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Muudatusettepanek 44
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Maagaas (edaspidi „gaas”) on ühenduse 
energiavarustuse tähtis osa, mis hõlmab 
veerandi primaarenergiavarustusest ning 
mida kasutatakse peamiselt kütte ja elektri 
tootmiseks ning transpordikütusena ja 
lähteainena tööstuses.

(1) Maagaas (edaspidi „gaas”) on ühenduse 
energiavarustuse tähtis osa, mis hõlmab 
veerandi primaarenergiavarustusest ning 
mida kasutatakse peamiselt kütte ja elektri 
tootmiseks ning transpordikütusena ja 
lähteainena tööstuses. Maagaas on kõige 
keskkonnasõbralikum fossiilkütus ning 
usaldusväärne ja läbiproovitud ja 
katsetatud lahendus taastuvate 
energiaallikate tehnoloogiate toetuseks 
tippnõudluse ajal. 

Or. el

Muudatusettepanek 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Gaasivarustuse kindluse praeguste liidu
meetmete alusel on liikmesriikidel siiski 
endiselt meetmete valikul suur 
otsustusõigus. Selleks et gaasi siseturg 
toimiks ka tarneraskuste korral, on vaja 
paremini kooskõlastada reageerimist 
tarnekriisidele nii ennetavate meetmete 
osas kui ka vastumeetmete osas
konkreetsetele tarnehäiretele. Samas on 
siiski ülitähtis mitte seada ohtu 
liikmesriikide võimalust töötada välja 
meetmeid, mis vastavad nende eripärale.
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meetmeid kui ka vastumeetmeid
konkreetsetele tarnehäirele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 reageerimist 
tarnekriisidele, eelkõige ennetavate 
meetmete osas, nagu tarbimise 
vähendamine ning taastuvate 
energiaallikate elektrivõrku 
integreerimine ja ühendamine, kuid ka 
vastumeetmete osas konkreetsetele
tarnehäiretele.

Or. ro

Selgitus

Ennetavad meetmed on odavamad ning nagunii on vaja tarbimist vähendada ja 
alternatiivseid allikaid kasutada. Nende edendamine peaks seetõttu saama kohustuseks.
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Muudatusettepanek 47
Zigmantas Balčytis

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 solidaarsusel 
põhinevat reageerimist tarnekriisidele nii
ennetavate meetmete osas kui ka
vastumeetmete osas konkreetsetele
tarnehäiretele.

Or. lt

Muudatusettepanek 48
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Arvestades rahvusvahelise koostöö 
kesksest osa ELi liikmesriikide kodanikele 
gaasivarustuse tagamisel, peavad kõik 
ELi sellekohased poliitilised meetmed ja 
tegevuskavad, mis seostuvad koostöösse 
hõlmatud kolmandate riikidega, rajanema 
vastastikuse austuse põhimõttel; kõik 
võimalikud probleemid tuleks lahendada 
poliitilise dialoogi ja läbirääkimiste 
kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse gaasi transiiditeede ja
allikatega tuleks tagada nii kogu ühenduse 
kui ka üksikute liikmesriikide
varustuskindlus. Tulevikus sõltub 
varustuskindlus kütuseliikide arengust, 
tootmise arengust ühenduses ja ühendusse 
tarnivates kolmandates riikides, aga ka 
investeeringutest gaasihoidlatesse, 
ühenduses ja sellest väljaspool asuvatesse 
gaasiteedesse ning veeldatud maagaasi 
hoidlatesse.

(5) Ühenduse gaasi transiiditeede ja
allikate mitmekesistamine on tähtis nii 
kogu ühenduse kui ka üksikute 
liikmesriikide varustuskindluse 
tugevdamiseks. Tulevikus sõltub 
varustuskindlus energiatõhususe 
suurenemisest, kütuseliikide arengust, 
tootmise arengust ühenduses ja ühendusse 
tarnivates kolmandates riikides, aga ka 
investeeringutest gaasihoidlatesse, 
ühenduses ja sellest väljaspool asuvate 
tarneallikate ja gaasiteede 
mitmekesistamisse ning veeldatud 
maagaasi hoidlatesse.

Or. ro

Selgitus

Gaasi tarbimise vähendamine ja gaasi kui põhiallika asendamine alternatiividega peab 
saama alaliseks prioriteediks.

Muudatusettepanek 50
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse gaasi transiiditeede ja 
allikatega tuleks tagada nii kogu ühenduse
kui ka üksikute liikmesriikide 
varustuskindlus. Tulevikus sõltub 
varustuskindlus kütuseliikide arengust, 

(5) Liidu gaasi transiiditeede ja allikatega 
tuleks tagada nii kogu liidu kui ka üksikute 
liikmesriikide varustuskindlus. Tulevikus 
sõltub varustuskindlus kütuseliikide 
arengust, tootmise arengust liidus ja liitu



AM\801609ET.doc 7/109 PE438.187v01-00

ET

tootmise arengust ühenduses ja ühendusse
tarnivates kolmandates riikides, aga ka 
investeeringutest gaasihoidlatesse,
ühenduses ja sellest väljaspool asuvatesse 
gaasiteedesse ning veeldatud maagaasi 
hoidlatesse.

tarnivates kolmandates riikides, aga ka 
investeeringutest gaasihoidlatesse, liidus ja 
sellest väljaspool asuvate gaasiteede ja -
allikate mitmekesistamisse, pöörates 
eritähelepanu Nabuccole, ning veeldatud 
maagaasi hoidlatesse.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Suurima gaasiinfrastruktuuri tõrge (nn 
n-1 põhimõte) võib olla tõenäoline. 
Kõnealuse infrastruktuuri tõrge on üks 
võimalik stsenaarium, mis võib aidata 
hinnata liikmesriigi varustuskindlust.

Or. en

Selgitus

Kuigi määruse eelnõus on eraldi artiklites (vastavalt 1. lisa artikkel 6 ja artikkel 7) 
määratletud nii infrastruktuuri kui ka varustuskindluse normid, on pakutud näitajate vahel 
ikka veel ristviiteid ja seoseid. See tekitab segadust ning määruse eelnõud tuleks muuta, et 
teha nende kahe näitaja vahel täpset vahet. Riski ja mõju hindamiseks kasutatakse 
mitmesuguseid erandlikult kõrge gaasinõudluse ja/või tarnehäirete stsenaariume, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid.
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Muudatusettepanek 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Suurima gaasiinfrastruktuuri tõrge (nn 
n-1 põhimõte) võib olla küllaltki
tõenäoline. Kõnealuse infrastruktuuri tõrge
on üks võimalik stsenaarium, mis võib 
aidata hinnata liikmesriigi 
varustuskindlust.

Or. en

Selgitus

Kuigi määruse eelnõus on eraldi artiklites (vastavalt 1. lisa artikkel 6 ja artikkel 7) 
määratletud nii infrastruktuuri kui ka varustuskindluse normid, on pakutud näitajate vahel 
ikka veel ristviiteid ja seoseid. See tekitab segadust ning määruse eelnõud tuleks muuta, et 
teha nende kahe näitaja vahel täpset vahet. Riski ja mõju hindamiseks kasutatakse 
mitmesuguseid erandlikult kõrge gaasinõudluse ja/või tarnehäirete stsenaariume, võttes 
arvesse kõiki asjakohaseid riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid.

Muudatusettepanek 53
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Suurima gaasiinfrastruktuuri või 
tarneallika tõrge (nn n-1 põhimõte) on 
tõenäoline. ELi kui terviku ja iga 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse
esialgse hindamise hea mõõdupuu on, et 
kõnealuse infrastruktuuri või tarneallika 
tõrge võetakse võrdlusaluseks sellele, mida
EL tervikuna ja iga liikmesriik peaksid 
suutma kompenseerida.
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Or. es

Selgitus

Kuna on tavaline, et eri liikmesriigid hangivad oma tarned samast geograafilisest allikast või 
sama infrastruktuuri kaudu, teravdab mis tahes tõrge nendes tagajärgi kõigi jaoks, sest 
liikmesriik ei saa pöörduda abi saamiseks naaberliikmesriigi poole. Seetõttu on vaja hinnata 
n-1 kriteeriumi ELi tasandil.

Muudatusettepanek 54
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Määruses määratletud n-1 reegel puudutab ainult infrastruktuure.

Muudatusettepanek 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja liidus tervikuna. Ühtsel metoodikal 
põhinev riski ja mõju hindamine peaks 
tagama gaasivarustuse kindluse
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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. 

miinimumkriteeriumide tõhusa ja 
tulemusliku rakendamise ning võrdsed 
võimalused gaasiga varustatuse 
kindlustamiseks, arvestades samal ajal 
riigi või piirkondlikke iseärasusi, 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 gaasi 
järele. Tuleks siiski märkida, et 
fossiilkütustele üleminek tooks kaasa 
suuremad kasvuhoonegaaside 
heitkogused. Nõudlusega seotud 
meetmena tuleks veelgi edendada tõhusat 
energiakasutust. Kavandatud nõudlusega 
ja pakkumisega seotud meetmete 
keskkonnamõju tuleks võtta 
nõuetekohaselt arvesse ning eelistada 
tuleks meetmeid, mille keskkonnamõju on 
väikseim. Kõikides infrastruktuuri 
tehtavates investeeringutes tuleks võtta 
nõuetekohaselt arvesse keskkonda ja 
sellekohast ühenduse õigustikku.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele anda nõuetekohase ühtse metoodika alusel põhjalik riski- ja mõjuhinnang, milles 
neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused tuleb esitada ennetus- ja 
hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks kuuluvad 
läbivaatamisele. Sarnased plaanid võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.
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Muudatusettepanek 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 liidus tervikuna. Ühtsel metoodikal 
põhinev riski ja mõju hindamine peaks 
tagama gaasivarustuse kindluse
miinimumkriteeriumide tõhusa ja 
tulemusliku rakendamise ning võrdsed 
võimalused gaasiga varustatuse 
kindlustamiseks, arvestades samal ajal 
riigi või piirkondlikke iseärasusi, 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 gaasi 
järele.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele anda nõuetekohase ühtse metoodika alusel põhjalik riski- ja mõjuhinnang, milles 
neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused tuleb esitada ennetus- ja 
hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks kuuluvad 
läbivaatamisele. Sarnased plaanid võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.



PE438.187v01-00 12/109 AM\801609ET.doc

ET

Muudatusettepanek 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 liidus tervikuna. Ühtsel metoodikal 
põhinev riski ja mõju hindamine peaks 
tagama gaasivarustuse kindluse
miinimumkriteeriumide tõhusa ja 
tulemusliku rakendamise ning võrdsed 
võimalused gaasiga varustatuse 
kindlustamiseks, arvestades samal ajal 
riigi või piirkondlikke iseärasusi, 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 gaasi
järele.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele anda nõuetekohase ühtse metoodika alusel põhjalik riski- ja mõjuhinnang, milles 
neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused tuleb esitada ennetus- ja 
hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks kuuluvad 
läbivaatamisele. Sarnased plaanid võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.
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Muudatusettepanek 58
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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. Tõhus 
energiakasutus (näiteks hoonete ja 
tööstustarbijate parem energiatõhusus) 
peaks olema nõudlusega seotud 
meetmena alaliseks prioriteediks.

Or. ro

Selgitus

Nõudlusega seotud meetmeid tuleb kogu aeg arendada. Tõhus energiakasutus ja 
energiaallikate mitmekesistamine ei peaks olema prioriteediks mitte ainult kriisiajal.

Muudatusettepanek 59
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja ühenduses tervikuna. Gaasivarustuse 
kindluse ühised miinimumkriteeriumid 

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja liidus tervikuna. Gaasivarustuse kindluse 
ühised miinimumkriteeriumid, milles on 
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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.

võetud arvesse riigi või piirkonna eripära,
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.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Zigmantas Balčytis

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 ja mitmekesistatud
gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides, 
eelkõige energiaallikatest isoleeritud 
piirkondades. 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.

