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Muudatusettepanek 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ennetav tegevuskava sisaldab järgmist: 1. Ennetav tegevuskava sisaldab järgmist:

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm 
ja varustuskindluse norm, millele on 
osutatud artiklites 6 ja 7; kõnealused 
meetmed hõlmavad vähemalt plaane n-1 
normi täitmiseks, vajalikke mahte ja 
võimsusi, et tarnida kaitstud tarbijatele 
gaasi kindlaksmääratud, kõrge 
gaasinõudlusega ajavahemikul, ning 
nõudlusega seotud meetmeteid ja 
kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

a) gaasivarustuse kindluse tagamise
meetmed, mis hõlmavad vähemalt teavet
plaanide kohta, kuidas saavutada 
vajalikud mahud ja võimsused, mida on 
vastavalt riski- ja mõjuhinnangule vaja
kaitstud tarbijatele gaasi tarnimiseks
kindlaksmääratud, kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul, ning nõudlusega seotud 
meetmeteid ja kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

b) artiklis 8 sätestatud riskihinnang; b) riski- ja mõjuhinnangu tulemused 
vastavalt artiklile 8;

c) ennetavad meetmed väljaselgitatud 
riskide kõrvaldamiseks;
d) teave avalike teenuste osutamise 
asjakohaste kohustuste kohta.

Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Muudatusettepanek 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ennetav tegevuskava sisaldab järgmist: 1. Riikliku, piirkondliku ja liidu tasandi
ennetav tegevuskava sisaldab järgmist:

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt plaane n-1 normi 
täitmiseks, vajalikke mahte ja võimsusi, et 
tarnida kaitstud tarbijatele gaasi 
kindlaksmääratud, kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul, ning nõudlusega seotud 
meetmeteid ja kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt teavet plaanide kohta, 
kuidas saavutada vajalikud mahud ja 
võimsused, mida on vastavalt riski- ja 
mõjuhinnangule vaja kaitstud tarbijatele 
gaasi tarnimiseks kindlaksmääratud, kõrge 
gaasinõudlusega ajavahemikul, ning 
nõudlusega seotud meetmeteid ja 
kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

b) artiklis 8 sätestatud riskihinnang; b) riski- ja mõjuhinnangu tulemused 
vastavalt artiklile 8;

c) ennetavad meetmed väljaselgitatud 
riskide kõrvaldamiseks;

c) ennetavad meetmed väljaselgitatud 
riskide kõrvaldamiseks;

d) teave avalike teenuste osutamise 
asjakohaste kohustuste kohta.

d) teave avalike teenuste osutamise 
asjakohaste kohustuste kohta.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjonil on väga tähtis roll liidu tasandil koordinaatorina ning riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil liikmesriikide abistajana. Kuid samal ajal peaks olema ilmne, et 
adekvaatsete meetmete puudumise tõttu peaks Euroopa Komisjon püüdma ette valmistada 
liidu tasandi ennetav tegevuskava.
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Muudatusettepanek 210
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ennetav tegevuskava sisaldab järgmist: 1. Riikliku või piirkondliku tasandi
ennetav tegevuskava sisaldab järgmist:

Or. en

Selgitus

Raporti projekti esialgse muudatusettepaneku parandamine (vt koos artikli 5 lõike 5 kohta 
tehtud muudatusettepanekuga).

Muudatusettepanek 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt plaane n-1 normi 
täitmiseks, vajalikke mahte ja võimsusi, et 
tarnida kaitstud tarbijatele gaasi 
kindlaksmääratud, kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul, ning nõudlusega seotud
meetmeteid ja kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt plaane n-1 normi 
täitmiseks, vajalikke mahte ja võimsusi, et 
tarnida kaitstud tarbijatele gaasi 
kindlaksmääratud, kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul, ning nõudlusega seotud
meetmeid ja tarneallikate 
mitmekesistamist ning kohustusi, mis on 
määratud maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele;

Or. it

Selgitus

Tarneallikate mitmekesistamist tuleb edendada, et vähendada ühe tarneallika katkemisest 
tulenevaid riske.
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Muudatusettepanek 212
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kui liikmesriik artiklis 8 sätestatud 
riskihinnangu alusel nii otsustab, siis 
kohutus tarnida tarbijatele, kes on 
ühendatud muu jaotussüsteemiga kui 
kaitstud tarbijad, kuid see kohustus ei tohi 
vähendada võimet tarnida gaasi kaitstud 
tarbijatele artiklis 7 määratletud 
kriisiolukorras.
Liidu või piirkondliku tasandi 
hädaolukorra puhul vastutab lisatarbijate 
gaasitarnete eest ainult asjaomane 
liikmesriik.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleb vaadata koos artikli 2 ja artikli 8 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega. „Kaitstud tarbijate” mõiste on otseselt seotud kõigi liikmesriikide 
kohustustega solidaarsuse osas. Liikmesriikidele tuleks anda luba tarnida gaasi ka teistele 
tarbijatele (vt artikli 2 ja artikli 8 kohta esitatud muudatusettepanekuid), kui riigil on võimalik 
selliseid meetmeid võtta, kuid nende lisakohustuste eest peab vastutama ainult asjaomane 
liikmesriik.

Muudatusettepanek 213
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) mehhanismid teiste 
liikmesriikidega koostööks 
piirkondliku tasandi ennetavate 
tegevuskavade ettevalmistamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 214
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ennetav tegevuskava peab põhinema 
komisjoni poolt kehtestatud ühistel 
miinimumnõuetel, mis tagavad võrdsed 
võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ennetav tegevuskava (eelkõige artiklis 6 
sätestatud infrastruktuurinormi täitmise 
meetmed) põhineb võrgu kümneaastasel 
arengukaval, mille koostab maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik, ning on kõnealuse 
arengukavaga kooskõlas.

2. Ennetav tegevuskava on kooskõlas
võrgu kümneaastase arengukavaga, mille 
koostab maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustik.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel. 
Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik vajaduse korral riigi konkreetseid olusid ja eripärasid arvesse võtta. 
Tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 216
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ennetav tegevuskava (eelkõige artiklis 6 
sätestatud infrastruktuurinormi täitmise 
meetmed) põhineb võrgu kümneaastasel 
arengukaval, mille koostab maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik, ning on kõnealuse arengukavaga 
kooskõlas.

2. Ennetav tegevuskava (eelkõige artiklis 6 
sätestatud infrastruktuurinormi täitmise 
meetmed) põhineb võrgu kümneaastasel 
arengukaval, mille koostab maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustik, ning on kõnealuse arengukavaga 
kooskõlas ja süsteemi halduritele 
kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Määrus peaks täpselt sätestama, kuidas on pädeval asutusel võimalik n-1 normi järgimist 
tagada. Üldjuhul ei ole pädeval asutusel õigust sundida süsteemi haldureid investeeringuid 
tegema. See sõltub vastava riigi õigusaktidest. Seetõttu tuleks lisada, et ennetavas 
tegevuskavas sätestatud meetmed, mille eesmärk on infrastruktuurinormi täitmine, on 
süsteemi halduritele kohustuslikud.

Muudatusettepanek 217
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju
energia siseturu toimimisele ja 
keskkonnamõju.

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse liikmesriikide näitajaid, mõju
tarbijatele ja keskkonnamõju.

Or. el



AM\801978ET.doc 9/89 PE438.231v01-00

ET

Muudatusettepanek 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju 
energia siseturu toimimisele ja 
keskkonnamõju.

3. Ennetav tegevuskava põhineb suures 
osas sisejulgeoleku tagamiseks vajalikel 
turumeetmetel ning tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust,
vastuvõetud meetmete tõhusust ning 
nende meetmete mõju energia siseturu 
toimimisele ja keskkonnamõju.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse vajadust jätta turu põhiülesandeks tagada varustuskindlus 
vastavalt majandusliku tõhususe kriteeriumile.

Muudatusettepanek 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju 
energia siseturu toimimisele ja
keskkonnamõju.

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju
energia siseturu toimimisele,
keskkonnamõju ja kõiki asjaomaseid 
rahvusvahelisi suundumusi, eelkõige 
peamistes tarnija- ja transiidiriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju 
energia siseturu toimimisele ja 
keskkonnamõju.

