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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) Käesoleva määrusega tuleks ette näha 
hädaolukorrale reageerimise mehhanismid, 
millele saab tugineda olukorras, kus turud 
ei suuda gaasitarnehäirega enam vajalikul 
määral toime tulla. Hädaolukorras tuleks 
tarnehäirete mõju leevendamiseks eelistada 
vahendeid, mis tagavad tarbijakaitse.

Or. en

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 153 lõikes 2 on sätestatud, et „ühenduse ülejäänud poliitika ja 
meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse tarbijakaitse nõudeid”.

Muudatusettepanek 16
Marek Siwiec

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 liikmeriikide, 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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Or. en

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 17
Marek Siwiec

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.

Or. en

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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 ning pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused. Liikmesriikide ja 
nende pädevate asutuste roll on 
gaasivarustuse tagamisel 
võtmetähtsusega, eelkõige tarnehäirete 
korral ja kriisiolukordades.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marek Siwiec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Liikmesriikide vahelisi erinevusi 
arvesse võttes ning maagaasiettevõtjaid (sh 
uued ja väikesed ettevõtjad) 
põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt 
koormamata tuleks kindlaks määrata
varustuskindluse piisavalt ühtlustatud 
normid – võttes arvesse avaliku teenuse 
osutamise kohustust ja tarbijakaitset 
(nagu on osutatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju1, artiklis 3) –, mille 
abil saaks lahendada vähemalt 
jaanuaris 2009 esinenud olukorra.
_____
1 ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.
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Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Turu hea toimimise tagamiseks on 
võimalikke tarnehäireid (nt jaanuaris 2009 
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. Selleks, et tagada tasakaal, mida 
on vaja turu nõuetekohaseks toimimiseks 
hädaolukorras, peaks liikmesriikidel 
olema võimalus osaleda komisjoni tehtud 
valiku põhjal selliste projektide 
kaasrahastamises, mis on vajalikud 
võimalike blokeerimiste vältimiseks.  

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Olukorras, mil turg ei saa gaasitarneid (18) Olukorras, mil turg ei saa gaasitarneid 
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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.

enam tagada, on oluline need säilitada 
eelkõige kodutarbijatele ja teistele kaitstud 
tarbijatele, nagu koolid ja haiglad. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja
kindlaks määrata enne kriisi puhkemist
esindajate ühiskomitees (mis koosneb 
komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi esindajatest), mis on ainus 
asutus, kellel on volitused tsentraliseerida 
nõudeid ja teha ettepanekuid liidu tasandi 
meetmete kohta, mida võetakse 
varustuskindluse häirete puhul.

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Marek Siwiec

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, kaitsetumatele tarbijatele
ja kaitstud tarbijatele. Kriisiolukorras 
võetavad meetmed – eelkõige avaliku 
teenuse osutamise kohustuse, 
tarbijakaitse, hinnajuhtimise ja 
kompenseerimisega seotud meetmed – on 
vaja kindlaks määrata enne kriisi 
puhkemist.

Or. en

Selgitus

On oluline rõhutada, et olukorras, kus turg ei suuda tarnimist jätkata, on liikmesriikidel 
kohustus tarnida gaasi, eelkõige kodutarbijatele, kaitsetumatele ja kaitstud tarbijatele.  
Kodanike heaolu eest vastutab liikmesriik. Strateegiliste kriisikavade koostamisel tuleb 
arvestada avaliku teenuse osutamise kohustust, kaitsetumate tarbijate kaitset ja võitlust 
energiavaesuse vastu.



AM\796426ET.doc 13/38 PE430.633v02-00

ET

Muudatusettepanek 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 
eelkõige kaitstud tarbijatele, nagu
kodutarbijad, koolid ja haiglad. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja
kindlaks määrata enne kriisi puhkemist.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Zuzana Roithová

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 
eelkõige kodutarbijatele ja haiglatele, 
samuti teistele kaitstud tarbijatele. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja
kindlaks määrata enne kriisi puhkemist.