Or. lt
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Muudatusettepanek 61
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Energiatõhususse tehtavaid 
investeeringuid tuleks jõuliselt edendada 
nii tarne- ja transiitriikides kui ka ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Algatatud Ida-Euroopa 
energiatõhususe ja keskkonnapartnerlus 
peaks ergutama konkreetsete ettepanekute 
väljatöötamist, et vähendada nõudlust 
gaasi järele energiatõhususe parandamise 
kaudu (nt Ukraina kaugküttesüsteemide 
täiustamine), mille tulemusena paraneb 
ELi gaasivarustuse kindlus.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Zigmantas Balčytis

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

(10) Investeeringuid gaasi uude 
infrastruktuuri tuleb jõudsalt edendada, 
eelkõige energiaallikatest isoleeritud 
piirkondades. Sellised investeeringud 
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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).

peaksid vähendama sõltuvust ühest 
tarnijast ja paremini tagama
gaasivarustuse kindluse ja maagaasi 
siseturu parema 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. lt

Muudatusettepanek 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Investeeringuid gaasi uude 
infrastruktuuri tuleks jõudsalt edendada. 
Sellised investeeringud peaksid tugevdama 
gaasivarustuse kindlust ja tagama samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise.
Taastuvatest energiaallikatest saadava 
gaasi integreerimise hõlbustamine 
gaasivõrgu infrastruktuuri peaks olema 
alaline prioriteet. 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

Selgitus

Komisjon ja nõukogu peaksid koostama ELi õigusnormid, mis ergutavad alternatiivsete 
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energiaallikate kasutamist ja annavad stiimuleid uute investeeringute tegemiseks.

Muudatusettepanek 65
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata liikmesriikidel 
rahastada investeeringuid kohalikku
tootmisesse ja infrastruktuuri, on 
kättesaadavad mitmesugused ühenduse 
vahendid, nagu Euroopa 
Investeerimispanga laenud ja tagatised või 
regionaal-, struktuuri- või 
ühtekuuluvusfondi vahendid. Euroopa 
Investeerimispanga ning ühenduse 
välisvahendite (nt Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend ja arengukoostöö 
rahastamisvahend) abil saab 
energiavarustuse kindluse parandamiseks 
rahastada kolmandates riikides võetavaid 
meetmeid.

(11) Selleks et aidata liikmesriikidel 
rahastada investeeringuid tootmisesse,
infrastruktuuri ja energiatõhususe 
meetmetesse piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, on kättesaadavad mitmesugused 
ühenduse vahendid, nagu Euroopa 
Investeerimispanga laenud ja tagatised või 
regionaal-, struktuuri- või 
ühtekuuluvusfondi vahendid.

Or. ro

Selgitus

Investeeringud energiatõhusamasse tarbimisse ja alternatiivsetesse energiaallikatesse ei too 
mitte ainult kaasa CO2 heitkoguste vähenemist, vaid ka vähendavad sõltuvust gaasi impordist 
ning investeeringuid kriisile reageerimisse.

Muudatusettepanek 66
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolev määrus peaks tagama, et 
maagaasiettevõtjad ja tarbijad saaksid 

(12) Käesolevas määruses tuleks arvesse 
võtta iga liikmesriigi gaasisektori eripära 
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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. 

ning sätestada vahendid, mis põhineksid 
tarbijakaitse tagamisel ja millega 
muudetaks esmatähtsaks tarnehäirete 
mõju leevendamine. Liikmesriigid jäävad 
siiski ise oma varustuskindluse eest 
vastutavaks ning omavad märkimisväärset 
paindlikkust varustuskindluse tagamise 
korraldamisel ja selleks vahendite 
valimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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
üksi ei suuda gaasitarnehäirega enam 
vajalikul määral toime tulla. Ka 
hädaolukorras tuleks tarnehäirete mõju 
leevendamiseks eelistada turupõhiseid 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

Esimese kahe kriisietapi jooksul peaks turg eeldatavasti ise suutma probleemi täielikult 
lahendada, kuid tõelise kriisi/hädaolukorra puhul, kui turumehhanismid üksi ei suuda kriisiga 
toime tulla, peaksid sekkuma liikmesriigid. Turupõhised mehhanismid ja mitte-turupõhised 
mehhanismid võivad hädaolukorra etapis toimida samaaegselt.
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Muudatusettepanek 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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
üksi ei suuda gaasitarnehäirega enam 
vajalikul määral toime tulla. Ka 
hädaolukorras tuleks tarnehäirete mõju 
leevendamiseks eelistada turupõhiseid 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

Esimese kahe kriisietapi jooksul peaks turg eeldatavasti ise suutma probleemi täielikult 
lahendada, kuid tõelise kriisi/hädaolukorra puhul, kui turumehhanismid üksi ei suuda kriisiga 
toime tulla, peaksid sekkuma liikmesriigid. Turupõhised mehhanismid ja mitte-turupõhised 
mehhanismid võivad hädaolukorra etapis toimida samaaegselt.

Muudatusettepanek 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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
üksi ei suuda gaasitarnehäirega enam 
vajalikul määral toime tulla. Ka 
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tuleks tarnehäirete mõju leevendamiseks 
eelistada turupõhiseid vahendeid.

hädaolukorras tuleks tarnehäirete mõju 
leevendamiseks eelistada turupõhiseid 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

Esimese kahe kriisietapi jooksul peaks turg eeldatavasti ise suutma probleemi täielikult 
lahendada, kuid tõelise kriisi/hädaolukorra puhul, kui turumehhanismid üksi ei suuda kriisiga 
toime tulla, peaksid sekkuma liikmesriigid. Turupõhised mehhanismid ja mitte-turupõhised 
mehhanismid võivad hädaolukorra etapis toimida samaaegselt.

Muudatusettepanek 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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
üksi ei suuda gaasitarnehäirega enam 
vajalikul määral toime tulla. Ka 
hädaolukorras tuleks tarnehäirete mõju 
leevendamiseks eelistada turupõhiseid 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

Esimese kahe kriisietapi jooksul peaks turg eeldatavasti ise suutma probleemi täielikult 
lahendada, kuid tõelise kriisi/hädaolukorra puhul, kui turumehhanismid üksi ei suuda kriisiga 
toime tulla, peaksid sekkuma liikmesriigid. Turupõhised mehhanismid ja mitte-turupõhised 
mehhanismid võivad hädaolukorra etapis toimida samaaegselt.
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Muudatusettepanek 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) ELi investeeringutega kohalikku 
tootmisse ja infrastruktuuri peaksid 
kaasnema liikmesriikide ja komisjoni 
pingutused edendada energiaharta 
lepingu kohaselt koostöös kolmandate 
riikidega siseturu põhimõtete ja normide 
laiendamist ELi naabruses. Komisjon 
peaks kaaluma ELi ja Kagu-Euroopa 
riikide vahelise energiaühenduse 
laiendamist vajaduse korral muudele 
kolmandatele riikidele ning selle eeskujul 
uute piirkondlike energiaturgude (näiteks 
Euroopa – Vahemere piirkonna 
energiaühendus) loomist, et tagada 
varustuskindlus.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Maagaasi varustuskindluse 
suurendamiseks on ka vaja ette näha 
maagaasi strateegiliste varude säilitamine 
liikmesriikides. Arvestades turupõhiste 
vahendite prioriteetseks tunnistamist 
tuleks sellised varud säilitada avaliku ja 
erasektori partnerluse kaudu. 

Or. de
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Selgitus

Mis puudutab varustuskindlust, siis ei piisa vaid selle tagamisest: avaliku ja erasektori 
partnerlus peaks ka tagama sõltumatu ja turupõhise pakkumise.

Muudatusettepanek 73
Takis Hadjigeorgiou

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 siseturg kindlustab ühenduses 
kõigi liikmesriikide jaoks väga suure 
tarnekindluse, tingimusel et kõnealune turg 
saab täiel määral toimida, ning tagab 
tarbijate huvide kaitse 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 tarbijate 
vajadustele ja kaitsele seeläbi, et hinnad, 
mis kriisi ajal kalduvad vähenenud 
pakkumise ja suurenenud nõudluse tõttu 
(pakkumise ja nõudluse põhimõte) väga 
kiiresti tõusma, hoitakse kontrolli all.

Or. el

Muudatusettepanek 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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

(14) Gaasi siseturu lõpuleviimine ja tõhus
konkurents sellel turul kindlustavad liidus
kõigi liikmesriikide jaoks väga suure 
tarnekindluse, tingimusel et kõnealune turg 
saab täiel määral toimida ka liidu üht osa 
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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.

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 siseturu 
toimimisele ning aitavad vältida 
turumoonutusi ja kaitsta turu reageerimist 
häiretele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et poliitika peaks vastama siseturu toimimisele, mitte aga 
turunõuetele.

Muudatusettepanek 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 liidus
kõigi liikmesriikide jaoks väga suure 
tarnekindluse, tingimusel et kõnealune turg 
saab täiel määral toimida ka liidu 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 siseturu 
toimimisele ning aitavad vältida 
turumoonutusi ja kaitsta turu reageerimist 
häiretele.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et poliitika peaks vastama siseturu toimimisele, mitte aga 
turunõuetele.

Muudatusettepanek 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 ära hoida pädevuskonflikti 
ja kindlustada hästi toimiv turg eelkõige 
tarnehäirete korral ja kriisiolukordades, on 
äärmiselt oluline määratleda täpselt kõigi 
maagaasiettevõtjate ning pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse võtta ka selleks, et vältida 
pädevuskonflikti.

Muudatusettepanek 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 ära hoida pädevuskonflikti 
ja kindlustada hästi toimiv turg eelkõige 
tarnehäirete korral ja kriisiolukordades, on 
äärmiselt oluline määratleda täpselt kõigi 
maagaasiettevõtjate ning pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused.

Or. en
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Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse võtta ka selleks, et vältida 
pädevuskonflikti.

Muudatusettepanek 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 ära hoida pädevuskonflikti 
ja kindlustada hästi toimiv turg eelkõige 
tarnehäirete korral ja kriisiolukordades, on 
äärmiselt oluline määratleda täpselt kõigi 
maagaasiettevõtjate ning pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse võtta ka selleks, et vältida 
pädevuskonflikti.

Muudatusettepanek 79
Algirdas Saudargas

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 

(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 
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ühendused, torustikus kahesuunalist voogu 
võimaldavad seadmed, hoidlad ning 
veeldatud maagaasi taasgaasistamise 
käitised.

ühendused, eelkõige ELi gaasivõrku 
juurdepääsu võimaldavad ühendused,
torustikus kahesuunalist voogu 
võimaldavad seadmed, hoidlad ning 
veeldatud maagaasi taasgaasistamise 
käitised. Kui vajalikud ühendused ei ole 
gaasiettevõtjatele majanduslikult tasuvad, 
kuid neil oleks gaasivarustuse kindluse 
jaoks selge lisandväärtus, peaks komisjon 
tegema ettepaneku asjakohaste rahaliste 
stiimulite kohta, et tagada kõikide 
liikmesriikide füüsiline ühendatus ELi 
gaasivõrguga.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Hannes Swoboda

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 piiratud arvule 
muudele tarbijatele, eelkõige tähtsaid 
avalikke teenuseid osutavatele tarbijatele, 
kelle võivad kindlaks määrata asjaomased 
liikmesriigid ise. Kriisiolukorras võetavad 
meetmed on vaja määratleda enne kriisi 
puhkemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 üksi ei saa 
gaasitarneid enam tagada, on oluline need 
säilitada kaitstud tarbijatele. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja 
määratleda enne kriisi puhkemist.

Or. en

Selgitus

Kuigi kodutarbijad vajavad kindlasti kaitset, on kaitstud tarbijate kategooria võimalik 
laiendamine ELi tasandil väga keeruline ja tundlik teema, mille jaoks on vaja põhjalikku 
mõjuhinnangut. Lisaks peaks kaitstud tarbijate kategooria laiendamine jääma liikmesriikide 
eesõiguseks, sest selle asjakohasust ja piisavust tuleks hinnata riigi eripärast lähtudes, 
arvestades eelkõige energiaallikate kogumit ja gaasi tähtsust selles kogumis. Seetõttu ei 
tohiks määruse eelnõus laiendada ELi kehtestatud kohustuslikku kaitset kellelegi peale 
kodutarbijate.