3. Ennetavas tegevuskavas võetakse 
arvesse majanduslikku tõhusust, mõju 
energia siseturu toimimisele ja 
keskkonnamõju. Kava ei tekita 
turuosalistele ülemäärast ega 
ebaproportsionaalset koormust.

Or. en

Selgitus

Vastavalt liberaliseeritud gaasituru põhimõttele ning igasuguse riski- ja mõjuhinnangu 
põhimõtetele ei tohi ennetav tegevuskava tekitada turuosalistele ülemäärast ega 
ebaproportsionaalset koormust.

Muudatusettepanek 221
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab, et riiklikud ja 
piirkondlikud ennetavad 
tegevuskavad on üksteisega 
kooskõlas, sest see garanteerib 
tõhusa koostöö Euroopa Liidus 
tekkivas hädaolukorras.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on korrigeerida raporti projekti muudatusettepanekut. Komisjon peaks vastutama 
selle eest, et kõik kavad oleksid üksteisega ühilduvad ja kooskõlas, sest nende kavade järgi 
hakatakse Euroopa Liidus tekkiva hädaolukorra ajal tegutsema.
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Muudatusettepanek 222
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt 
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 
20 aasta tagant. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Muudatusettepanek 223
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2016; viis aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
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gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel,
erandlikult kõrge gaasinõudlusega
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust erandlikult kõrge 
gaasinõudlusega ühe päeva jooksul, mis 
kordub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2016; viis aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant. Kolm aastat pärast määruse 
jõustumist peaksid peamised 
investeeringud tehtud olema ning pädevad 
asutused peaksid olema investeeringute 
kohta koostatud aruanded komisjonile 
esitanud olema.

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel,
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

1. Pädevad asutused võtavad hiljemalt
[31. märtsiks 2013; 2 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva] seoses artikliga 5 
vajalikud meetmed tagamaks, et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust erandlikult kõrge
gaasinõudlusega ajavahemikul, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Seoses I lisa läbivaatamisega tuleb muuta ka artikli 6 lõiget 1.

Muudatusettepanek 226
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt [31. 
märtsiks 2017; 6 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et häire korral gaasi 
ülekandesüsteemi suurimas 
sissevoolukohas võimaldab olemasolev
infrastruktuur (n-1 norm) transportida 
arvestuspiirkonnas kaitstud tarbijate 
gaasinõudluse rahuldamiseks vajalikku 
gaasikogust 60-päevasel, erandlikult kõrge 
gaasinõudlusega ajavahemikul kõige 
külmemal ajal, nagu juhtub statistiliste 
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aasta tagant. andmete kohaselt iga 20 aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Kolme aasta pikkune tähtaeg on ebarealistlik. N-1 normi täitmiseks vajalike investeeringute 
tegemine võtab vähemalt viis kuni kuus aastat. 2009. aasta jaanuari kriis näitas, et voogude 
häired võivad tekkida terves ülekandesüsteemi sissevoolukohas, sest seal on sageli mitu 
paralleelset toru. Seoses võimsuse suurendamisega võib artikli 6 lõige 1 põhjustada suurte 
investeeringute vajaduse ning mõjutada lõpptarbijate hindu. Artikli 7 lõikes 2 ette nähtud 
varustuskindluse normiga kooskõla tagamiseks peaks n-1 eeskirjad hõlmama ainult kaitstud 
tarbijate gaasinõudlust.

Muudatusettepanek 227
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel,
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt [31. 
märtsiks 2017; 6 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et gaasivoogude häire 
korral gaasi ülekandesüsteemi suurimas 
sissevoolukohas võimaldab olemasolev
infrastruktuur (n-1 norm) transportida 
arvestuspiirkonnas kaitstud klientide 
gaasinõudluse rahuldamiseks vajalikku 
gaasikogust ühe päeva jooksul erandlikult 
kõrge gaasinõudlusega ajavahemikul kõige 
külmemal ajal, nagu juhtub statistiliste 
andmete kohaselt iga 20 aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Eelkõige Kesk- ja Kagu-Euroopas võtab suurte investeeringute tegemine vähemalt viis kuni 
kuus aastat. Artiklis 7 ette nähtud varustuskindluse normiga kooskõla tagamiseks on kohasem 
määratleda n-1 norm gaasivoogude häirena ülekandesüsteemi sissevoolukohas ja n-1 
eeskirjad peaksid hõlmama ainult kaitstud tarbijate gaasinõudlust. Infrastruktuur peab 
taluma ühe päeva pikkust erakordselt suurt gaasinõudlust, kuid varustuskindluse norm 
hõlmab pikaaegsemat suurt gaasinõudlust.
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Muudatusettepanek 228
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

1. Liikmesriigid või asjaomased 
maagaasiettevõtjad tagavad hiljemalt [31. 
märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel, 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega 
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta mitmeastmelise „alt üles” lähenemisega (1. tööstus, 
2. liikmesriigid, 3. piirkondlikud koostööorganisatsioonid, 4. EL, kui osutub hädaolukorras 
vajalikuks) seotud küsimusi selgemaks. Tarnehäire korral on 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 229
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt
[31. märtsiks 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 

1. Pädevad asutused tagavad hiljemalt [31. 
märtsiks 2016; 5 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
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võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi kogunõudluse rahuldamiseks 
vajalikku gaasikogust 60-päevasel,
erandlikult kõrge gaasinõudlusega
ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) tehniliselt rahuldada
arvestuspiirkonnas gaasi päevase
kogunõudluse erandlikult kõrge 
gaasinõudlusega ühe päeva jooksul, mis 
kordub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Kohandus vastavalt uuele lisale.

Muudatusettepanek 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädeva asutuse taotlusel võidakse 
anda luba n-1 normi kohaldamisel erandi 
tegemiseks, kui komisjon otsustab, et 
norm ei ole asjaomase liikmesriigi 
seisukohast majanduslikult jätkusuutlik.

Or. it

Selgitus

Kõigil liikmesriikidel ei ole majanduslikel põhjustel võimalik normi täita. Erand tuleks teha 
juhul, kui on vaja leida piirkondliku koostöö võimalusi või kohaldada nõudlusega seotud 
meetmeid.
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Muudatusettepanek 231
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Infrastruktuuri käsitlemisel artiklis 8 
määratletud riski- ja mõjuhindamise 
käigus kasutab pädev asutus ühtset 
metoodikat, mis hõlmab ka käesolevas 
artiklis ja I lisas määratletud n-1 näitaja 
arvutamist.

Or. en

Selgitus

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Muudatusettepanek 232
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev 
asutus tõendab artiklis 5 osutatud 
ennetavas tegevuskavas, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada nõudlusega seotud 
meetmete abil.

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
arvutuse teha piirkondlikul tasandil. N-1
näitaja arvutuses on pädeval asutusel 
lubatud artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas tõendada, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada konkreetsete erimeetmete, 
sh nõudlusega seotud meetmete abil.
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Or. en

Selgitus

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Muudatusettepanek 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev 
asutus tõendab artiklis 5 osutatud 
ennetavas tegevuskavas, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada nõudlusega seotud 
meetmete abil.

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
arvutuse teha piirkondlikul tasandil. N-1
näitaja arvutuses on pädeval asutusel 
lubatud artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas tõendada, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada konkreetsete erimeetmete, 
sh nõudlusega seotud meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Muudatusettepanek 234
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev 
asutus tõendab artiklis 5 osutatud 
ennetavas tegevuskavas, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada nõudlusega seotud 
meetmete abil.

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
arvutuse teha piirkondlikul tasandil. N-1
näitaja arvutuses on pädeval asutusel 
lubatud artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas tõendada, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada konkreetsete erimeetmete, 
sh nõudlusega seotud meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Muudatusettepanek 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev 
asutus tõendab artiklis 5 osutatud 
ennetavas tegevuskavas, et tarnehäiret on 

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
arvutuse teha piirkondlikul tasandil. N-1
näitaja arvutuses on pädeval asutusel 
lubatud artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas tõendada, et tarnehäiret on 
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võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada nõudlusega seotud 
meetmete abil.

võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada konkreetsete erimeetmete, 
sh nõudlusega seotud meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Muudatusettepanek 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev 
asutus tõendab artiklis 5 osutatud 
ennetavas tegevuskavas, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada nõudlusega seotud 
meetmete abil.