Or. en

Selgitus

Kodutarbijaid, haiglaid ja teisi kaitstud tarbijaid tuleks kriisi ajal gaasiga varustada. 
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Muudatusettepanek 25
Toine Manders

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
liikmesriigi poolt, eelkõige kodutarbijatele,
teistele kaitstud tarbijatele, nagu koolid ja 
haiglad, ning kaitsetumatele tarbijatele. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja
kindlaks määrata enne kriisi puhkemist.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Toine Manders

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 

(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. Kuna käesolev määrus lähtub 
direktiivist 2009/73/EÜ, rakendatakse 
direktiiv 2009/73/EÜ enne käesoleva 
määruse jõustumist. Võrgu kümneaastane 
arengukava, mille koostas maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik ja mida kontrollis 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
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Koostööamet, on oluline vahend ühenduse 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks.

Koostööamet, on oluline vahend ühenduse 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks.

Or. en

Justification

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Muudatusettepanek 27
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik ja Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet 
peaksid gaasi koordineerimisrühma 
liikmetena täielikult osalema koostöös ja
konsulteerimisel ühenduse tasandil.

(21) Maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik ja Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet 
peaksid gaasi koordineerimisrühma 
liikmetena täielikult osalema koostöös, 
lahenduste leidmisel ja sõnastamisel, 
samuti konsulteerimisel ühenduse tasandil.

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Käesoleva määruse eesmärk on 
volitada maagaasiettevõtjateid ja 
liikmesriikide pädevaid asutusi 
kindlustama, et siseturg toimiks 
tarnehäire korral võimalikult kaua, enne 
kui pädevad asutused võtavad meetmeid 
sellise olukorra lahendamiseks, kus turg 
ei suuda enam tagada vajalikke 
gaasitarneid. Sellised erakorralised 
meetmed peaksid olema täielikus 
kooskõlas ühenduse eeskirjadega ja neist 
tuleks teavitada komisjoni.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 liikmesriikide ja ühenduse 
ennetavad meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele, samuti 
selleks, et täita praktikas Euroopa Liidu 
toimimise lepingus sisalduvat solidaarsuse 
vaimus tegutsemise nõuet.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 31
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Direktiiv 2009/73/EÜ

Kõik liikmesriigid on kohustatud enne 
käesoleva määruse jõustumist rakendama 
direktiivi 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju.
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Or. en

Selgitus

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to eachother 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Muudatusettepanek 32
Zuzana Roithová

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 ja haiglad; kui 
asjaomane liikmesriik nii otsustab, olles 
läbi viinud artikli 8 kohase mõju 
hindamise, võttes arvesse tehnilist 
teostatavust ning hinnanud 
majanduslikult turu jaoks tekkivaid 
kulusid ja kasu, võib mõiste hõlmata ka
teisi tarbijaid, kes on jaotusvõrguga juba 
ühinenud;

Or. en

Selgitus

Kodutarbijaid ja haiglaid kui kaitstud tarbijaid tuleks tõesti ka kriisi ajal gaasiga varustada. 
Kui aga liikmesriik otsustab kaitstud tarbijate hulka arvata ka teisi tarbijaid peale 
kodutarbijate ja haiglate, peaks see otsus põhinema usaldusväärsel mõju hindamisel, mille 
käigus hinnatakse ka kulu ja kasu turu jaoks, sest laiem määratlus võib kaasa tuua vajaduse 
väga suurte investeeringute järele ning kulutused, mis lõpptarbija peab kinni maksma.