Muudatusettepanek 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 üksi ei saa 
gaasitarneid enam tagada, on oluline need 
säilitada kaitstud tarbijatele. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja 
määratleda enne kriisi puhkemist.

Or. en

Selgitus

Kuigi kodutarbijad vajavad kindlasti kaitset, on kaitstud tarbijate kategooria võimalik 
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laiendamine ELi tasandil väga keeruline ja tundlik teema, mille jaoks on vaja põhjalikku 
mõjuhinnangut. Lisaks peaks kaitstud tarbijate kategooria laiendamine jääma liikmesriikide 
eesõiguseks, sest selle asjakohasust ja piisavust tuleks hinnata riigi eripärast lähtudes, 
arvestades eelkõige energiaallikate kogumit ja gaasi tähtsust selles kogumis. Seetõttu ei 
tohiks määruse eelnõus laiendada ELi kehtestatud kohustuslikku kaitset kellelegi peale 
kodutarbijate.

Muudatusettepanek 83
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Varustuskindluse kohustuste 
täitmiseks on mitmesuguseid vahendeid. 
Neid vahendeid tuleks vajaduse korral 
kasutada riiklikul, piirkondlikul ja 
ühenduse tasandil selliselt, et nende 
tulemused oleksid järjepidevad ja 
kulutasuvad.

(19) Varustuskindluse kohustuste 
täitmiseks on mitmesuguseid vahendeid. 
Neid vahendeid tuleks vajaduse korral 
kasutada riiklikul, piirkondlikul ja 
ühenduse tasandil selliselt, et kindlus oleks 
eelkõige tagatud tarbijatele ning et nende
vahendite tulemused oleksid järjepidevad 
ja kulutasuvad.

Or. el

Muudatusettepanek 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Tarnehäiretega toimetuleku täieliku 
valmisoleku tagamiseks peaksid kõik
pädevad asutused pärast 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
kehtestama hädaolukorra lahendamise 
kavad. Sellised kavad peaksid olema 
omavahel kooskõlas. Kavad peaksid 
tuginema olemasolevate kavade parimatel 
tavadel ning neis peaks olema selgelt 
määratletud kõigi asjaomaste 
maagaasiettevõtjate ja pädevate asutuste 
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vajaduse korral tuleks kehtestada 
hädaolukorra lahendamise piirkondlikud 
ühiskavad.

ülesanded ja kohustused. Võimaluse ja 
vajaduse korral tuleks kehtestada 
hädaolukorra lahendamise piirkondlikud 
ühiskavad.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia. Pädevad asutused vastutavad kavade 
koostamise eest, kuid peavad nõu pidama riigis tegutsevate gaasiettevõtjatega.

Muudatusettepanek 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia. Pädevad asutused vastutavad kavade 
koostamise eest, kuid peavad nõu pidama riigis tegutsevate gaasiettevõtjatega. 
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Muudatusettepanek 86
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia. Pädevad asutused vastutavad kavade 
koostamise eest, kuid peavad nõu pidama maagaasiettevõtjatega. 

Muudatusettepanek 87
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tarnehäiretega toimetuleku täieliku 
valmisoleku tagamiseks peaksid kõik
maagaasiettevõtjad koos pädevate 
asutustega kehtestama hädaolukorra 

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

kehtestama hädaolukorra lahendamise 
kavad. Sellised kavad peaksid olema 
omavahel kooskõlas. Kavad peaksid 
tuginema olemasolevate kavade parimatel 
tavadel ning neis peaks olema selgelt 
määratletud kõigi asjaomaste 
maagaasiettevõtjate ja pädevate asutuste 
ülesanded ja kohustused. Võimaluse ja 
vajaduse korral tuleks kehtestada 
hädaolukorra lahendamise piirkondlikud 
ühiskavad.

Or. en

Selgitus

See põhjendus ei ole kooskõlas ülejäänud määrusega. Hädaolukorra lahendamise kavad tuleb 
välja töötada pädevatel asutustel.

Muudatusettepanek 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 liidu hädaolukorras ning 
eelkõige selliste liikmesriikide toetamiseks, 
kes on geograafiliste või geoloogiliste 
tingimuste tõttu vähem soodsas olukorras, 
peaks liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed. Maagaasiettevõtjad 
peaksid välja töötama sellised meetmed
nagu kaubanduslepped, mis võivad 
sisaldada gaasi ekspordi või hoidlatest 
väljavõtmise suurendamist. Oluline on 
ergutada eelnevate lepingute sõlmimist 
maagaasiettevõtjate vahel. 
Maagaasiettevõtjatele tuleks alati 
hüvitada õiglaselt ja võrdselt kõik 
meetmed, mida neil palutakse 
hädaolukorraks valmisolekuks võtta.  
Solidaarsusmeetmete võtmise kohustus 
peaks olema piiratud kodutarbijate 
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varustamisega. Solidaarsusmeetmed 
võivad olla eriti asjakohased selliste 
liikmesriikide vahel, kellele komisjon 
soovitab ühiste ennetavate tegevuskavade 
või hädaolukorra lahendamise piirkondlike 
ühiskavade koostamist.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia.

Muudatusettepanek 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 liidu hädaolukorras ning 
eelkõige selliste liikmesriikide toetamiseks, 
kes on geograafiliste või geoloogiliste 
tingimuste tõttu vähem soodsas olukorras, 
peaks liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed. Maagaasiettevõtjad 
peaksid välja töötama sellised meetmed
nagu kaubanduslepped, mis võivad 
sisaldada gaasi ekspordi või hoidlatest 
väljavõtmise suurendamist. Oluline on 
ergutada eelnevate lepingute sõlmimist 
maagaasiettevõtjate vahel. 
Maagaasiettevõtjatele tuleks alati 
hüvitada õiglaselt ja võrdselt kõik 
meetmed, mida neil palutakse 
hädaolukorraks valmisolekuks võtta.  
Solidaarsusmeetmete võtmise kohustus 
peaks olema piiratud kodutarbijate 
varustamisega. Solidaarsusmeetmed
võivad olla eriti asjakohased selliste 
liikmesriikide vahel, kellele komisjon 
soovitab ühiste ennetavate tegevuskavade 
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või hädaolukorra lahendamise piirkondlike 
ühiskavade koostamist.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia.

Muudatusettepanek 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 liidu hädaolukorras ning 
eelkõige selliste liikmesriikide toetamiseks, 
kes on geograafiliste või geoloogiliste 
tingimuste tõttu vähem soodsas olukorras, 
peaks liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed. Maagaasiettevõtjad 
peaksid välja töötama sellised meetmed
nagu kaubanduslepped, mis võivad 
sisaldada gaasi ekspordi või hoidlatest 
väljavõtmise suurendamist. Oluline on 
ergutada eelnevate lepingute sõlmimist 
maagaasiettevõtjate vahel. 
Maagaasiettevõtjatele tuleks alati 
hüvitada õiglaselt ja võrdselt kõik 
meetmed, mida neil palutakse 
hädaolukorraks valmisolekuks võtta. 
Solidaarsusmeetmed võivad olla eriti 
asjakohased selliste liikmesriikide vahel, 
kellele komisjon soovitab ühiste ennetavate 
tegevuskavade või hädaolukorra 
lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist.

Or. en
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Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei peegeldu enam selgelt määruse eelnõus. 
See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia.

Muudatusettepanek 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Euroopa Liidu toimimise lepingus 
sätestatakse liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse tugevdamine 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.

Or. ro

Selgitus

On oluline viidata Lissaboni lepingu artiklile 194, kus sätestatakse, et ELi energiapoliitikat 
tuleb viia ellu solidaarsuse vaimus.
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Muudatusettepanek 92
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Gaasi koordineerimisrühm, mis 
moodustati nõukogu 26. aprilli 2004. aasta 
direktiiviga 2004/67/EÜ, mis käsitleb 
maagaasitarnete kindluse tagamise 
meetmeid, peaks andma komisjonile nõu
Euroopa Ühenduse hädaolukorras, et 
hõlbustada varustuskindluse meetmete 
kooskõlastamist. Samuti peaks kõnealune 
rühm jälgima käesoleva määrusega 
ettenähtud meetmete piisavust ja 
asjakohasust.

(28) Gaasi koordineerimisrühm, mis 
moodustati nõukogu 26. aprilli 2004. aasta 
direktiiviga 2004/67/EÜ, mis käsitleb 
maagaasitarnete kindluse tagamise 
meetmeid, peaks andma komisjonile nõu, 
kui komisjon kaalub, kas Euroopa 
Ühenduses on hädaolukord, et hõlbustada 
varustuskindluse meetmete 
kooskõlastamist. Samuti peaks kõnealune 
rühm jälgima käesoleva määrusega 
ettenähtud meetmete piisavust ja 
asjakohasust.

Or. de

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm, mis koosneb ELi liikmesriikide, energiatööstuse ja tarbijate 
esindajatest, on selle koosseisu arvestades parimal positsioonil, et hinnata varustamise 
olukorda ja olla ühenduse hädaolukorra puhul koostöökohaks tööstuse, liikmesriigi ja 
komisjoni vahel. Arvestades töörühma kogemusi tuleks sellega konsulteerida ka juba varem, 
nimelt siis, kui komisjon hindab, kas ühenduses on hädaolukord.

Muudatusettepanek 93
Takis Hadjigeorgiou

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 

välja jäetud
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gaasitarneid. Sellised erakorralised 
meetmed peaksid olema täielikus 
kooskõlas ühenduse eeskirjadega ja neist 
tuleks teavitada komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 üksi ei suuda 
enam tagada vajalikke gaasitarneid. 
Sellised erakorralised meetmed peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu
eeskirjadega ja neist tuleks teavitada 
komisjoni ja gaasi koordineerimisrühma.

Or. en

Selgitus

Hädaolukorra etapis võivad toimida nii turupõhised kui ka mitte-turupõhised mehhanismid. 
Gaasi koordineerimisrühm kui eri sidusrühmade ekspertrühm tundub olevat parim arutelude, 
kogemuste vahetamise, ametlike konsultatsioonide ja huvitatud osapooltega koordineerimise 
foorum. Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud 
meetmete kooskõlastamist. Käesoleva määruse sätete kohaselt peaks komisjon selles osas 
gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidama.
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Muudatusettepanek 95
Paul Rübig

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.

(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 üksi ei suuda 
enam tagada vajalikke gaasitarneid. 
Sellised erakorralised meetmed peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu
eeskirjadega ja neist tuleks teavitada 
komisjoni ja gaasi koordineerimisrühma.

Or. en

Selgitus

Hädaolukorra etapis võivad toimida nii turupõhised kui ka mitte-turupõhised mehhanismid.
Gaasi koordineerimisrühm kui eri sidusrühmade ekspertrühm tundub olevat parim arutelude, 
kogemuste vahetamise, ametlike konsultatsioonide ja huvitatud osapooltega koordineerimise 
foorum. Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud 
meetmete kooskõlastamist. Käesoleva määruse sätete kohaselt peaks komisjon selles osas 
gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidama.

Muudatusettepanek 96
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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tagada vajalikke gaasitarneid. Sellised 
erakorralised meetmed peaksid olema 
täielikus kooskõlas ühenduse eeskirjadega 
ja neist tuleks teavitada komisjoni.

tagada vajalikke gaasitarneid. Sellised 
erakorralised meetmed peaksid olema 
täielikus kooskõlas liidu eeskirjadega ja 
neist tuleks teavitada komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 ja gaasi 
koordineerimisrühma.

