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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 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 
kaitstud tarbijatele. Kriisiolukorras 
võetavad meetmed on vaja määratleda enne 
kriisi puhkemist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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. 

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

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. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad tarbijate 
teavitamise lõikes 1 nimetatud 
varustuskindluse normist ning kõikidest 
tarbijakaitsealastest õigustest, mis neil on 
vastavalt direktiivile 2009/73/EÜ. 
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Or. en

Muudatusettepanek 6

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.

Or. en