AM\796426ET.doc 19/38 PE430.633v02-00

ET

Muudatusettepanek 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, koolid ja haiglad; 
täiendavate koguste olemasolu korral ka
jaotusvõrguga juba ühinenud väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, koolid ja 
haiglad; kui asjaomane liikmesriik nii 
otsustab, võib mõiste vastavalt avalikule 
huvile hõlmata ka teisi tarbijaid, mis on 
jaotusvõrguga juba ühinenud;

Or. en

Selgitus

Laiendada määruse kohaldamisala kaitsetumatele tarbijatele.
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Muudatusettepanek 35
Adam Bielan

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 teisi tarbijaid, nt väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid, koole ja 
haiglaid, mis on jaotusvõrguga juba 
ühinenud;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele on vaja jätta manööverdamisruumi „kaitstud tarbijate” määratlemisel. 
Nimekiri ei tohiks piirduda konkreetsete tarbijatega.

Muudatusettepanek 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „pädev asutus” – liikmesriigi määratud 
reguleeriv asutus või valitsusasutus, kes 
vastutab gaasivarustuse kindluse eest. 
Sellega ei piirata liikmesriikide võimalusi 
määrata teatavate käesolevas määruses 
sätestatud ülesannete eest vastutavaks 
muid ametiasutusi kui pädevad asutused.
Kõnealused ülesanded täidetakse pädeva 
asutuse järelevalve all ja täpsustatakse 
artiklis 4 osutatud kavades.

(2) „pädev asutus” – liikmesriigi määratud 
reguleeriv asutus või valitsusasutus, kes 
vastutab gaasivarustuse kindluse eest. 
Kõnealused ülesanded täidetakse pädeva 
asutuse järelevalve all ja täpsustatakse 
artiklis 4 osutatud kavades. 

Or. en

Selgitus

Pädev asutus peab alati tähendama riiklikku reguleerivat asutust. Igasugune kõrvalekalle 
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kahjustab asutuse kui sõltumatu organi põhifunktsiooni ja olemasolu mõtet ning tarbijate 
huve.

Muudatusettepanek 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 tagamine on 
eelkõige liikmesriikide ja liikmesriikide 
pädevate asutuste ülesanne. 
Gaasivarustuse kindluse tagavad 
vastavates vastutusalades ka
maagaasiettevõtjad ja gaasi tööstustarbijad. 
Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi suveräänset õigust kindlustada oma majandushuve ei saa anda Euroopa 
Komisjoni kaitse alla.

Muudatusettepanek 38
Marek Siwiec

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.

Or. en
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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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Gaasivarustuse kindluse tagamise 
meetmed on selgelt määratletud, 
läbipaistvad, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja kontrollitavad 
ning ei moonuta põhjendamatult 
konkurentsi ega siseturu tõhusat 
toimimist.

5. Gaasivarustuse kindluse tagamise 
meetmed on selgelt määratletud, 
läbipaistvad, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja kontrollitavad 
ning võtavad arvesse tarbijate 
majandushuve.

Or. en

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikli 153 lõikes 2 on sätestatud, et „ühenduse ülejäänud poliitika ja 
meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse tarbijakaitse nõudeid”.

Muudatusettepanek 40
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Iga liikmesriik püüdleb gaasi 
tarneteede ja allikate võimalikult suure
mitmekesisuse poole, et optimeerida gaasi 
füüsilist kättesaadavust tarnehäirete 
korral.
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 41
Marek Siwiec

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
kohta (nagu on osutatud direktiivi 
2009/73/EÜ artiklis 3), sh liikmesriikide 
meetmete kohta, mis kaitsevad tarbijaid 
ülemääraste hinnatõusude eest.

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

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, 

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 30-päevasel, 
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erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

Or. en

Selgitus

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Muudatusettepanek 43
Toine Manders

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 

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad riiklike 
ülekandesüsteemide haldurid, keda 
koordineerib otsuste tegemise volitustega 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik, 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 
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haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Toine Manders

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 ja kaitsetumatele 
tarbijatele gaasitarned järgmistel juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 45
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pädev asutus kohustab tarneettevõtjaid 
tagama kaitstud tarbijatele gaasitarned 
järgmistel juhtudel:

a) väga madal temperatuur seitsmel 
järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant ning

a) väga madal temperatuur seitsmel 
järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant ning

b) erandlikult kõrge gaasinõudlus 60-
päevasel ajavahemikul kõige külmemal 
ajal, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant.

b) erandlikult kõrge gaasinõudlus 30-
päevasel ajavahemikul kõige külmemal 
ajal, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant.