Or. lt

Muudatusettepanek 98
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, võiks komisjon 
määrata ametisse nõuanderühma, kes 
jälgib kriisiolukorras gaasivooge liidus, 
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koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks 
ning ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes 
jälgib kriisiolukorras gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, pidades 
nõu asjaga seotud kolmandate riikidega, 
ning tegutseb vahendaja ja toetajana, kui 
kriisi põhjustavad raskused kolmandates 
riikides. 

pidades nõu asjaomase liikmesriigiga ja 
pärast talt loa saamist, ja väljaspool liitu, 
pidades nõu asjaga seotud kolmandate 
riikidega ja pärast neilt loa saamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks komisjon 
tootja- ja transiidiriikidega sõlmitavatesse 
kaubandus-, assotsiatsiooni- ning 
partnerlus- ja koostöölepingutesse lisama
energiajulgeoleku klausli. Komisjon 
peaks kooskõlastama kolmandate riikidega 
seotud meetmeid ning töötama koostöös 
tootja- ja transiidiriikidega välja korra 
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil olema õigus määrata 
ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja 
kaudu vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks eelkõige 
liidu hädaolukorras komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kooskõlastama 
kolmandate riikidega seotud meetmeid
ning töötama koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega välja korra
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks liidu 
hädaolukorras komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kooskõlastama 
kolmandate riikidega seotud meetmeid
ning töötama koostöös tootja- ja 
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tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

transiidiriikidega välja korra
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)) ning näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste 
vahetuseks, aga ka ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud isikutega kooskõlastamiseks. 
Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Komisjon peaks selles osas gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu 
pidama käesoleva määruse sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks liidu 
hädaolukorras komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kooskõlastama 
kolmandate riikidega seotud meetmeid
ning töötama koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega välja korra
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga olema 
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vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)) ning näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste 
vahetuseks, aga ka ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud isikutega kooskõlastamiseks. 
Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Komisjon peaks selles osas gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu 
pidama käesoleva määruse sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks liidu 
hädaolukorras komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kooskõlastama 
kolmandate riikidega seotud meetmeid
ning töötama koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega välja korra
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
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põhjustavad raskused kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)) ning näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste 
vahetuseks, aga ka ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud isikutega kooskõlastamiseks. 
Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Komisjon peaks selles osas gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu 
pidama käesoleva määruse sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 104
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks liidu 
hädaolukorras komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kooskõlastama 
kolmandate riikidega seotud meetmeid
ning töötama koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega välja korra
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides.

Or. en
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Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)) ning näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste 
vahetuseks, aga ka ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud isikutega kooskõlastamiseks. 
Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Komisjon peaks selles osas gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu 
pidama käesoleva määruse sätete kohaselt.

Muudatusettepanek 105
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks liidu 
hädaolukorras komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kooskõlastama 
kolmandate riikidega seotud meetmeid
ning töötama koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega välja korra
kriisiolukordade lahendamiseks ning liitu
kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. Ka 
peaks komisjonil pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge liidus ja sellest 
väljaspool, pidades nõu asjaga seotud 
kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on ühenduse gaasivarustuse 
kindluse jaoks keskse tähtsusega, peaks 
komisjon kooskõlastama kolmandate 
riikidega seotud meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
ühendusse kulgeva pideva gaasivoo 
tagamiseks. Ka peaks komisjonil olema 
õigus määrata ametisse töörühm, kes jälgib 
kriisiolukorras gaasivooge ühenduses ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

(30) Kuna gaasitarned kolmandatest 
riikidest on liidu gaasivarustuse kindluse 
jaoks keskse tähtsusega, peaks komisjon 
kooskõlastama kolmandate riikidega 
seotud erakorralisi meetmeid ning töötama 
koostöös tootja- ja transiidiriikidega välja 
korra kriisiolukordade lahendamiseks ning 
liitu kulgeva pideva gaasivoo tagamiseks. 
Ka peaks komisjonil olema õigus nõuda 
seda, et ametisse määratakse töörühm, kes 
jälgib kriisiolukorras gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, pidades nõu asjaga 
seotud kolmandate riikidega, ning tegutseb 
energeetikavoliniku ning komisjoni 
asepresidendi ja kõrge esindaja kaudu
vahendaja ja toetajana, kui kriisi 
põhjustavad raskused kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Kõrge esindaja ja asepresident ning energeetikavolinik tuleks kaasata käesoleva määruse iga 
etapi rakendamisse. Kriisiolukorras peaks nende ülesanne olema eelkõige tegutseda 
liikmesriikide nimel vahendajana ja läbirääkijana kolmandate riikide ja tööstuse esindajate 
suhtes. Energeetikavolinik peaks eelkõige kooskõlastama gaasi koordineerimisrühma 
tegevust, kriisiolukorras tuleks koordineerimisrühmaga konsulteerida kohustuslikus korras.

Muudatusettepanek 107
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 α) Komisjon peaks koostama 
ettepaneku, et tõhusalt ja ennetavalt 
kaitsta tarbijaid hinnakokkulepete eest 
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asjaga seotud äriühingute vahel. 

Or. el

Muudatusettepanek 108
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Lepingud, mis käsitlevad 
gaasitarneid kolmandatest riikidest, ei 
tohi sisaldada sätteid, millega rikutakse 
ELi siseturu eeskirju, näiteks reekspordi 
piiranguid või klausleid, millel on 
samasugune mõju nagu nn 
sihtkohaklauslitel. 

Or. en

Muudatusettepanek 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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, 
kindlustades gaasi siseturu nõuetekohase 
ja järjepideva toimimise ning kehtestades 
erakorralised meetmed, mida 
rakendatakse olukorras, kus turg ei suuda 
enam tagada vajalikke gaasitarneid, 
määratledes selgelt kohustused ning nähes 
ette sätted, et kooskõlastada liikmesriikide 
ja liidu ennetavad meetmed ning 
vastumeetmed konkreetsetele 
tarnehäiretele või selliste häirete tõsistele 
ja reaalsetele ohtudele, tehes seda 
liikmesriikide vahelise solidaarsuse 
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vaimus.

Or. en

Selgitus

Vastumeetmeid tuleks võtta mitte ainult tegelike tarnehäirete korral, põhjuseks võib olla ka 
tõsine ja reaalne oht häirete tekkeks. Määruses tuleks rõhutada solidaarsuse vaimu kooskõlas 
2009. aasta märtsis toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustega ja Lissaboni lepingu artikliga 
176a. See solidaarsus on ülioluline ELi ühise energiapoliitika väljatöötamiseks ning seda 
tuleks edasi arendada nii sise- kui ka välispoliitilisel tasandil dialoogis kolmandate riikidega
nii tarnekriiside olukorras kui ka muul ajal.

Muudatusettepanek 110
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed 
gaasi siseturu nõuetekohase ja järjepideva 
toimimise kindlustamiseks, määratledes 
selgelt kohustused ning nähes ette sätted, et 
kooskõlastada liikmesriikide ja ühenduse
ennetavad meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed, 
kindlustades gaasi siseturu nõuetekohase 
ja järjepideva toimimise ning kehtestades 
erakorralised meetmed, mida 
rakendatakse olukorras, kus turg ei suuda 
enam tagada vajalikke gaasitarneid, 
määratledes selgelt kohustused ning nähes 
ette sätted, et kooskõlastada liikmesriikide 
ja liidu ennetavad meetmed ning 
vastumeetmed konkreetsetele 
tarnehäiretele või nende tõsistele ja 
reaalsetele ohtudele, tehes seda 
liikmesriikide vahelise solidaarsuse 
vaimus.

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Takis Hadjigeorgiou

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, seades alati 
kriteeriumiks tarbijate huvid ja
määratledes selgelt kohustused ning nähes 
läbipaistvate menetlustega ette sätted, et 
kooskõlastada liikmesriikide ja ühenduse 
ennetavad meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele. 

Or. el

Muudatusettepanek 112
Werner Langen

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, asjaomaste piirkondlike 
koostööorganisatsioonide ja ühenduse 
ennetavad meetmed ning vastumeetmed 
konkreetsetele tarnehäiretele.

Or. de

Selgitus

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
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Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Muudatusettepanek 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 liidu ennetavad meetmed 
ning vastumeetmed konkreetsetele 
tarnehäiretele. 

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline tarnekindluse tagamise lähenemisviis (I 
– ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei ole määruse eelnõus enam selgelt välja 
toodud. See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia.

Muudatusettepanek 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud meetmeid 
kohaldatakse üksnes aktuaalses 
kriisiolukorras, milleks liikmesriigid 
näevad ette asjakohase riikliku raamistiku 
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gaasivarustuse kindlustamiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks määratlema üksnes minimaalsed ühisnõuded ELi tasandil, samas tuleks 
liikmesriikidel lubada ette näha asjakohane riiklik raamistik, mille puhul võetakse arvesse 
riikide eripära ja valitsevat olukorda. Varustuskindlusega tuleks tõepoolest tegeleda 
piirkondlikul tasandil, et täita energiaturu liberaliseerimist käsitleva kolmanda õigusaktide 
paketi sätteid.

Muudatusettepanek 115
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad;

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleb vaadata koos artikli 5 ja artikli 8 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega. „Kaitstud tarbijate” mõiste on solidaarsuse mõttes vahetult seotud 
kõigi liikmesriikide kohustustega. Mõiste laiendamine toob kaasa siseturu moonutuste ja 
ärakasutamise ohu, kui üks liikmesriik kuulutab kaitstud tarbijateks palju sektoreid ja teine 
üksnes kodutarbijad. Vaja on ühtset määratlust. Ent kui liikmesriigil on suutlikkust võtta 
lisameetmeid muudes sektorites, tuleks talle seda võimaldada (vt artiklite 8 ja 5 
muudatusettepanekuid).
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Muudatusettepanek 116
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad;

Or. en

Selgitus

Kaitstud tarbijate määratlus peaks olema võimalikult täpne ja piiritletud. See ei tuleks kasuks 
ei varustuskindlusele ega tarbijatele, kui kaitstakse liiga suurt rühma tarbijaid.

Muudatusettepanek 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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;

Or. en

Selgitus

Kuigi kodutarbijad vajavad kindlasti kaitset, on kaitstud tarbijate kategooria võimalik 
laiendamine ELi tasandil väga keeruline ja tundlik teema, mille jaoks on vaja põhjalikku 
mõjuhinnangut. Lisaks peaks kaitstud tarbijate kategooria laiendamine jääma liikmesriikide 
eesõiguseks, sest selle asjakohasust ja piisavust tuleks hinnata riigi eripärast lähtudes, 
arvestades eelkõige energiaallikate kogumit ja gaasi tähtsust selles kogumis. Seetõttu ei 
tohiks määruse eelnõuga laiendada ELi kohustuslikku kaitset teistele peale kodutarbijate.
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Muudatusettepanek 118
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad. Asjaomane 
liikmesriik võib otsustada mõistega
hõlmata piiratud arvu muid tarbijaid, 
eelkõige tarbijaid, kes osutavad tähtsaid 
avalikke teenuseid; kuid mingil juhul ei 
tohi need kohaldamisala laiendamised 
minna vastuollu põhimõttega, mille 
kohaselt ollakse Euroopa või piirkonna 
tasemel solidaarsed riikidega, kellel on 
varustusprobleemid.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad;

Or. de

Selgitus

Ühenduse eeskirjad peaksid piirduma tarbijatega, kellel ei oleks alternatiivi tarnehäirete 
korral ja kes sõltuvad gaasivarustusest oma põhivajaduste rahuldamiseks. Kaitstud tarbijate 
mõiste laiendamine õõnestaks varustuskindluse normi eesmärki, mis lubab ka nõudlusega 
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seotud meetmeid ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. Mõiste 
liigne laiendamine muudaks kaitsemehhanismi ebatõhusaks ja piiraks nõudlusega seotud 
meetmete võimalust.

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 koole, haiglaid ja muid 
hädaabiteenistusi või avaliku sektori 
meditsiini-, sotsiaal- või haridusalaseid 
teenistusi, samuti ettevõtteid, mis 
varustavad elanikkonda 
põhitoiduainetega, tingimusel et need on 
jaotusvõrguga juba ühinenud;

Or. ro

Selgitus

Kodumajapidamiste, haiglate ja teiste kaitstud tarbijate varustamine gaasiga peaks jätkuma 
ka kriisiolukorras.