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud
arvutuse teha piirkondlikul tasandil. N-1
näitaja arvutuses on pädeval asutusel 
lubatud artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas tõendada, et tarnehäiret on 
võimalik piisavalt ja õigeaegselt 
tasakaalustada konkreetsete erimeetmete, 
sh nõudlusega seotud meetmete abil.

Or. en

Selgitus

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
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subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Muudatusettepanek 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud 
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse 
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev asutus 
tõendab artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas, et tarnehäiret on võimalik 
piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada 
nõudlusega seotud meetmete abil.

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud 
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse 
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev asutus 
tõendab artiklis 8 osutatud riskihinnangus, 
artiklis 5 osutatud ennetavas tegevuskavas
ning investeeringute kulutasuvust arvesse 
võttes, et tarnehäiret on võimalik piisavalt 
ja õigeaegselt tasakaalustada konkreetsete 
erimeetmete, sh nõudlusega seotud 
meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides võib juhtuda, et määruse tulemusel tuleb võimsuse suurendamiseks 
teha suuri investeeringuid, mis tekitavad suuri kulusid ja mõjutavad oluliselt lõpptarbijate 
gaasihinda.

Muudatusettepanek 238
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud 
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse 
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev asutus 

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud 
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse 
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev asutus 
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tõendab artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas, et tarnehäiret on võimalik 
piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada 
nõudlusega seotud meetmete abil.

tõendab artiklis 8 osutatud riskihinnangus 
ja artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas, et tarnehäiret on võimalik 
piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada
konkreetsete erimeetmete, sh nõudlusega 
seotud meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik varustuskriisi lahendamisel paindlikult, st oma riigi 
oludele vastavalt tegutseda ning seetõttu ei tohiks käesoleva lõike kohaldusala piirduda 
nõudlusega seotud meetmetega, kuni riskihinnangus ning ennetavas tegevuskava on 
nõuetekohaselt tõendatud, et nendel meetmetel oleks n-1 normile samasugune mõju.

Muudatusettepanek 239
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud 
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse 
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev asutus 
tõendab artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas, et tarnehäiret on võimalik 
piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada
nõudlusega seotud meetmete abil.

2. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib lõikes 1 sätestatud 
kohustuse täita piirkondlikult. Ka loetakse 
n-1 norm täidetuks juhul, kui pädev asutus 
tõendab artiklis 5 osutatud ennetavas 
tegevuskavas, et tarnehäiret on võimalik 
piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada
turunõudlusega seotud meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Kui lubatud oleksid igasugused nõudlusega seotud meetmed, võiks n-1 normi täidetuks lugeda 
nõudluse kohustusliku vähendamise (tarnekatkestuste) teel. Kuid määruses sisalduvate 
infrastruktuuri- ja varustusmeetmetega püütakse just seda ära hoida.
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Muudatusettepanek 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. 
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge 
ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu.
Vajaduse korral laiendatakse I lisas 
osutatud arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

3. Kasutatakse n-1 näitaja arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. 
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni, ülekandeinfrastruktuuri 
võimsust gaasi tarnimisel tootmiskohast, 
veeldatud maagaasi terminalidest ja 
hoidlatest. I lisas osutatud 
arvestuspiirkonna määratleb pädev asutus 
pärast asjaomaste maagaasiettevõtjatega 
konsulteerimist ning vajaduse korral 
laiendatakse arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Muudatusettepanek 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas.
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge

3. Kasutatakse n-1 näitaja arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. I lisas 
osutatud arvestuspiirkonna määratleb 
pädev asutus pärast asjaomaste 
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ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu.
Vajaduse korral laiendatakse I lisas 
osutatud arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
ning vajaduse korral laiendatakse
arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Muudatusettepanek 242
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas.
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge
ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu.
Vajaduse korral laiendatakse I lisas 
osutatud arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

3. Kasutatakse n-1 näitaja arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. I lisas 
osutatud arvestuspiirkonna määratleb 
pädev asutus pärast asjaomaste 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
ning vajaduse korral laiendatakse
arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskendumas sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse meetodi põhjal. 
Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik vajaduse korral riigi konkreetseid olusid ja eripärasid arvesse võtta. 
Tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas.
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge
ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu.
Vajaduse korral laiendatakse I lisas 
osutatud arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

3. Kasutatakse n-1 näitaja arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. I lisas 
osutatud arvestuspiirkonna määratleb 
pädev asutus pärast asjaomaste 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
ning vajaduse korral laiendatakse
arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse meetodi järgi. 
Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik vajaduse korral riigi konkreetseid olusid ja eripärasid arvesse võtta. 
Tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 244
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas.
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge
ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu.
Vajaduse korral laiendatakse I lisas 
osutatud arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

3. Kasutatakse n-1 näitaja arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. I lisas 
osutatud arvestuspiirkonna määratleb 
pädev asutus pärast asjaomaste 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
ning vajaduse korral laiendatakse
arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.
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Or. en

Selgitus

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Muudatusettepanek 245
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. 
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge 
ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu. 
Vajaduse korral laiendatakse I lisas 
osutatud arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.

3. Kasutatakse n-1 arvutamise meetodit, 
mis on sätestatud I lisas. Arvutamisel
võetakse arvesse võrgu konfiguratsiooni ja 
tegelikke gaasivooge ning tootmisvõimsust 
ja hoidlate mahtu. Vajaduse korral 
laiendatakse I lisas osutatud 
arvestuspiirkond piirkondlikke eripärasid 
arvesse võttes asjakohasele piirkondlikule 
tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ELi jaotusvõrgule juurdepääsu 
puudumist ja ühest ainsast gaasitarnijast 
sõltumist loetakse n-1 normi 
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täitmatajätmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik pädevad asutused teavitavad
komisjoni viivitamata igast n-1 normi 
täitmatajätmisest.

4. Vastavalt artiklile 13 teavitavad kõik 
pädevad asutused pärast 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
komisjoni n-1 näitaja arvutamise 
tulemustest.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviisi 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei ole määruse eelnõus enam selgelt välja 
toodud. Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku 
riski- ja mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse 
metoodika alusel.

Muudatusettepanek 248
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik pädevad asutused teavitavad
komisjoni viivitamata igast n-1 normi 
täitmatajätmisest.

4. Vastavalt artiklile 13 teavitavad kõik 
pädevad asutused pärast 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
komisjoni n-1 näitaja arvutamise 
tulemustest.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik pädevad asutused teavitavad
komisjoni viivitamata igast n-1 normi 
täitmatajätmisest.

4. Vastavalt artiklile 13 teavitavad kõik 
pädevad asutused pärast 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
komisjoni n-1 näitaja arvutamise 
tulemustest.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 250
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik pädevad asutused teavitavad
komisjoni viivitamata igast n-1 normi 
täitmatajätmisest.

4. Vastavalt artiklile 13 teavitavad kõik 
pädevad asutused pärast 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
komisjoni n-1 näitaja arvutamise 
tulemustest.

Or. en
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Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline varustuskindluse tagamise lähenemisviis 
(I – ettevõtjad, II – liikmesriigid, III – komisjon) ei ole määruse eelnõus enam selgelt välja 
toodud. Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku 
riski- ja mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse 
metoodika alusel.

Muudatusettepanek 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik pädevad asutused teavitavad
komisjoni viivitamata igast n-1 normi 
täitmatajätmisest.