Or. en



PE430.633v02-00 26/38 AM\796426ET.doc

ET

Selgitus

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards.
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Muudatusettepanek 46
Zuzana Roithová

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 kohustab tarneettevõtjaid 
tagama kaitstud tarbijatele gaasitarned 30
päeva jooksul ka hädaolukorras vastavalt 
artikli 9 lõikele 2. Tarneettevõtjad 
koostöös pädeva asutusega püüavad
säilitada gaasitarned kaitstud tarbijatele
võimalikult kaua turupõhiseid 
gaasivarustuse kindluse meetmeid 
kasutades.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse normi täitmine peaks olema tarneettevõtjate peamine ülesanne. 30-päevane 
ajavahemik on piisav, vt artikli 7 lõiget 1. Turg peaks toimima nii kaua kui võimalik ning 
turupõhised mehhanismid peaksid välja arendama füüsilised ja lepingulised vahendid 
varustuse säilitamiseks kaitstud tarbijatele. 
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Muudatusettepanek 47
Toine Manders

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marek Siwiec

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 ja 
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 
liikmesriigid kõik meetmed, et hoida ära 
ülemäärane gaasihinna tõus 
kodutarbijatele, kaitstud ja kaitsetumatele 
tarbijatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 tarbijate 
varustamiseks luuakse tingimused ilma 
gaasi siseturu nõuetekohast toimimist 
piiramata, tarbijate majandushuvide 
kaitset vähendamata ning selliste 
hindadega, mis vastavad kauba õiglasele
turuväärtusele.

Or. en

Justification

EÜ asutamislepingu artikli 153 lõikes 2 on sätestatud, et „ühenduse ülejäänud poliitika ja 
meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse tarbijakaitse nõudeid”.

Muudatusettepanek 50
Toine Manders

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 tarbijate
ja kaitsetumate tarbijate varustamiseks 
luuakse tingimused ilma gaasi siseturu 
nõuetekohast toimimist piiramata ning 
selliste hindadega, mis vastavad kauba 
turuväärtusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Sandra Kalniete

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et kõiki 
tarbijaid teavitatakse lõigetes 1 ja 2 
sätestatud varustuskindluse normist.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid katavad gaasi 
kaitsetumatele tarbijatele tarnimise hinna 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud olukordades. 
„Kaitsetumate tarbijate” määratlus 
jäetakse liikmesriikide otsustada, nagu on 
nõutud direktiivis 2009/73/EÜ. 

Or. en

Muudatusettepanek 53
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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 

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis 
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust, ning kavandatavate meetmete 
mõju, viies läbi riski ja mõju hindamise; 
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nõudeid: seejuures järgitakse järgmisi nõudeid:

Or. en

Selgitus

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Muudatusettepanek 54
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid ja 
mõjusid;

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) võetakse arvesse tehnilist teostatavust 
ning majanduslikku hinnangut 
kavandatavatest meetmetest turu jaoks 
tekkivate kulude ja kasu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Zuzana Roithová

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. Liikmesriigid tagavad, et piiriülene 
juurdepääs gaasihoidlatele säilib ka 
hädaolukorras. Liikmesriigid ei kehtesta
meetmeid, millega põhjendamatult 
piiratakse piiriüleseid gaasivooge.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et mitte ainult hädaolukorra lahendamise kava, vaid iga asutus ja ka 
liikmesriikide seadusandjad tagavad, et piiriülene juurdepääs gaasihoidlatele säilib. 
Liikmesriikidel ei ole lubatud kehtestada meetmeid, millega põhjendamatult piiratakse 
gaasivooge, sulgedes sellega siseturu.
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Muudatusettepanek 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Marek Siwiec

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 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 vähemalt üks pädev asutus
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
vähemalt ühte liikmesriiki.
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Or. en

Selgitus

Ühenduse hädaolukorra peaks saama välja kuulutada ka siis, kui ainult ühes liikmesriigis on 
varustuskriis.  See menetlus võimaldab kiiremat reageerimist ja seega viivitamatut abi 
asjaomasele liikmesriigile koos kiirema info- ja oskusteabe vahetusega.