Muudatusettepanek 121
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad; kui asjaomane 
liikmesriik nii otsustab, võib mõiste 
hõlmata ka tarbijaid, kes vajavad 
maagaasi olulise avaliku teenuse 
osutamiseks, nagu väikeseid ja keskmise 
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suurusega ettevõtteid, koole või haiglaid;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kliendid, kelle suhtes asjaomane 
liikmesriik nii otsustab, võttes arvesse 
energiaturu eripärasid ning täites 
kehtestatud kriteeriumid;

Or. en

Selgitus

 Kaitstud tarbijate mõiste peaks võimaldama liikmesriikidele mõningast paindlikkust, et 
kohaldada seda selgelt määratletud kriteeriumide alusel oma riigi tingimustega. Hispaanias 
näiteks on gaasil töötavatel elektrijaamadel oluline roll ning Hispaania gaasivõrk on nii välja 
kujundatud, et tal oleks piisavalt võimsust, mida on vaja taastuvenergia arendamiseks ja 
kaasamiseks.

Muudatusettepanek 123
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad ning varustuse 
tagamiseks vajalikud elektrijaamad, 
koostootmis- ja kaugküttejaamad; kui 
asjaomane liikmesriik nii otsustab, võib 
mõiste hõlmata ka väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid, koole ja haiglaid, 
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mis on jaotusvõrguga ühinenud;

Or. de

Selgitus

Selleks et kindlustada tarbijatele selliste põhiteenuste osutamine nagu soojus ja elekter, tuleb 
arvesse võtta vastavaid tootmisüksusi.

Muudatusettepanek 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
ühinenud kodutarbijad; kui asjaomane 
liikmesriik nii otsustab, võib mõiste 
hõlmata ka väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid, koole ja haiglaid, 
mis on jaotusvõrguga ühinenud, ning 
gaasiküttel soojuselektrijaamu, kui nad 
on selliste tarbijate elektrienergiaga 
varustamiseks hädavajalikud;

Or. it

Selgitus

Gaasiküttel soojuselektrijaamad tuleb loetelusse lisada, sest vastasel korral võib tekkida 
paradoksaalne olukord, et kaitstud tarbijad on varustatud küll gaasiga, aga mitte 
elektrienergiaga. Sõna ,,juba” tuleks välja jätta, sest määrus peaks kehtima mitte ainult 
tarbijatele, kes on ühinenud võrguga määruse jõustumise hetkel, vaid ka neile tarbijatele, kes 
on võrguga ühinenud kriisi tekkehetkel.
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Muudatusettepanek 125
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 ettevõtted, koolid ja 
haiglad; kui asjaomane liikmesriik nii 
otsustab, võib mõiste avalikest huvidest 
lähtuvalt hõlmata ka teisi tarbijaid, mis on 
jaotusvõrguga juba ühinenud;

Or. en

Muudatusettepanek 126
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu

Selgitus

Tuleks tagada võimalus anda kaitsestaatus avalik-õiguslikele institutsioonidele.
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Muudatusettepanek 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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:

a) väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid, koole ja haiglaid, mis on 
jaotusvõrguga juba ühinenud, ning 
b) piiratud koguse tagamiseks 
elektrijaamu, mis on pädeva asutuse poolt 
riiklike vajaduste alusel kindlaks 
määratud ja mida vajatakse tarbijate 
elektrikatkestuste vältimiseks 
gaasitarnehäire korral;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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. Sellega ei piirata 
valitsuse poliitilisi üldsuuniseid, mis ei ole 
seotud reguleeriva asutuse volituste ja 
ülesannetega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju)1 artikli 41 kohaselt, 
ja liikmesriikide võimalusi määrata 
teatavate käesolevas määruses sätestatud 
ülesannete eest vastutavaks muid üksusi
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kui pädevad asutused. Kõnealused 
ülesanded täidetakse pädeva asutuse 
järelevalve all ja täpsustatakse artiklis 4 
osutatud kavades.

_______________________
1 ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.

Or. en

Selgitus

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Muudatusettepanek 129
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 
valitsusasutus, kes vastutab 
gaasivarustuse kindluse eest, ja/või
liikmesriigi reguleeriv asutus. 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. Juhtiv roll jääb 
valitsusasutusele.

Or. de

Selgitus

Gaasivarustuse tagamine kriisiolukorras on riigi põhiülesanne. Mitte mingil juhul ei tohiks 
anda volitusi asutusele, mis järgib varustuskindlusele vastu töötavaid huvisid.
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Muudatusettepanek 130
Takis Hadjigeorgiou

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

Muudatusettepanek 131
Paul Rübig

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 ühiselt 
maagaasiettevõtjad, pädevad asutused, 
liikmesriigid, komisjon ja vajaduse korral 
muud tarbijad kui kaitstud tarbijad. 
Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline tarnekindluse tagamise lähenemisviis (I 
– ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei ole määruse eelnõus enam selgelt välja 
toodud. See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia.
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Muudatusettepanek 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
eelkõige maagaasiettevõtjad. 
Liikmesriikide pädevad asutused ja 
komisjon toetavad vastavates 
vastutusalades maagaasiettevõtjaid. 
Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline tarnekindluse tagamise lähenemisviis (I 
– ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei ole määruse eelnõus enam selgelt välja 
toodud. See põhimõte tuleks määruse eelnõusse uuesti sisse viia.

Muudatusettepanek 133
Francisco Sosa Wagner

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 ja komisjon. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks peavad nimetatud osalejad 
tegema tihedat koostööd.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 ja siseturu 
nõuetekohase toimimise tagavad
vastavates vastutusalades 
maagaasiettevõtjad, liikmesriikide pädevad 
asutused, gaasi tööstustarbijad ja komisjon. 
Kõnealuse ülesande täitmiseks peavad 
nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.

Or. en

Selgitus

Gaasivarustuse kindluse tagamise eeltingimuseks on siseturu nõuetekohane toimimine.

Muudatusettepanek 135
Werner Langen

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. Suurema tarnehäire korral 
nähakse käesoleva määrusega ette 
mehhanism, mis põhineb alt-üles 
lähenemisviisil. Esimesel astmel 
reageerivad tarnehäirele üksikud 
maagaasiettevõtjad või 
maagaasiettevõtjate rühmad. Kui sellest ei 
piisa, peaksid tarnehäire kõrvaldamiseks 
võtma meetmeid liikmesriigid. Ühenduse 
tasandil tuleks asjakohaseid meetmeid 
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võtta alles siis, kui esimesel ja teisel 
astmel võetud meetmed tulemusi ei anna. 
Esikohale tuleks seada piiriülesed 
regionaalsed lahendused.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada kriisile reageerimist vastavalt mitmeastmelisele 
alt-üles lähenemisviisile (1. tööstus, 2. liikmesriigid, 3. piirkondlikud 
koostööorganisatsioonid, 4. EL, kui see osutub hädaolukorras vajalikuks). Tarnehäire korral 
on lõplikeks meetmete võtjateks maagaasiettevõtjad, sest neil on vahendid gaasi 
transportimiseks, gaasikogused ja andmed tarbitud koguste kohta. Selline käsitlus on tõhusam 
ja vähem bürokraatlik ning vastab subsidiaarsuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
ette nähtud käesoleva määrusega. 
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riskihindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

2. Iga liikmesriik määrab läbipaistvatel 
tingimustel sõltumatu pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega. 
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riski- ja 
mõjuhindamine, sealhulgas geopoliitiliste 
riskide hindamine, ennetavate 
tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskendumas sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
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mõjuhindamise korraldamist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika 
põhjal, võttes vajadusel arvesse eelkõige riiklikke olusid ja eripärasid. Tulemused kajastuvad 
ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse 
tagamiseks kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 137
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
ette nähtud käesoleva määrusega. 
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riskihindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

2. Iga liikmesriik määrab läbipaistvatel 
tingimustel pädeva asutuse, kes on 
sõltumatu turul tegutsejatest ja kelle 
vastutusel rakendatakse gaasivarustuse 
kindluse meetmeid, mis on ette nähtud 
käesoleva määrusega. Kõnealused 
meetmed on iga kahe aasta tagant 
korraldatav riskihindamine, ennetavate 
tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

Or. en

Selgitus

ELi gaasivarustust peab mitu liikmesriiki riigi eesõiguseks. Seega peaks jääma võimalus 
usaldada gaasivarustuse juhtimine ja kontroll riigiteenistustele ja mitte delegeerida neid 
pädevusi selleks moodustatud riigiasutusele.
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Muudatusettepanek 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
ette nähtud käesoleva määrusega. 
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riskihindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega. 
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 
tagant korraldatav riski- ja 
mõjuhindamine, ennetavate tegevuskavade 
ja hädaolukorra lahendamise kavade 
koostamine ning liikmesriigi 
gaasivarustuse kindluse pidev jälgimine. 
Pädevad asutused teevad üksteisega 
koostööd, et vältida tarnehäireid ja piirata 
kõnealuste häirete toimumise korral nende 
kahju ulatust.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele anda nõuetekohase ühtse metoodika alusel põhjalik riski- ja mõjuhinnang, milles 
neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused leiaksid kajastamist 
ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse 
tagamiseks kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 139
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kelle vastutusel rakendatakse 
gaasivarustuse kindluse meetmeid, mis on 
ette nähtud käesoleva määrusega. 
Kõnealused meetmed on iga kahe aasta 

2. Pädev asutus vastutab selle eest, et  
rakendatakse gaasivarustuse kindluse 
meetmeid, mis on ette nähtud käesoleva 
määrusega. Kõnealused meetmed on iga 
kahe aasta tagant korraldatav 
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tagant korraldatav riskihindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Pädevad asutused teevad 
üksteisega koostööd, et vältida tarnehäireid 
ja piirata kõnealuste häirete toimumise 
korral nende kahju ulatust.

riskihindamine, ennetavate tegevuskavade 
ja hädaolukorra lahendamise kavade 
koostamine ning liikmesriigi 
gaasivarustuse kindluse pidev jälgimine. 
Pädevad asutused teevad üksteisega 
koostööd, et vältida tarnehäireid ja piirata 
kõnealuste häirete toimumise korral nende 
kahju ulatust.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 2 lõike 2 muudatusettepanekust. Kui määratluses on välja toodud, et 
reguleerivaks asutuseks saab olema pädev asutus, siis tuleb artikli 3 lõikes 2 välja jätta 
lauseosa, et liikmesriik määrab pädeva asutuse.

Muudatusettepanek 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse kohaselt ning 
võttes arvesse Lissaboni lepingu artiklit 
176a, tõhustavad komisjon ja liikmesriigid 
kolmandatest riikidest lähtuvate 
gaasitarnete kindluse järelevalvet ning 
teevad kõikide tarnehäirete korral 
ettepanekuid konkreetsete erakorraliste 
meetmete rakendamiseks. Komisjon 
koordineerib süsteeme, millega 
lahendatakse vaidlusi kolmandate 
riikidega, ja tugevdab energiadialoogi, 
muu hulgas energiaharta ja 
energiaühenduse raames.

Or. nl
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Muudatusettepanek 141
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 määratletud kohustustega ei 
piirata liikmesriigi kohustust välja 
kuulutada hädaolukord vastavalt artikli 9 
lõike 2 punktile 3 või hädaolukorras 
rakendada erakorralisi meetmeid, mis on 
ette nähtud artikli 9 kohaselt kehtestatud 
hädaolukorra lahendamise kavas. 

Or. en

Selgitus

Pädev asutus st reguleeriv asutus vastutab suurema osa ülesannete eest, mis on sätestatud 
selles määruses. Ent kriisiolukorras jääb siiski liikmesriigi pädevale ministrile või valitsusele 
poliitiline vastutus kuulutada välja hädaolukord ja rakendada vastavaid erakorralisi 
meetmeid kooskõlas hädaolukorra lahendamise kavas kindlaksmääratud meetmetega. 