4. Vastavalt artiklile 13 teavitavad kõik 
pädevad asutused pärast 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist
komisjoni n-1 näitaja arvutamise 
tulemustest.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 252
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui on vaja uusi piiriüleseid 
võrkudevahelisi ühenduskohti, või kui on 
vaja laiendada olemasolevaid, teevad 
kõnealused liikmesriigid, pädevad 
asutused ja reguleerivad asutused (juhul 
kui nad ei ole pädevad asutused) varakult 
tihedat koostööd.
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Or. en

Muudatusettepanek 253
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon ja riiklikud asutused 
kooskõlastavad viisid, kuidas algatada ja 
viia ellu praegused gaasi tarneallikate ja 
transiiditeede mitmekesistamise projektid, 
mille eesmärk on parandada olemasolevat 
infrastruktuuri, muutes n-1 normi 
kohaldamise kriisiolukordades 
võimalikuks

Or. ro

Selgitus

Gaasi transiiditeede ja tarneallikate mitmekesistamise projektid on energiavarustuse kindluse 
tagamisel esmatähtsad. Liikmesriikide solidaarsus peab riiklikest huvidest tähtsam olema.

Muudatusettepanek 254
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 

5. Kui see osutub vajalikuks vastavalt 
artikli 8 alusel koostatud riski- ja 
mõjuhinnangule, milles on arvesse võetud 
tehnilist teostatavust ning majanduslikku 
hinnangut turu jaoks tekkivate kulude ja 
kasu kohta, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
vajaliku füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 



AM\801978ET.doc 31/89 PE438.231v01-00

ET

muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 
arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse
kaheaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

suunas, eriti hädaolukorras. Kõnealuse
kolmeaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur
vastavalt artikli 8 alusel koostatud riski-
ja mõjuhinnangule, milles on arvesse 
võetud tehnilist teostatavust ning 
majanduslikku hinnangut turu jaoks 
tekkivate kulude ja kasu kohta, kogu 
ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel. 
Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik vajaduse korral riigi konkreetseid olusid ja eripärasid arvesse võtta. 
Tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 

5. Kui see osutub vajalikuks vastavalt 
artikli 8 alusel koostatud riski- ja 
mõjuhinnangule, milles on arvesse võetud 
tehnilist teostatavust ning majanduslikku 
hinnangut turu jaoks tekkivate kulude ja 
kasu kohta, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
vajaliku füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, eriti hädaolukorras. Kõnealuse
kolmeaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur
vastavalt artikli 8 alusel koostatud riski-
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arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse
kaheaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

ja mõjuhinnangule, milles on arvesse 
võetud tehnilist teostatavust ning 
majanduslikku hinnangut turu jaoks 
tekkivate kulude ja kasu kohta, kogu 
ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 
mõjuhindamise läbiviimist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel. 
Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on võimalik vajaduse korral riigi konkreetseid olusid ja eripärasid arvesse võtta. 
Tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 256
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 
arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks
vajaminevat võimsust. Kõnealuse
kaheaastase ajavahemiku jooksul 

5. Kui see osutub vajalikuks vastavalt 
artikli 8 alusel koostatud riski- ja 
mõjuhinnangule, milles on arvesse võetud 
tehnilist teostatavust ning majanduslikku 
hinnangut turu jaoks tekkivate kulude ja 
kasu kohta, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
vajaliku füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, eriti hädaolukorras. Kõnealuse
kolmeaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur
vastavalt artikli 8 alusel koostatud riski-
ja mõjuhinnangule, milles on arvesse 
võetud tehnilist teostatavust ning 
majanduslikku hinnangut turu jaoks 
tekkivate kulude ja kasu kohta, kogu 
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kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Selgitus

Enne kui ei ole hinnatud, kas see on tehniliselt ja/või majanduslikult võimalik või 
konkreetsetel asjaoludel põhjendatud, ei tohiks nõuda, et füüsiline ülekandevõimsus peab 
kõigis võrkudevahelistes ühenduskohtades võimaldama gaasi transportimist mõlemas suunas. 
Määruse eelnõus ettenähtud erand on samm õiges suunas, kuid see ei taga piisavalt selget 
raamistikku.

Muudatusettepanek 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 
arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse
kaheaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kui see osutub vajalikuks vastavalt 
artikli 8 alusel koostatud riski- ja 
mõjuhinnangule, milles on arvesse võetud 
tehnilist teostatavust ning majanduslikku 
hinnangut turu jaoks tekkivate kulude ja 
kasu kohta, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
vajaliku füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, eriti hädaolukorras. Kõnealuse
kolmeaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur
vastavalt artikli 8 alusel koostatud riski-
ja mõjuhinnangule, milles on arvesse 
võetud tehnilist teostatavust ning 
majanduslikku hinnangut turu jaoks 
tekkivate kulude ja kasu kohta, kogu 
ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en
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Selgitus

Enne kui ei ole hinnatud, kas see on tehniliselt ja/või majanduslikult võimalik või 
konkreetsetel asjaoludel põhjendatud, ei tohiks nõuda, et füüsiline ülekandevõimsus peab 
kõigis võrkudevahelistes ühenduskohtades võimaldama gaasi transportimist mõlemas suunas. 
Määruse eelnõus ettenähtud erandi on samm õiges suunas, kuid see ei taga piisavalt selget 
raamistikku.

Muudatusettepanek 258
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 
arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse
kaheaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kui artikli 8 kohaselt läbi viidud riski-
ja mõju hindamise alusel, mille puhul on 
arvesse võetud tehnilist teostatavust ning 
turul tekkivate kulude ja tulude rahalist 
hinnangut, on vajalik, tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kolme aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest nendes võrkudevahelistes 
ühenduskohtades sellise alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse, mis võimaldaks 
transportida gaasi mõlemas suunas, eriti 
hädaolukorras. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon teha uue hindamise. 
Kõnealuse kolmeaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur artikli 8 kohaselt läbi viidud riski-
ja mõju hindamise alusel, mille puhul on 
arvesse võetud tehnilist teostatavust ning 
turul tekkivate kulude ja tulude rahalist 
hinnangut, kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Selgitus

Enne kui ei ole hinnatud, kas see on tehniliselt ja/või majanduslikult võimalik või 
põhjendatud, ei tohiks nõuda, et alaline füüsiline ülekandevõimsus peab kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades võimaldama gaasi transportimist mõlemas suunas. Tuleb 
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läbi viia eelnev riski- ja mõju hindamine, et vältida lõpptarbijale tarbetute kulude 
põhjustamist. Kaheaastasest tähtajast saab kinni pidada ainult siis, kui infrastruktuuris on 
vaja teha väikesed muudatused. Suuremate muudatuste tegemine, näiteks uue 
kompressorijaama ehitamine, kestab kauem.

Muudatusettepanek 259
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 
arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse
kaheaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kui see osutub vajalikuks vastavalt 
artikli 8 alusel koostatud riski- ja 
mõjuhinnangule, milles on arvesse võetud 
tehnilist teostatavust ning majanduslikku 
hinnangut turu jaoks tekkivate kulude ja 
kasu kohta, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise
vajaliku füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas. Olukorra muutumise korral võib 
komisjon hindamise läbi vaadata. 
Kõnealuse kolmeaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur vajaduse korral vastavalt artikli 8 
alusel koostatud riski- ja 
mõjuhinnangule, milles on arvesse võetud 
tehnilist teostatavust ning kõiki kulusid ja
kogu kasu, kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. el

Selgitus

Enne kui ei ole hinnatud, kas see on konkreetsel juhul tehniliselt teostatav või majanduslikult 
põhjendatud, ei tohiks nõuda, et alaline füüsiline ülekandevõimsus peab kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades võimaldama gaasi transportimist mõlemas suunas. Tuleb 
läbi viia eelnev riski- ja mõju hindamine, et vältida tarbetuid kulusid, mis jäävad 
lõpptarbijate kanda. Alalise füüsilise ülekandevõimsuse võib saavutada kahe aasta jooksul 
ainult juhul, kui infrastruktuuris on vaja teha väikesed muudatused. Suuremad muudatused 
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võtavad rohkem aega. 