Muudatusettepanek 59
Adam Bielan

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 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 vähemalt üks pädev asutus 
seda taotleb, kuulutab komisjon välja
sobiva kriisitaseme vastavalt artikli 9 
lõikes 2 sätestatud määratlustele ning
pärast kontrollimist vastavalt artikli 9 
lõikele 6. Komisjon võib kuulutada välja 
Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
konkreetselt mõjutatud geograafilistes 
piirkondades.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et üks liikmesriik või geograafiline piirkond võib sattuda keerulisse olukorda, 
peaks komisjonil olema võimalus sellisel juhul välja kuulutada sobiv kriisitase. Olukorda 
tuleks eelnevalt asjakohaselt kontrollida. 
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Muudatusettepanek 60
Adam Bielan

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 seda, kui 
on välja kuulutanud ühe kolmest artikli 9 
lõikes 2 määratletud kriisitasemest.

Or. en

Selgitus

Pärast ühenduse hädaolukorra väljakuulutamist võib olla näiliselt liiga hilja teatavaid meetmeid 
võtta. Gaasi koordineerimisrühm peaks samuti ennetavat rolli mängima.  

Muudatusettepanek 61
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
nõuab ta kõnealuselt pädevalt asutuselt või 
maagaasiettevõtjalt nende meetmete 
muutmist.

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
nõuab ta kõnealuselt pädevalt asutuselt 
nende meetmete muutmist või soovitab 
pädeval asutusel nõuda 
maagaasiettevõtjalt meetmete muutmist.  

Or. en

Selgitus

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
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and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Muudatusettepanek 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, on komisjonil 
õigus otseselt sekkuda, rakendades II ja 
III lisas loetletud meetmeid, et taastada 
gaasivarustus mõjutatud turgudel. 

Or. en

Selgitus

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.
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Muudatusettepanek 63
Toine Manders

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. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja juhatab 
seda. Koordineerimisrühm kehtestab oma 
töökorra ja võib Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras kehtestada riiklike 
ülekandesüsteemide halduritele 
kohustuslikke meetmeid, et tagada 
siseturu tõrgeteta toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigid esitavad komisjonile 
kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut: liikmesriigid 
teavitavad pärast uute valitsustevaheliste 
lepingute sõlmimist komisjoni;
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Or. en

Selgitus

Liikmesriigi suveräänset õigust kindlustada oma majandushuve ei saa anda Euroopa 
Komisjoni kaitse alla. Lisaks sellele kuuluvad valitsustevahelised kokkulepped kindlalt riigi 
pädevusse ja neid sõlmivad üksnes riikide parlamendid.

Muudatusettepanek 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maagaasiettevõtjad teatavad
kolmandates riikides asuvate tarnijatega
seotud lepingute puhul komisjonile 
järgmised andmed:

b) pädev asutus edastab vastava riigi 
territooriumil asuvate maagaasiettevõtjate 
poolt kolmandates riikides asuvate 
tarnijatega sõlmitud lepingute puhul 
komisjonile järgmised andmed lühendatud 
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kujul:

Or. en

Selgitus

Maagaasiettevõtja esitab nõutava teabe pädevale asutusele, kes edastab selle komisjonile 
lühendatud kujul, mis on komisjoni jaoks piisav.

Muudatusettepanek 67
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) maagaasiettevõtja teavitab pädevat 
asutust punkti b kohaselt nõutavast 
teabest.

Or. en

Selgitus

Maagaasiettevõtja esitab nõutava teabe pädevale asutusele, kes edastab selle komisjonile 
lühendatud kujul, mis on komisjoni jaoks piisav.