Muudatusettepanek 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon tagab pädevate asutuste töö 
koordineerimise liidu tasandil gaasi 
koordineerimisrühma kaudu eelkõige 
Euroopa Liidu hädaolukorras.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid võimalikult tõhusalt tegutseda ega häiriks 
samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmeid 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleks konkurentsimoonutusi ning 
liikmesriikide ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja 
infrastruktuuri. Lõpuks tuleks täiel määral tunnustada gaasi koordineerimisrühma osa.
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Muudatusettepanek 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon tagab pädevate asutuste töö 
koordineerimise liidu tasandil gaasi 
koordineerimisrühma kaudu eelkõige 
Euroopa Liidu hädaolukorras.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid võimalikult tõhusalt tegutseda ega häiriks 
samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmeid 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleks konkurentsimoonutusi ning 
liikmesriikide ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja 
infrastruktuuri. Lõpuks tuleks täiel määral tunnustada gaasi koordineerimisrühma osa.

Muudatusettepanek 144
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon tagab pädevate asutuste töö 
koordineerimise liidu tasandil gaasi 
koordineerimisrühma kaudu eelkõige 
Euroopa Liidu hädaolukorras.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid võimalikult tõhusalt tegutseda ega häiriks 
samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmeid 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleks konkurentsimoonutusi ning 
liikmesriikide ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja 
infrastruktuuri. Lõpuks tuleks täiel määral tunnustada gaasi koordineerimisrühma osa.
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Muudatusettepanek 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon rakendab käesolevas 
määruses sätestatud meetmed. Meetmete 
hulka kuuluvad iga kahe aasta tagant 
toimuv riskihindamine, gaasivarustuse 
kindluse pidev jälgimine ning ennetavate 
tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine liidu 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon ja ühenduse tasandi 
pädevad asutused võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada ja võimalikult 
kiiresti teostada Euroopa Liidu poolt 
heaks kiidetud projektid gaasi 
transiiditeede ja allikate 
mitmekesistamiseks.

Or. ro

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viidatakse otseselt Nabucco projektile, mis ainsa Euroopa Liidu 
projektina täidab kõik need tingimused.
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Muudatusettepanek 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Muudatusettepanek 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 põhinevad artikli 8 kohaselt 
korraldatud riski- ja mõjuhindamisel, on 
selgelt määratletud, läbipaistvad, 
proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ja 
kontrollitavad ning ei moonuta 
põhjendamatult konkurentsi ega siseturu 
tõhusat toimimist.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele korraldada nõuetekohase ühtse metoodika alusel põhjalik riski- ja 
mõjuhindamine, milles neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused 
leiaksid kajastamist ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis 
nende asjakohasuse tagamiseks kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka 
piirkondlikul tasandil.



PE438.187v01-00 70/109 AM\801609ET.doc

ET

Muudatusettepanek 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 põhinevad artikli 8 kohaselt 
korraldatud riski- ja mõjuhindamisel, on 
selgelt määratletud, läbipaistvad, 
proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ja 
kontrollitavad ning ei moonuta 
põhjendamatult konkurentsi ega siseturu 
tõhusat toimimist.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele korraldada nõuetekohase ühtse metoodika alusel põhjalik riski- ja 
mõjuhindamine, milles neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused 
leiaksid kajastamist ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis 
nende asjakohasuse tagamiseks kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka 
piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 ei moonuta põhjendamatult, vaid 
vastupidi soodustavad konkurentsi ja
siseturu tõhusat toimimist.
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Or. en

Selgitus

Siseturg ja konkurents on gaasivarustuse kindluse tagatiseks.

Muudatusettepanek 151
Claude Turmes

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 ei moonuta põhjendamatult 
konkurentsi ega siseturu tõhusat toimimist.
Komisjon koos pädeva asutusega tagab, et 
sihtkohaklausli mõju omavaid sätteid ei 
lisata maagaasilepingutesse, mis 
sõlmitakse liikmesriikide või nende  
maagaasiettevõtjate ja kolmandate riikide 
vahel. See ei piira konkurentsiasutuste 
volitusi.
Need meetmed ei piira 
kasvuhoonegaaside heitkoguste jaoks 
ELis kehtestatavaid turumehhanisme, 
juhul kui tööstussektorite suhtes 
kohaldatakse selliseid mehhanisme.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Et vähendada gaasi tarnehäiretest 
tingitud võimalike kriiside mõju, töötavad 
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liikmesriigid välja ühise strateegia, 
millega tagada energiaallikate ning gaasi 
transiiditeede ja tarneallikate 
mitmekesistamine. 

Or. ro

Selgitus

Kui liikmesriigid tahavad vähendada sõltuvust välistest gaasiallikatest, peavad nad 
tähelepanu pöörama mitte üksnes gaasile, vaid ka teistele energiaallikatele.

Muudatusettepanek 153
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Pikaajalised meetmed varustuskindluse 
tagamiseks
Hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
aruande, mis sisaldab kavandatavaid 
reguleerivaid meetmed, mille 
rakendamine mitmekesistaks liidu 
tasandil geograafiliselt gaasi tarneallikaid 
ja tarneteid Euroopa Liitu. Aruanne 
peaks sisaldama eri liikmesriikidele 
tehtavaid ettepanekuid tegevuste ja 
meetmete kohta gaasi varustuskindluse 
suurendamiseks. Aruandes tuleb kindlasti 
hinnata veeldatud maagaasi rajatiste rolli. 
Lisada tuleb ülevaade, mis käsitleb 
gaasihoidlate mahtu nii eri liikmesriikide 
jaoks kui ka liikmesriikides.
Lisaks on aruandes ettepanekud, kuidas 
süvendada piirkondlikku koostööd 
ennetavate tegevuskavade ja 
hädaolukorra lahendamise kavade 
koostamisel. Käesoleva määruse 
rakendamise eesmärgil tehtavat 
piirkondlikku koostööd juhivad 
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liikmesriikide pädevad asutused, kaasates 
maagaasiettevõtjad, reguleerivad asutused 
ja tööstustarbijad ning tehes tihedat 
koostööd komisjoniga. See piirkondlik 
koostöö toetab üldisi Euroopa 
solidaarsuskohustusi ega tohi minna 
nendega vastuollu.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Pikaajalised meetmed varustuskindluse 

tagamiseks
1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 
kuud pärast jõustumiskuupäeva] 
valmistab komisjon ette aluse gaasisektori 
varajase hoiatamise mehhanismile. Selle 
mehhanismi loomine peaks hõlmama ELi 
ja kolmandate riikide vahelisi 
kahepoolseid lepinguid ühiste ennetavate 
ja kiirete vastumeetmete kohta 
hädaolukorras või selle ohu korral.
2. Komisjon kehtestab üldkava, kus on 
asjakohased stiimulid, mis võimaldavad 
artiklist 6 tulenevat kohustust täita.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Pikaajalised meetmed varustuskindluse 

tagamiseks
Hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
järgmised aruanded:
i) aruanne, milles sisalduvad kavandatud 
reguleerimismeetmed, mille rakendamine 
mitmekesistaks ELi tasandil gaasitarnete 
geograafilisi allikaid ja gaasi ELi 
transportivate torustike marsruute; 
eelkõige tuleb aruandes hinnata veeldatud 
maagaasi rajatiste rolli;
ii) aruanne, milles sisalduvad ettepanekud 
vähendada tarnija- ja transiidiriikides 
nõudlust gaasi järele energiatõhususe 
meetmete rakendamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
1. Liikmesriigid on kohustatud looma 
avaliku ja erasektori partnerlusel 
põhineva strateegilise maagaasivarustuse, 
mis peab olema tagatud 60 päevaks 
hiljemalt (12 kuu möödudes käesoleva 
määruse jõustumisest). 
2. Varude hoidmise kulud kannavad 
asjaomased maagaasi importijad ja 
tootjad ning need antakse edasi 
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lõpptarbijale. 

Or. de

Selgitus

Selleks, et muuta ELi energiavarustus turvaliseks, on lisaks ennetavate meetmete ja 
hädaolukorra lahendamise kavade koostamisele vaja liikmesriikides luua kohustuslikud 
maagaasivarud.

Muudatusettepanek 157
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Pikaajalise varustusstrateegia 
väljatöötamise ühe osana esitab komisjon 
hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist aruande nende 
vahendite ja meetmete kohta, mis aitavad 
mitmekesistada ELi gaasi tarneallikaid ja 
ühendusse suunduvaid tarneteid.
Eelkõige tuleb aruandes hinnata 
veeldatud maagaasi rajatiste rolli; 

Or. de

Selgitus

Väljaspool käesoleva määruse reguleerimisala tuleks ELi tasandil välja töötada pikaajaline 
gaasivarustusstrateegia.

Muudatusettepanek 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 1. Hiljemalt [30. septembriks 2011; 18
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pärast jõustumiskuupäeva] ning pärast 
konsulteerimist maagaasiettevõtjatega, 
kodu- ja tööstustarbijate huve esindavate 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad: 

kuud pärast jõustumiskuupäeva], olles läbi 
viinud artikli 8 kohase riski- ja 
mõjuhindamise ning pärast konsulteerimist 
maagaasiettevõtjatega, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavate
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad:

Or. en

Selgitus

Plaanide koostamine eeldab mahukat kooskõlastamist, eriti liikmesriikides ja piirkondades, 
mis piirnevad mitme muu liikmesriigiga. Kõigest aastapikkune planeerimistähtaeg seaks ohtu 
naaberüksuste vahelised põhjalikud konsultatsioonid ja tulemusliku kooskõlastamise.

Muudatusettepanek 159
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva], olles läbi 
viinud artikli 8 kohase riski- ja 
mõjuhindamise ning pärast konsulteerimist 
maagaasiettevõtjatega, gaasi kasutavate 
energiatootjatega, kodu- ja tööstustarbijate 
huve esindavate asjakohaste 
tarbijaorganisatsioonidega ning reguleeriva 
asutusega (kui see ei ole pädev asutus), 
kehtestab pädev asutus järgmised kavad:

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika järgi. 

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik võtta vajaduse korral arvesse riigi eripärasid. Tulemused kajastuvad 
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ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. Asjakohasuse tagamiseks 
tuleks kavasid teatavate ajavahemike järel läbi vaadata.

Muudatusettepanek 160
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva], olles läbi 
viinud artikli 8 kohase riski- ja 
mõjuhindamise ning pärast konsulteerimist 
maagaasiettevõtjatega, gaasi kasutavate 
energiatootjatega, kodu- ja tööstustarbijate 
huve esindavate asjakohaste 
tarbijaorganisatsioonidega ning reguleeriva 
asutusega (kui see ei ole pädev asutus), 
kehtestab pädev asutus järgmised kavad:

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika järgi. 

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik võtta vajaduse korral arvesse riigi eripärasid. Tulemused kajastuvad 
ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. Asjakohasuse tagamiseks 
tuleks kavasid teatavate ajavahemike järel läbi vaadata.

Muudatusettepanek 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

pärast jõustumiskuupäeva], olles läbi 
viinud artikli 8 kohase riski- ja 
mõjuhindamise ning pärast konsulteerimist 
maagaasiettevõtjatega, gaasi kasutavate 
energiatootjatega, kodu- ja tööstustarbijate 
huve esindavate asjakohaste 
tarbijaorganisatsioonidega ning reguleeriva 
asutusega (kui see ei ole pädev asutus), 
kehtestab pädev asutus järgmised kavad:

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
kohustusele viia nõuetekohase ühtse metoodika alusel läbi põhjalik riski- ja mõjuhindamine, 
milles neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused leiaksid kajastamist 
ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse 
tagamiseks kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 162
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva], olles läbi 
viinud artikli 8 kohase riski- ja 
mõjuhindamise ning pärast konsulteerimist 
maagaasiettevõtjatega, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavate 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad:

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma liikmesriikide 
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kohustusele viia nõuetekohase ühtse metoodika alusel läbi põhjalik riski- ja mõjuhindamine, 
milles neil on lubatud vajadusel arvesse võtta riigi eripära. Tulemused leiaksid kajastamist 
ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse 
tagamiseks kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 163
Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva], olles läbi 
viinud artikli 8 kohase riski- ja 
mõjuhindamise ning pärast konsulteerimist 
maagaasiettevõtjatega, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavate 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad:

Or. en

Selgitus

Ennetavate meetmete kavandamisel ja hädaolukorra lahendamise kavade koostamisel teeb 
iga liikmesriik ühisel ELi metoodikal põhineva riski- ja mõjuhindamise, mis võimaldab 
liikmesriigil vajadusel arvesse võtta konkreetseid olusid riigis.