Muudatusettepanek 260
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. Iga 
liikmesriik peaks läbi viima olemasolevas 
infrastruktuuris vastassuunavoo
võimaldamiseks vajalike investeeringute 
kulude-tulude analüüsi, mis peaks olema 
kulude jaotamise mehhanismi aluseks. 
Arvesse tuleks võtta ka juba sõlmitud ning 
piiril olevate mõõtejaamade erisätteid 
sisaldavaid pikaajalisi tarneleppeid.
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en
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Muudatusettepanek 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest ning võttes arvesse 
kolmandatest riikidest gaasi importimise 
jaoks vajalike infrastruktuuride võimalike 
ohtude analüüsi tulemusi tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades, mida 
loetakse varustuskindluse tagamisel 
oluliseks, sellise alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse, mis võimaldaks 
transportida gaasi mõlemas suunas, välja 
arvatud juhtudel, mil komisjon otsustab 
pädeva asutuse taotlusel, et kahesuunalise 
vooluvõimsuse lisamisega ei suurendata 
ühegi liikmesriigi varustuskindlust. 
Olukorra muutumise korral võib komisjon 
sellise otsuse läbi vaadata. Gaasi 
kahesuunaline vooluvõimsus saavutatakse 
kulutasuvate meetmete abil ning võttes 
vähemalt arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse 
kaheaastase ajavahemiku jooksul kohandab 
gaasi ülekandesüsteemi haldur kogu 
ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Muudatusettepanek 262
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
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määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades
sellise alalise füüsilise ülekandevõimsuse, 
mis võimaldaks transportida gaasi 
mõlemas suunas, välja arvatud juhtudel, 
mil komisjon otsustab pädeva asutuse
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse
lisamisega ei suurendata ühegi
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid sellise alalise 
füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, kõigis võrkudevahelistes 
ühenduskohtades, mille komisjon on 
riikliku pädeva asutuse ettepaneku alusel 
kindlaks teinud kui ühenduskohad, kus
kahesuunalise vooluvõimsuse tagamine 
suurendaks oluliselt liikmesriigi
(liikmesriikide) varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. hu

Selgitus

Iga võrkudevahelise ühenduskoha kahesuunaline voog ei aita varustuskindlust suurendada. 
Seetõttu peaks komisjon tegema riiklike asutuste ettepaneku alusel kindlaks ühenduskohad, 
kus kahesuunalise voo tagamine annaks suure lisandväärtuse. 

Muudatusettepanek 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 

5. Kolme aasta jooksul alates käesoleva
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid nendes
võrkudevahelistes ühenduskohtades, kus 
kahesuunalise vooluvõimsuse lisamine 
suurendab kulude-tulude analüüsi 
kohaselt ükskõik millise liikmesriigi 
varustuskindlust, sellise alalise füüsilise 



AM\801978ET.doc 39/89 PE438.231v01-00

ET

taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust.
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

ülekandevõimsuse, mis võimaldaks 
transportida gaasi mõlemas suunas. Gaasi 
kahesuunaline vooluvõimsus saavutatakse 
kulutasuvate meetmete abil ning võttes 
vähemalt arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kui 
lisainvesteeringuid tuleb teha ka
ülekandesüsteemi muudes lõikudes, 
kohaldatakse lõiget 7 ka nende 
investeeringute suhtes. Olukorra 
muutudes tagavad pädevad asutused 
võrkudevaheliste ühenduskohtade 
hindamise tulemuste korrapärase 
läbivaatamise, seda eeskätt riikliku 
ennetava tegevuskava ajakohastamisega.

Or. en

Selgitus

Selleks, et kõigi võrkudevaheliste ühenduskohtade alaline füüsiline ülekandevõimsus 
võimaldaks gaasi transportimist mõlemas suunas, tuleb teha suuri investeeringuid. Seetõttu 
peaksid infrastruktuuris tehtavad muudatused põhinema alati kulude-tulude analüüsil.

Muudatusettepanek 264
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 

5. Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
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vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust.
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. Olukorra 
muutudes tagavad pädevad asutused ja 
komisjon võrkudevaheliste 
ühenduskohtade hindamise tulemuste 
korrapärase läbivaatamise, seda eeskätt 
riikliku ja liidu tasandi ennetava 
tegevuskava ajakohastamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud lõikes 5a sätestatud
juhtudel. Kahesuunalise vooluvõimsuse
tagamise kohustust ei kohaldata 
torustikele, mis ühendavad tootmiskohti, 
maagaasi veeldusjaamasid, ega 
jaotusvõrkude ühenduskohtadele ega 
juhtudel, kui gaasi kvaliteedi tõttu on 
võimatu gaasi mõlemas suunas 
transportida. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en
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Selgitus

Komisjon ettepanekus sätestatud ebamäärast ja üldist nõuet, mille kohaselt peab kõigis 
ühenduskohtade olema võimalik gaasi transportida mõlemas suunas, tuleks selgemaks muuta. 
Muudatusettepanek selgitab, et mõnede ühenduskohtade puhul ilmselt ei suurendaks 
kahesuunalisuse lisamine varustuskindlust või oleks tehniliselt teostamatu ning seetõttu tuleb 
sellised ühenduskohad ettepanekust välja jätta.

Muudatusettepanek 266
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust.
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, kus kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamine suurendaks liikmesriikide 
varustuskindlust majanduslikult 
mõistlikul moel. Pädeva asutuse taotlusel
vastu võetud komisjoni vastavale otsusele 
peab eelnema tehnilise teostatavuse 
uuring ja kulude-tulude analüüs. Gaasi 
kahesuunaline vooluvõimsus saavutatakse 
kulutasuvate meetmete abil ning võttes 
vähemalt arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust.

Or. de

Selgitus

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
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Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Muudatusettepanek 267
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust.
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid neis
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust, eelkõige puudutab see 
torustikke, mis ühendavad tootmiskohti, 
maagaasi veeldusjaamasid, ning 
jaotusvõrkude ühenduskohti ja juhtusid, 
kus gaasi kvaliteedi tõttu on võimatu 
gaasi mõlemas suunas transportida. Gaasi 
kahesuunaline vooluvõimsus saavutatakse 
kulutasuvate meetmete abil ning võttes 
vähemalt arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Olukorra muutudes 
tagavad pädevad asutused ja komisjon 
ühenduskohtade hindamise tulemuste 
korrapärase läbivaatamise, seda eeskätt 
riikliku ja liidu tasandi ennetava 
tegevuskava ajakohastamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 268
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt 
arvesse artiklis 7 sätestatud 
varustuskindluse normi täitmiseks 
vajaminevat võimsust. Kõnealuse 
kaheaastase ajavahemiku jooksul 
kohandab gaasi ülekandesüsteemi haldur 
kogu ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge.

5. Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil, kusjuures hindamisel tuleb 
arvesse võtta ka mitte ainult 
majanduslikke aspekte, nagu 
varustuskindlus ja siseturu toetamine.
Võimsus ei tohi mingil juhul olla 
väiksem kui 10% vastava riigi 
sisendvõimsus.

Or. es

Selgitus

Kuigi peamine kriteerium investeeringute tegemisel peab olema turg, on mõnede jaamade 
ehitamine põhjendatud mitte ainult majanduslike kriteeriumidega, nagu varustuskindlus ja 
turu seis.
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Muudatusettepanek 269
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust. Olukorra 
muutumise korral võib komisjon sellise 
otsuse läbi vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

5. Ilma, et see piiraks lõike 5a 
kohaldamist, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid kahe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, kuid see ei puuduta torustikke, 
mis ühendavad tootmiskohti, maagaasi 
veeldusjaamasid, ega jaotusvõrkude 
ühenduskohti ega juhtusid, kus gaasi 
kvaliteedi tõttu on võimatu gaasi mõlemas 
suunas transportida. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul ei suurenda investeeringud gaasi mõlemas suunas transportimisse 
varustuskindlust ega ole proportsionaalsed. Seetõttu peaks varustuskindluse suurendamine 
olema ülekandeinfrastruktuuri investeerimise eeltingimus. Seega on riskihindamise vajalik, et 
infrastruktuurinormi sätted ei põhjustaks ebamõistlikke ega -majanduslikke investeeringuid.
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Muudatusettepanek 270
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest ning pärast kulude-
tulude analüüsimist tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid kõigis 
võrkudevahelistes ühenduskohtades sellise 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, välja arvatud juhtudel, mil 
komisjon otsustab pädeva asutuse taotlusel, 
et kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi liikmesriigi 
varustuskindlust. Olukorra muutumise 
korral võib komisjon sellise otsuse läbi 
vaadata. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. 
Kõnealuse kaheaastase ajavahemiku 
jooksul kohandab gaasi ülekandesüsteemi 
haldur kogu ülekandesüsteemi, et 
võimaldada kahesuunalisi gaasivooge.

Or. xm

Selgitus

Alates määruse jõustumisest kestev kaheaastane ajavahemik, mille jooksul tuleks tagada 
alaline füüsiline ülekandevõimsus, mis võimaldaks transportida gaasi mõlemas suunas, on 
üsna lühike. Iga liikmesriik peaks lisaks läbi viima olemasolevas infrastruktuuris 
vastassuunavoo võimaldamiseks vajalike investeeringute kulude-tulude analüüsi. 
Sidusrühmad peaksid analüüsi tulemusi arutama, et jõuda kulude jaotamise mehhanismi osas 
kokkuleppele.
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Muudatusettepanek 271
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädev asutus võib komisjonilt 
taotleda otsust jätta teatavad 
ühenduskohad välja lõikes 5 sätestatud 
kohustusest transportida gaasi mõlemas 
suunas. Komisjon teeb erandi, kui 
kahesuunalise vooluvõimsuse lisamisega 
ei suurendata ühegi asjaomase 
liikmesriigi varustuskindlust või kui 
investeerimiskulud on märkimisväärselt 
suuremad kui ükskõik millise liikmesriigi 
varustuskindlusele avalduda võiv kasu. 
Komisjon võtab täielikult arvesse pädeva 
asutuse poolt vastavalt artikli 8 lõikele 1 
läbi viidud riskihindamise tulemusi. 
Olukorra muutumise korral võib 
komisjon tehtud otsused läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul ei suurenda investeeringud gaasi mõlemas suunas transportimisse 
varustuskindlust ega ole proportsionaalsed. Seetõttu peaks varustuskindluse suurendamine 
olema ülekandeinfrastruktuuri investeerimise vajalik eeltingimus. Seega on riskihindamise 
vajalik, et infrastruktuurinormi sätted ei põhjustaks ebamõistlikke ega -majanduslikke 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 272
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui komisjon otsustab pädeva asutuse 
taotlusel, et kahesuunalise vooluvõimsuse 
lisamisega ei suurendata ühegi 
liikmesriigi varustuskindlust või 
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investeerimiskulud on märkimisväärselt 
suuremad kui ükskõik millise liikmesriigi 
varustuskindlusele avalduda võiv kasu, ei 
rakendata kohustust tagada selline alaline 
füüsiline ülekandevõimsus, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas. Komisjon võtab täielikult arvesse 
pädeva asutuse poolt vastavalt artikli 8 
lõikele 1 läbi viidud riskihindamise 
tulemusi. Olukorra muutumise korral 
võib komisjon tehtud otsused läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul ei suurenda investeeringud gaasi mõlemas suunas transportimisse 
varustuskindlust ega ole proportsionaalsed. Seetõttu peaks varustuskindluse suurendamine 
olema ülekandeinfrastruktuuri investeerimise vajalik eeltingimus. Sellega seoses on 
riskihindamine vajalik, et infrastruktuurinormi sätted ei põhjustaks ebamõistlikke ega -
majanduslikke investeeringuid.

Muudatusettepanek 273
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon jälgib varustuskindlust 
oluliselt suurendavate infrastruktuuride 
ehitamist. Ta võtab igasuguste 
põhjendamatute viivituste korral vajalikud 
meetmed.

Or. es

Selgitus

Esmatähtsaks tuleb muuta selliste rajatiste ehitamine, mis suurendavad oluliselt 
varustuskindlust, ning selliste rajatiste ehitamine, mis on vajalikud, et saavutada eesmärk 
luua vastastikused ühendused vähemalt 10% ulatuses. Euroopa Komisjon peaks nimetatud 
rajatiste ehitamist jälgima ja võtma igasuguste põhjendamatute viivituste korral meetmed.
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Muudatusettepanek 274
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et iga uue 
ülekandeinfrastruktuuriga tagatakse 
varustuskindluse saavutamiseks piisaval 
arvul sisse- ja väljavoolukohti ning 
aidatakse kaasa hästi ühendatud 
infrastruktuuri arendamisele.

6. Liikmesriigid tagavad, et nad suudavad 
oma sisendmahu ja ülekandevõrkude abil 
kohandada liikmesriikide gaasivooge 
vastavalt igasugustele gaasitarnete 
infrastruktuuri tõrgetele, kõrvaldades 
sisemised kitsaskohad ja aidates kaasa 
hästi ühendatud infrastruktuuri 
arendamisele.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse tagamiseks ei piisa üksnes sellest, et ülejäänud infrastruktuur suudab 
edastada vajaliku koguse gaasi arvestuspiirkonna üldise nõudluse rahuldamiseks, vaid 
nõudluse rahuldamiseks peab olema võimalik muuta ka liikmesriikide gaasivõrgustiku sise-
vooge vastavalt sellele, millises sissevoolukohas tõrge tekib.

Muudatusettepanek 275
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused
juurutavad asjakohased stiimulid ning
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide või nende 
arvutamismetoodika heakskiitmisel 
arvesse kõiki kulusid, mis on seotud 
infrastruktuurinormi tõhusa täitmisega, 
ning kulusid, mis on seotud gaasi 
mõlemasuunalist transporti võimaldava 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse 
tagamisega, ning arvavad need kulud 
tõhususe kontrollnäitajatest maha. Kui 
kulusid on kandnud mitu liikmesriiki või 
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ühes liikmesriigis on kantud kulusid 
ainult teiste liikmesriikide heaks, 
otsustavad kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ)
nr 715/2009 artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruses ei tegeleta piisavalt ühiseid investeeringuid käsitlevate otsuste 
tegemise protsessi, investeeringute rahastamise ja infrastruktuuri haldurite kogukulude 
hüvitamise tähtsate küsimustega. Kuigi nimetatud küsimusi käsitletakse põhjendustes 10, 11 
ja artikli 6 lõikes 7, on need käsitlused liiga ebamäärased ning pakuvad konkreetsete 
lahenduste asemel pigem kavatsuste kirjeldust.

Muudatusettepanek 276
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused enne mis tahes 
investeerimisotsuste tegemist ühiselt, 
kuidas kulud jaotatakse. Sama kehtib ka 
liikmesriigi kantud kulude puhul, mis 
aitavad kaasa varustuskindluse 
suurendamisele ühes või mitmes muus 
liikmesriigis. Kõik asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
peavad sellistest investeerimisotsustest 
tulenevad kulud ja nende jaotuse heaks 
kiitma. Arvesse võetakse seda, kui suurel 
määral suurendab 



PE438.231v01-00 50/89 AM\801978ET.doc

ET

infrastruktuuriinvesteering iga 
liikmesriigi varustuskindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused
juurutavad asjakohased stiimulid ning
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide või nende 
arvutamismetoodika heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki või ühes 
liikmesriigis on kantud kulusid teiste 
liikmesriikide heaks, otsustavad kõigi 
asjaomaste liikmesriikide reguleerivad 
asutused enne mis tahes 
investeerimisotsuste tegemist ühiselt, 
kuidas kulud jaotatakse. Kõik asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
peavad heaks kiitma sellistest 
investeerimisotsustest tulenevad kulud ja 
nende jaotuse kõigi nimetatud asutuste 
vahel ning nõustuma investeeringu 
maksumuse hüvitamisega pärast selle 
tegemist. Kulude jaotamisel liikmesriikide 
vahel võetakse arvesse, kui suurel määral 
suurendab investeering iga liikmesriigi 
varustuskindlust. Kohaldatakse määruse
(EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõiget 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui
kulusid on kandnud mitu liikmesriiki, 
otsustavad kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad arvesse tegelikke kulusid, mis on 
seotud käesoleva määruse alusel võetud 
meetmetega. Kui tegemist on 
investeeringutega, mis puudutavad mitut
liikmesriiki, otsustavad kõigi asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
ühiselt, kuidas tegelikud kulud ühe või 
mitme liikmesriigi vahel jaotatakse. 
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2009
artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides võib juhtuda, et määruse tulemusel tuleb võimsuse suurendamiseks 
teha suuri investeeringuid, mis tekitavad suuri kulusid ja mõjutavad oluliselt lõpptarbijatele 
kehtivat gaasihinda. Lisaks ei ole määruse ettepanekus piirkondliku lähenemisviisi osas 
selgelt määratletud, kuidas peaks õiguslikus raamistikus tegelema piirkonnapõhiste 
investeeringute kulude jaotusega.