Muudatusettepanek 164
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega 
kehtestab pädev asutus järgmised kavad:

Or. en

Selgitus

Tagamaks riigi reguleeriva asutuse pädevuse piires varustuskindluse meetmete ja võrgu 
reguleerimise kooskõla, on tähtis tugevdada reguleeriva asutuse osa ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava koostamisel.

Muudatusettepanek 165
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. [30. märtsiks 2011; 12 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva] ning pärast 
konsulteerimist maagaasiettevõtjatega, 
kodu- ja tööstustarbijate huve esindavate 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega 
kehtestab pädev asutus järgmised kavad:

Or. en

Muudatusettepanek 166
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 18 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] ning pärast 
konsulteerimist maagaasiettevõtjatega, 
kodu- ja tööstustarbijate huve esindavate 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega ning 
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reguleeriva asutusega (kui see ei ole pädev 
asutus) kehtestab pädev asutus järgmised 
kavad:

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

Or. en

Muudatusettepanek 167
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui reguleeriv asutus ei ole pädev 
asutus, kaasatakse reguleeriv asutus 
ametlikult ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava 
koostamisse. Pädev asutus võtab täiel 
määral arvesse reguleeriva asutuse 
hinnanguid, niivõrd kui need käsitlevad 
võrguga seotud reguleerimisküsimusi, 
eriti artiklis 6 sätestatud 
infrastruktuurinormide täitmise mõju 
hindamist, arvestades edaspidist tariifide 
heakskiitmist ja kooskõlastatust võrgu 
arengukavadega. 

Or. en

Selgitus

Tagamaks riigi reguleeriva asutuse pädevuse piires varustuskindluse meetmete ja võrgu 
reguleerimise kooskõla, on tähtis tugevdada reguleeriva asutuse osa ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava koostamisel.
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Muudatusettepanek 168
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui reguleeriv asutus ei ole pädev 
asutus, kaasatakse reguleeriv asutus 
ametlikult ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava 
koostamisse. Pädev asutus võtab täiel 
määral arvesse reguleeriva asutuse 
hinnanguid, niivõrd kui need käsitlevad 
võrguga seotud reguleerimisküsimusi, 
eriti artiklis 6 sätestatud 
infrastruktuurinormide täitmise mõju 
hindamist, arvestades edaspidist tariifide 
heakskiitmist ja kooskõlastatust võrgu 
arengukavadega. 

Or. en

Muudatusettepanek 169
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hädaolukorra lahendamise kava, milles 
on sätestatud meetmed gaasitarnehäire 
mõju leevendamiseks. 

b) hädaolukorra lahendamise kava, milles 
on sätestatud meetmed gaasitarnehäire 
mõju leevendamiseks eeskätt kõige 
tundlikumatele tarbijatele. 

Or. el
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Muudatusettepanek 170
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil.
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi 
(eeskätt selliseid ühendusi, mis 
võimaldavad juurdepääsu ELi 
gaasivõrgule) ning gaasi mõlemasuunalise 
transpordi füüsilist võimsust. Gaasi 
koordineerimisrühma teavitatakse 
konsultatsioonidest ja nende tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil.
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist, 
piiriülese juurdepääsu reegleid 
strateegilistele ja kaubanduslikele 
hoidlatele, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
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võimsust.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise, gaasi 
koordineerimisrühma ja komisjoniga, et 
tagada oma kavade ja meetmete 
vastastikune kooskõla asjakohasel 
piirkondlikul tasandil. Kõnealustel 
konsultatsioonidel käsitletakse vähemalt 
gaasi piiriülest tarnimist ja hoidmist, 
võrkudevahelisi ühendusi ning gaasi 
mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.
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Muudatusettepanek 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise, komisjoni 
ja gaasi koordineerimisrühmaga, et 
tagada oma kavade ja meetmete 
vastastikune kooskõla asjakohasel 
piirkondlikul tasandil. Kõnealustel 
konsultatsioonidel käsitletakse vähemalt 
gaasi piiriülest tarnimist ja hoidmist, 
võrkudevahelisi ühendusi ning gaasi 
mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise, komisjoni 
ja gaasi koordineerimisrühmaga, et 
tagada oma kavade ja meetmete 
vastastikune kooskõla asjakohasel 
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Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

piirkondlikul tasandil. Kõnealustel 
konsultatsioonidel käsitletakse vähemalt 
gaasi piiriülest tarnimist ja hoidmist, 
võrkudevahelisi ühendusi ning gaasi 
mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise, komisjoni 
ja gaasi koordineerimisrühmaga, et 
tagada oma kavade ja meetmete 
vastastikune kooskõla asjakohasel 
piirkondlikul tasandil. Kõnealustel 
konsultatsioonidel käsitletakse vähemalt 
gaasi piiriülest tarnimist ja hoidmist, 
võrkudevahelisi ühendusi ning gaasi 
mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
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tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 176
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise, komisjoni 
ja gaasi koordineerimisrühmaga, et 
tagada oma kavade ja meetmete 
vastastikune kooskõla asjakohasel 
piirkondlikul tasandil. Kõnealustel 
konsultatsioonidel käsitletakse vähemalt 
gaasi piiriülest tarnimist ja hoidmist, 
võrkudevahelisi ühendusi ning gaasi 
mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, kaasates neisse gaasi 
koordineerimisrühma, et tagada oma 
kavade ja meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil.
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
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hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

Or. lt

Muudatusettepanek 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, võrkudevahelisi ühendusi ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
võimsust.

2. Enne kõnealuste kavade vastuvõtmist 
vahetavad pädevad asutused teavet ning 
peavad konsultatsioone üksteise ja 
komisjoniga, et tagada oma kavade ja 
meetmete vastastikune kooskõla 
asjakohasel piirkondlikul tasandil. 
Kõnealustel konsultatsioonidel käsitletakse 
vähemalt gaasi piiriülest tarnimist ja 
hoidmist, olemasolevaid ja edaspidi 
vajaminevaid võrkudevahelisi ühendusi 
ning gaasi mõlemasuunalise transpordi 
füüsilist võimsust.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse parandamise eesmärgil tuleks ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava üle peetavatel konsultatsioonidel käsitleda ka tulevasi 
infrastruktuuriprojekte.

Muudatusettepanek 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

jooksul võib komisjon soovitada, milline 
peaks olema teabevahetuse ja 
konsultatsioonide piirkondlik tasand. 
Komisjon, olles pidanud nõu, maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku (ENTSO-G) ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametiga (ACER) ning gaasi 
koordineerimisrühmaga, võib soovitada 
ka piirkondliku ühiskava kehtestamist, 
andes konkreetseid näpunäiteid kulude 
jagamise ja igasuguste toetuste kohta.

Or. it

Selgitus

Vaja on täpsemini kindlaks määrata järgmised asjad: võimalus, et üks riik annab teisele sama 
piirkonna riigile toetusi; selliste toetuste institutsionaliseerimine, et keegi ei saaks 
omaalgatuslikult toetuste üksikasju otsustada; paindlikkusest või asjakohaste meetmete 
rakendamisest tingitud kulude solidaarne jagamine.

Muudatusettepanek 180
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Piirkondade moodustamisel tuleb arvestada maagaasi infrastruktuuri ja gaasivooge.  
Olemasolevad, reguleerivate asutuste poolt algselt kindlaks määratud piirkonnad 
(piirkondlikud algatused) ei pruugi vastata varustuskindluse nõuetele.

Muudatusettepanek 181
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleks ära mainida kõik piirkondlike koostöövaldkondade kindlaksmääramisel osalevad jõud.

Muudatusettepanek 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kooskõlastamise 
jooksul võib komisjon soovitada, milline 

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

konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga soovitada, milline 
peaks olema teabevahetuse ja 
konsultatsioonide piirkondlik tasand. 
Komisjon, olles pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, võib soovitada 
ka piirkondliku ühiskava kehtestamist. 

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 2 osutatud kooskõlastamise 
jooksul võib komisjon pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga soovitada, milline 
peaks olema teabevahetuse ja 
konsultatsioonide piirkondlik tasand. 
Komisjon, olles pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, võib soovitada 
ka piirkondliku ühiskava kehtestamist. 

Or. en



PE438.187v01-00 92/109 AM\801609ET.doc

ET

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 184
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid suurendavad oma 
gaasiladustamisvõimsusi. Komisjon teeb 
vajalikud ettevalmistused piirkondlike 
hoidlate ehitamiseks, millega tagataks 
strateegilised varud kriisiaegadeks, ja 
lepib liikmesriikidega kokku sellekohaste 
projektide teostamise, eeldusel, et 
geoloogilised tingimused seda 
võimaldavad. Komisjon jälgib vahetult, 
kuidas nendes hoidlates säilitatavat gaasi 
tarbitakse. Nende hoidlate ehitamiseks 
vajalikud vahendid eraldatakse komisjoni 
eelarvest.

Or. ro

Selgitus

Gaasihoidlad on esmatähtsad, et energiakriisi ajal oleks võimalik rasket olukorda 
leevendada. Käesoleva muudatusega peetakse silmas lahendust, kus hoidlate ehitamiseks 
vajalikud vahendid eraldatakse komisjoni eelarvest.
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Muudatusettepanek 185
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid suurendavad oma 
gaasiladustamisvõimsusi. Komisjon teeb 
vajalikud ettevalmistused piirkondlike 
hoidlate ehitamiseks, millega tagataks 
strateegilised varud kriisiaegadeks, ja 
lepib liikmesriikidega kokku sellekohaste 
projektide teostamise, eeldusel, et 
geoloogilised tingimused seda 
võimaldavad. Selliste projektide 
juhtimiseks ja hoidlates säilitatava gaasi 
tarbimise korraldamiseks moodustatakse 
liikmesriikide piirkondlikud komisjonid. 
Piirkonna liikmesriigid, kes hakkavad 
kasutama hoidlates säilitatavaid varusid, 
eraldavad nende ehitamiseks vajaminevad 
vahendid.

Or. ro

Selgitus

Gaasihoidlad on esmatähtsad, et energiakriisi ajal oleks võimalik rasket olukorda 
leevendada. Käesoleva muudatusega peetakse silmas lahendust, kus hoidlate ehitamiseks 
vajalikud vahendid eraldatakse liikmesriikide eelarvetest.

Muudatusettepanek 186
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad samuti otsustada 
kehtestada üksikute riiklike kavade asemel 
või lisaks nendele piirkondlikud ühiskavad. 

4. Liikmesriigid võivad samuti otsustada 
kehtestada üksikute riiklike kavade asemel 
või lisaks nendele piirkondlikud ühiskavad 
pädevate asutuste vaheliste siduvate 
kokkulepete kaudu. Sellised ühiskavad 
põhinevad samadel eeskirjadel kui 
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riiklikud kavad ja neil on samasugune 
õigusjõud.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada, et piirkondlik ennetav tegevuskava või hädaolukorra lahendamise kava oleks 
(riikide) pädevatele asutustele ja muudele asjaosalistele samamoodi siduv nagu riigi tasandil 
vastuvõetud kavad. 

Muudatusettepanek 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Piirkondliku ühiskava, mis on 
kooskõlas artikliga 3 või artikliga 4, 
võivad välja töötada asjaomased pädevad 
asutused, olles piirkondlikku huvi 
pakkuvates küsimustes pidanud 
konsultatsioone gaasi 
koordineerimisrühma raames.