Muudatusettepanek 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui
kulusid on kandnud mitu liikmesriiki, 

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad arvesse tegelikke kulusid, mis on 
seotud käesoleva määruse alusel võetud 
meetmetega. Kui tegemist on 
investeeringutega, mis puudutavad mitut
liikmesriiki, otsustavad kõigi asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
ühiselt, kuidas tegelikud kulud ühe või 
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otsustavad kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

mitme liikmesriigi vahel jaotatakse. 
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2009
artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides võib juhtuda, et määruse tulemusel tuleb võimsuse suurendamiseks 
teha suuri investeeringuid, mis tekitavad suuri kulusid ja mõjutavad oluliselt lõpptarbijatele 
kehtivat gaasihinda. Lisaks ei ole määruse ettepanekus piirkondliku lähenemisviisi osas 
selgelt määratletud, kuidas peaks õiguslikus raamistikus tegelema piirkonnapõhiste 
investeeringute kulude jaotusega.

Muudatusettepanek 280
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel
nõuetekohaselt, läbipaistvalt ja 
üksikasjalikult arvesse kulusid, mis 
kaasnevad n-1 normi täitmisega ja gaasi 
mõlemasuunalist transporti võimaldava 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse 
tagamisega, näidates tekkinud kulusid 
selgelt ja määratletaval viisil. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet ja kõik asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
ühiselt, kuidas kulud jaotatakse.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2009
artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse ja infrastruktuuri normide rakendamise kulud tuleb arvata riigisiseste ja 
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piiriüleste tariifiide sisse võimalikult selgel ja läbipaistval viisil. Kulud tuleb meetmeid 
rakendavate süsteemide ja meetmetest kasu saavate süsteemide vahel õiglaselt jagada.

Muudatusettepanek 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel
nõuetekohaselt, läbipaistvalt ja 
üksikasjalikult arvesse kulusid, mis 
kaasnevad n-1 normi täitmisega ja gaasi 
mõlemasuunalist transporti võimaldava 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse 
tagamisega, näidates tekkinud kulusid 
selgelt ja määratletaval viisil. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet ja kõik asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
ühiselt, kuidas kulud jaotatakse.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2009
artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse ja infrastruktuuri normide rakendamise kulud tuleb arvata riigisiseste ja 
piiriüleste tariifiide sisse võimalikult selgel ja läbipaistval viisil. Kulud tuleb meetmeid 
rakendavate süsteemide ja meetmetest kasu saavate süsteemide vahel õiglaselt jagada.
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Muudatusettepanek 282
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi […/…/EÜ] artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud 
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
xxxx/xxxx artikli 8 lõiget 1.

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 näitaja
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki, otsustavad 
kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused ühiselt, kuidas kulud
ühe või mitme liikmesriigi vahel
jaotatakse. Kohaldatakse määruse (EÜ)
nr 715/2009 artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Euroopa Liidu finantsvahendeid 
kasutatakse infrastruktuurinormidega 
seotud eesmärkide praktiliseks 
saavutamiseks, ilma et need asendaksid 
siseriiklikke meetmeid. Komisjon pakub 
välja asjakohased finantsvahendid selliste 
ühenduste rahastamiseks, mis ei ole 
majanduslikult tasuvad, kuid millel on 
gaasivarustuse kindluse seisukohast selge 
lisandväärtus.

Or. en



AM\801978ET.doc 55/89 PE438.231v01-00

ET

Muudatusettepanek 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 8 määratletud riski- ja mõju 
hindamiseks kasutab pädev asutus ühtset 
metoodikat, mis hõlmab järgmisi 
liikmesriikide kaitstud tarbijatele tehtavate 
gaasitarnete näitajaid:

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

a) tarned väga madala keskmise 
temperatuuriga seitsmel järjestikusel 
päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant ning

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

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

Or. en

Selgitus

Võrdlusperiood ei tohiks olla nõutud ajavahemikust pikem ja lühem (30 päeva), et vältida 
tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi kui süsinikuvaese kütuse 
konkurentsivõime vähendamist. Nimetatud ajavahemik on piisavalt pikk gaasitarnete 
taastamiseks või lisameetmete rakendamiseks, näiteks vastassuunavood. Kohustuslike ELi 
normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse 
põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu andmist.

Muudatusettepanek 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 8 määratletud riski- ja mõju 
hindamiseks kasutab pädev asutus ühtset 
metoodikat, mis hõlmab järgmisi 
liikmesriikide kaitstud tarbijatele tehtavate 
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gaasitarnete näitajaid:
a) väga madal temperatuur seitsmel 
järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant ning

a) tarned väga madala keskmise 
temperatuuriga seitsmel järjestikusel 
päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant ning

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

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

Or. en

Selgitus

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities..

Muudatusettepanek 286
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 8 määratletud riski- ja mõju 
hindamiseks kasutab pädev asutus ühtset 
metoodikat, mis hõlmab järgmisi 
liikmesriikide kaitstud tarbijatele tehtavate 
gaasitarnete näitajaid:

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

a) tarned väga madala keskmise 
temperatuuriga seitsmel järjestikusel 
päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant ning

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

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

Or. en
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Selgitus

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Muudatusettepanek 287
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 8 määratletud riski- ja mõju 
hindamiseks kasutab pädev asutus ühtset 
metoodikat, mis hõlmab järgmisi 
liikmesriikide kaitstud tarbijatele tehtavate 
gaasitarnete näitajaid:

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

a) tarned väga madala keskmise 
temperatuuriga seitsmel järjestikusel 
päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant ning

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

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

Or. en

Selgitus

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi 
kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva.
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Muudatusettepanek 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 8 määratletud riski- ja mõju 
hindamiseks kasutab pädev asutus ühtset 
metoodikat, mis hõlmab järgmisi 
liikmesriikide kaitstud tarbijatele tehtavate 
gaasitarnete näitajaid:

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

a) tarned väga madala keskmise 
temperatuuriga seitsmel järjestikusel 
päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant ning

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

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

Or. en

Selgitus

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi 
kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva.

Muudatusettepanek 289
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu 
juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant ning

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

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

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse normi täitmine peaks olema tarneettevõtjate peamine kohustus.
Varustuskindluse normi hõlmav ajavahemik ei peaks olema pikem kui vältimatult vajalik, et 
vältida ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime 
vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul kestis ainuke suurem tarnehäire 13 päeva. 30-
päevane ajavahemik peaks olema piisav gaasitarnete taastamiseks või lisameetmete 
rakendamiseks, näiteks tarnimine vastassuunavoogude kaudu.

Muudatusettepanek 290
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid või asjaomased 
gaasiettevõtjad võtavad meetmed, et 
tagada kaitstud tarbijatele gaasitarned 
järgmistel juhtudel:

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta seotud küsimusi selgemaks vastavalt 
mitmeastmelisele „alt-üles” lähenemisviisile (1. tööstus, 2. liikmesriigid, 3. piirkondlikud 
koostööorganisatsioonid, 4. viimasel kohal 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 lähenemisviis 
on tõhusam, vähem bürokraatlik ja vastab subsidiaarsuse põhimõttele.
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Muudatusettepanek 291
Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse normi täitmine peaks olema tarneettevõtjate ülesanne. Et varustuskindluse 
normidega seotud lisakulud suurendavad suure tõenäosusega tarbijatele osaks langevaid 
kulusid, et peaks varustuskindluse normi hõlmav ajavahemik olema pikem kui vältimatult 
vajalik, et vältida gaasihinna tõstmist.