Or. en

Selgitus

Ei ole lihtne kindlaks teha, missugune piirkondlik raam on varustuskindluse probleemidega 
tegelemiseks kõige sobivam. Liikmesriikidevaheliste ühenduste kulg ja tase ei püsi 
muutumatuna ning ka energiaturud ei arvesta alati poliitiliste piire. Seetõttu tuleks uurida, 
kas neid regioone saaks paremini piiritleda pärast seda, kui gaasi koordineerimisrühmas on 
konsulteeritud gaasitööstuse esindajatega. Piirkondliku tasandi ühiskava koostamise protsess 
tuleks selgelt välja tuua.
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Muudatusettepanek 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Piirkondliku ühiskava, mis on 
kooskõlas artikliga 3 või artikliga 4, 
võivad välja töötada asjaomased pädevad 
asutused, olles piirkondlikku huvi 
pakkuvates küsimustes pidanud 
konsultatsioone gaasi 
koordineerimisrühma raames.

Or. en

Selgitus

Ei ole lihtne kindlaks teha, missugune piirkondlik raam on varustuskindluse probleemidega 
tegelemiseks kõige sobivam. Liikmesriikidevaheliste ühenduste kulg ja tase ei püsi 
muutumatuna ning ka energiaturud ei arvesta alati poliitiliste piire. Seetõttu tuleks uurida, 
kas neid regioone saaks paremini piiritleda pärast seda, kui gaasi koordineerimisrühmas on 
konsulteeritud gaasitööstuse esindajatega. Piirkondliku tasandi ühiskava koostamise protsess 
tuleks selgelt välja tuua.

Muudatusettepanek 189
Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Piirkondliku ühiskava, mis on 
kooskõlas artikliga 3 või artikliga 4, 
võivad välja töötada asjaomased pädevad 
asutused, olles piirkondlikku huvi 
pakkuvates küsimustes pidanud 
konsultatsioone gaasi 
koordineerimisrühma raames.

Or. en
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Selgitus

Piirkondliku tasandi ühiskava koostamise protsess tuleks selgeks teha. See peaks hõlmama ka 
piirkondlike huvide selgitamist gaasi koordineerimisrühmas, mis kujutab endast kõiki 
sidusrühmi esindavat ekspertorganit.

Muudatusettepanek 190
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), on parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seetõttu tuleks 
gaasi koordineerimisrühm kaasata koostööpiirkondade väljaselgitamisse.

Muudatusettepanek 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra lahendamise kava avalikustatavad versioonid ei tohi 
sisaldada konfidentsiaalset teavet. Konfidentsiaalse teabe edastamine võib tõsiselt kahjustada 
lepingute rakendamist, tuua kaasa turu moonutusi ja olla isegi varustuskindlust kahjustav 
(eriti seoses vajadusega säilitada ELi gaasitarnijate läbirääkimisjõud välistootjatega 
peetavatel läbirääkimistel).

Muudatusettepanek 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra lahendamise kava avalikustatavad versioonid ei tohi 
sisaldada konfidentsiaalset teavet. Konfidentsiaalse teabe edastamine võib tõsiselt kahjustada 
lepingute rakendamist, tuua kaasa turu moonutusi ja olla isegi varustuskindlust kahjustav 
(eriti seoses vajadusega säilitada ELi gaasitarnijate läbirääkimisjõud välistootjatega 
peetavatel läbirääkimistel).

Muudatusettepanek 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.
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Muudatusettepanek 195
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. lt

Muudatusettepanek 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
pädevad asutused komisjoni neist kavadest 
teavitasid, peab komisjon kõnealuste 
kavade üle nõu maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustikuga, 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametiga, gaasi 
koordineerimisrühmaga ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega. Kui komisjon 
leiab, et kava ei aita tõhusalt leevendada 
riske või ei vasta käesoleva määruse 
sätetele või ELi õigusaktide muudele 
sätetele, soovitab komisjon asjaomase kava 
läbivaatamist. 

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni muudetud kavast või 

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, võib
asjaomane pädev asutus oma kava muuta
ja komisjoni muudetud kavast teavitada. 
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põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või 
selle tühistada.
Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kahe kuu jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse 
teavitamise kuupäevast. 

Or. en

Selgitus

Ennetavad tegevuskavad ja hädaolukorra lahendamise kavad on kohandatud riikliku ja 
piirkondliku turuolukorraga, et vältida hädaolukorda gaasivarustuses. Komisjonil ei tohi olla 
liiga suuri volitusi selliste kavade hindamiseks, samuti ei tohi ta nõuda riiklikelt pädevatelt 
asutustelt nende meetmete muutmist. Selline volituste üleandmine komisjonile ei ole ilmselt 
kooskõlas direktiivi 2009/73/EÜ artiklitega 5 ja 6, milles antakse põhiroll gaasivarustuse 
kindluse tagamisel liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon hindab kõigi liikmesriikide 
kavasid kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil pädevad asutused 
komisjoni neist kavadest teavitasid. 
Komisjon peab kõnealuste kavade üle nõu 
gaasi koordineerimisrühmaga ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega. Kui komisjon, 
olles asjakohaselt arvesse võtnud gaasi 
koordineerimisrühma arvamust, leiab, et 
kava ei aita tõhusalt leevendada riski-ja 
mõjuhinnangus väljaselgitatud riske või 
on vastuolus teiste liikmesriikide 
riskistsenaariumide või kavadega või ELi 
kavaga või ei vasta käesoleva määruse 
sätetele või ELi õigusaktide muudele 
sätetele, nõuab komisjon asjaomase kava 
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nõuab komisjon asjaomase kava 
läbivaatamist.

läbivaatamist. 

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni muudetud kavast või 
põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni ning gaasi 
koordineerimisrühma muudetud kavast 
või põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada. 

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kahe kuu jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast.

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kahe kuu jooksul, olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 198
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon hindab kõigi liikmesriikide 
kavasid kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil pädevad asutused 
komisjoni neist kavadest teavitasid. 
Komisjon peab kõnealuste kavade üle nõu 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 

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

asjaomaste sidusrühmadega. Kui komisjon, 
olles asjakohaselt arvesse võtnud gaasi 
koordineerimisrühma arvamust, leiab, et 
kava ei aita tõhusalt leevendada 
riskihinnangus väljaselgitatud riske või on 
vastuolus teiste liikmesriikide 
riskistsenaariumide või kavadega või ei 
vasta käesoleva määruse sätetele või ELi
õigusaktide muudele sätetele, nõuab 
komisjon asjaomase kava läbivaatamist. 

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni muudetud kavast või 
põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Nelja kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni ning gaasi 
koordineerimisrühma muudetud kavast 
või põhjendab komisjonile, miks ta
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kahe kuu jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast. 

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust nelja kuu jooksul, olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ette nähtud aeg on komisjoni ja liikmesriikide vahel sisulise 
kokkuleppe saavutamiseks liiga lühike.
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Muudatusettepanek 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon hindab kõigi liikmesriikide 
kavasid kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil pädevad asutused 
komisjoni neist kavadest teavitasid. 
Komisjon peab kõnealuste kavade üle nõu 
gaasi koordineerimisrühmaga ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega. Kui komisjon 
leiab, et kava ei aita tõhusalt leevendada 
riski- ja mõjuhinnangus väljaselgitatud 
riske või on vastuolus teiste liikmesriikide 
riskistsenaariumide või kavadega või ei 
vasta käesoleva määruse sätetele või ELi 
õigusaktide muudele sätetele, nõuab 
komisjon asjaomase kava läbivaatamist.

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni muudetud kavast või 
põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni ning gaasi 
koordineerimisrühma muudetud kavast 
või põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kahe kuu jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast.

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kahe kuu jooksul, olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni muudetud kavast või 
põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
komisjon nõudis kava läbivaatamist, 
muudab asjaomane pädev asutus oma kava 
ja teavitab komisjoni ning gaasi 
koordineerimisrühma muudetud kavast 
või põhjendab komisjonile, miks ta 
muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
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taotlust kahe kuu jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast. 

taotlust kahe kuu jooksul, olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse kolme kuu 
jooksul alates komisjoni otsuse teavitamise 
kuupäevast. 

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb sidusrühmadest (gaasitööstuse 
esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased 
tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks ning 
ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks 
gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. 
Selles osas tuleks gaasi koordineerimisrühmaga regulaarselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 201
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon hindab kõigi liikmesriikide 
kavasid kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil pädevad asutused 
komisjoni neist kavadest teavitasid. 
Komisjon peab kõnealuste kavade üle nõu 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustikuga, Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametiga, 
gaasi koordineerimisrühmaga ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega. Kui komisjon 
leiab, et kava on vastuolus teiste 
liikmesriikide riskistsenaariumide või 
kavadega, võib komisjon paluda 
asjaomastel liikmesriikidel oma kavad 
kooskõlastada.  



PE438.187v01-00 106/109 AM\801609ET.doc

ET

Or. de

Selgitus

Kui komisjonile jääks õigus nõuda ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra lahendamise 
kavade muutmist, oleks tegemist ülemäära suurte volitustega, mis on vastuolus Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte ja 
proportsionaalsuse põhimõttega. Komisjoni volitused peaksid piirduma õigusega paluda 
liikmesriikidel oma kavad kooskõlastada.

Muudatusettepanek 202
Francisco Sosa Wagner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 203
Takis Hadjigeorgiou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 204
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriikidel on juba gaasivarustuse 
kindlusega seotud avaliku teenuse 
osutamise kohustusi, avalikustavad 
pädevad asutused need kahe kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist ning 
ajakohastavad neid vajaduse korral pärast 
oma ennetavate tegevuskavade ja 
hädaolukorra lahendamise kavade 
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vastuvõtmist. 

Or. en

Selgitus

Kui gaasivarud oleksid kättesaadavad kogu Euroopa Liidu ulatuses, paraneks 
energiavarustuse kindlus. Õiglasem juurdepääs hoidlavarudele on tähtis uutele turuosalistele, 
see soodustab konkurentsi ja suurendab energiavarustuse kindlust kogu Euroopas. Gaasi 
hoidmise poliitika peab olema läbipaistvam, et vältida nn mittevastastikuseid kokkuleppeid, 
mis võivad omakorda esile kutsuda uusi protektsionistlikke samme. Kui hõlbustada 
vastastikust juurdepääsu gaasitranspordile ja –hoidlatele, suureneb tänu olemasoleva 
infrastruktuuri paremale ärakasutamisele varustuskindlus.

Muudatusettepanek 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pädev asutus vaatab iga kahe aasta 
tagant läbi ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava, võttes 
aluseks artiklis 8 osutatud gaasivarustuse 
kindlust mõjutavate riskide hindamise 
muutuvad tulemused.

Or. it

Selgitus

Kavasid tuleb ajakohastada, arvestades muu hulgas muutuvaid riske.

Muudatusettepanek 206
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui liikmesriikidel on juba 
varustuskindlusega seotud avaliku 
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teenuse osutamise kohustusi, 
avalikustavad pädevad asutused need 
kahe kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ning ajakohastavad 
neid vajaduse korral pärast oma 
ennetavate tegevuskavade ja 
hädaolukorra lahendamise kavade 
vastuvõtmist. 

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse ja kolmanda energiapaketi kiire rakendamise huvides on oluline 
avalikustada andmed olemasolevate avaliku teenuse osutamise kohustuste kohta.

Muudatusettepanek 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Piirkondliku ühiskava, mis on kooskõlas 
artikliga 3 või artikliga 4, võivad välja 
töötada asjaomased pädevad asutused, 
olles piirkondlikku huvi pakkuvates 
küsimustes pidanud konsultatsioone gaasi 
koordineerimisrühma raames.

Or. en

Selgitus

Ei ole lihtne kindlaks teha, missugune piirkondlik raam on varustuskindluse probleemidega 
tegelemiseks kõige sobivam. Liikmesriikidevaheliste ühenduste kulg ja tase ei püsi 
muutumatuna ning ka energiaturud ei arvesta alati poliitiliste piire. Seetõttu tuleks uurida, 
kas neid regioone saaks paremini piiritleda pärast seda, kui gaasi koordineerimisrühmas on 
konsulteeritud gaasitööstuse esindajatega. Piirkondliku tasandi ühiskava koostamise protsess 
tuleks selgemalt esitada.