Muudatusettepanek 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi 
kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva.
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Muudatusettepanek 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tarned väga madala keskmise 
temperatuuriga seitsmel järjestikusel 
päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant ning

Or. en

Selgitus

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi 
kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva.

Muudatusettepanek 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi 
kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva.
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Muudatusettepanek 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi 
kui süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva.

Muudatusettepanek 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ka hädaolukorras vastavalt artikli 9 
lõikele 2 võtab pädev asutus koostöös 
maagaasiettevõtjatega meetmed, millega 
seatakse esikohale gaasitarned kaitstud 
tarbijatele 30-päevase ajavahemiku 
jooksul. Tarned kaitstud tarbijatele 
säilitatakse niikaua, kui see on vajalik.

Or. en

Selgitus

Kavandatud artikli 7 lõikes 2 nõutakse, et pädev asutus tagaks gaasitarned kaitstud 
tarbijatele 60-päevasel, erandlikult kõrge gaasinõudlusega ajavahemikul kõige külmemal 
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ajal, nagu juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 aasta tagant, ning samuti 
hädaolukorras. Selline säte võib kaasa tuua kohustuse, mille täitmine oleks ettevõtjatele väga 
raske või kulukas, eelkõige juhul, kui kaitstud tarbijate kategooriasse ei kuuluks üksnes 
kodutarbijad. See võib kaasa tuua lõpptarbijatele kehtiva gaasihinna tõusu.

Muudatusettepanek 297
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Hädaolukorras vastavalt artikli 9 lõikele 
2 teeb pädev asutus koostööd 
maagaasiettevõtjatega, et seada esikohale
gaasitarned kaitstud tarbijatele. Tarned 
kaitstud tarbijatele säilitatakse niikaua, 
kui see on võimalik.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõikes 2 nõutakse, et pädev asutus tagaks gaasitarned kaitstud tarbijatele 60-
päevasel, erandlikult kõrge gaasinõudlusega ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu juhtub 
statistiliste andmete kohaselt iga 20 aasta tagant, ning samuti hädaolukorras. Selline säte 
võib kaasa tuua kohustuse, mille täitmine oleks ettevõtjatele väga raske või kulukas, eelkõige 
juhul, kui kaitstud tarbijate kategooriasse ei kuuluks üksnes kodutarbijad. See võib kaasa tuua 
lõpptarbijatele kehtiva gaasihinna tõusu.

Muudatusettepanek 298
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pädev asutus kohustab tarneettevõtjaid 
tagama kaitstud tarbijatele gaasitarned 60 
päeva jooksul ka hädaolukorras vastavalt 
artikli 9 lõikele 2. Tarneettevõtjad 
koostöös pädeva asutusega püüavad
säilitada gaasitarned kaitstud tarbijatele 
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see on vajalik. niikaua, kui see on võimalik.

Or. en

Selgitus

Varustuskindluse normi täitmine peaks olema tarneettevõtjate ja pädevate asutuste ülesanne.

Muudatusettepanek 299
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid või asjaomased 
gaasiettevõtjad võtavad meetmed, et 
tagada kaitstud tarbijatele gaasitarned 60 
päeva jooksul ka hädaolukorras vastavalt 
artikli 9 lõikele 2. Liikmesriik püüab 
säilitada gaasitarned kaitstud tarbijatele 
niikaua, kui see on vajalik.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta seotud küsimusi selgemaks vastavalt 
mitmeastmelisele „alt-üles” lähenemisviisile (1. tööstus, 2. liikmesriigid, 3. piirkondlikud 
koostööorganisatsioonid, 4. viimasel kohal 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 lähenemisviis 
on tõhusam, vähem bürokraatlik ja vastab subsidiaarsuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 300
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Maagaasiettevõtjate kohustused 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud varustuskindluse 

välja jäetud
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normide täitmiseks on 
mittediskrimineerivad ega koorma 
põhjendamatult uusi ega väikeseid 
ettevõtteid. 

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma sellele, et 
liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist nõuetekohase ühtse 
metoodika alusel. Hinnangu koostamise käigus on neil lubatud vajadusel arvesse võtta 
riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise tulemused leiaksid kajastamist ennetavates 
tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks 
kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Maagaasiettevõtjate kohustused 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud varustuskindluse 
normide täitmiseks on 
mittediskrimineerivad ega koorma 
põhjendamatult uusi ega väikeseid 
ettevõtteid. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 302
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Maagaasiettevõtjate kohustused 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud varustuskindluse 

välja jäetud
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normide täitmiseks on 
mittediskrimineerivad ega koorma 
põhjendamatult uusi ega väikeseid 
ettevõtteid. 

Or. en

Muudatusettepanek 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus lubab 
maagaasiettevõtjatel täita kõnealuseid 
kriteeriume piirkondlikul või ühenduse 
tasandil ega nõua kõnealuste normide 
täitmist üksnes oma territooriumil asuva 
infrastruktuuri põhjal.

4. Pädevatel asutustel on lubatud 
arvutada kõnealused näitajad
piirkondlikul või Euroopa Liidu tasandil ja 
neilt ei nõuta kõnealuste näitajate 
arvutamist ainult oma territooriumi
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus lubab 
maagaasiettevõtjatel täita kõnealuseid 
kriteeriume piirkondlikul või ühenduse 
tasandil ega nõua kõnealuste normide 
täitmist üksnes oma territooriumil asuva 
infrastruktuuri põhjal.

4. Pädevatel asutustel on lubatud 
arvutada kõnealused näitajad
piirkondlikul või Euroopa Liidu tasandil ja 
neilt ei nõuta kõnealuste näitajate 
arvutamist ainult oma territooriumi
põhjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus lubab 
maagaasiettevõtjatel täita kõnealuseid 
kriteeriume piirkondlikul või ühenduse
tasandil ega nõua kõnealuste normide
täitmist üksnes oma territooriumil asuva 
infrastruktuuri põhjal.

4. Pädevatel asutustel on lubatud 
arvutada kõnealused näitajad
piirkondlikul või Euroopa Liidu tasandil ja 
neilt ei nõuta kõnealuste normide näitajate 
arvutamist ainult oma territooriumi
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus lubab 
maagaasiettevõtjatel täita kõnealuseid 
kriteeriume piirkondlikul või ühenduse 
tasandil ega nõua kõnealuste normide 
täitmist üksnes oma territooriumil asuva 
infrastruktuuri põhjal.

4. Pädevatel asutustel on lubatud 
arvutada kõnealused näitajad
piirkondlikul või Euroopa Liidu tasandil ja 
neilt ei nõuta kõnealuste näitajate 
arvutamist ainult oma territooriumi
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus lubab maagaasiettevõtjatel 
täita kõnealuseid kriteeriume piirkondlikul 
või ühenduse tasandil ega nõua kõnealuste 

4. Pädev asutus lubab maagaasiettevõtjatel 
täita kõnealuseid kriteeriume piirkondlikul,
riiklikul või Euroopa Liidu tasandil ega 
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normide täitmist üksnes oma territooriumil 
asuva infrastruktuuri põhjal.

nõua kõnealuste normide täitmist üksnes 
oma territooriumil asuva infrastruktuuri 
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus lubab maagaasiettevõtjatel 
täita kõnealuseid kriteeriume piirkondlikul 
või ühenduse tasandil ega nõua kõnealuste 
normide täitmist üksnes oma territooriumil 
asuva infrastruktuuri põhjal.

4. Pädev asutus lubab maagaasiettevõtjatel 
täita kõnealuseid kriteeriume riiklikul,
piirkondlikul või ühenduse tasandil ega 
nõua kõnealuste normide täitmist üksnes 
oma territooriumil asuva infrastruktuuri 
põhjal.

Or. el

Selgitus

Pädev asutus peaks hindama varustuskindluse norme ja neid kehtestama mitte üksnes 
piirkondlikul või Euroopa Liidu, vaid ka riiklikul tasandil, sest liikmesriikide geopoliitilised 
tunnused ning gaasiturud on erinevad.

Muudatusettepanek 309
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pädev asutus tagab, et kaitstud tarbijate 
varustamiseks luuakse tingimused ilma 
gaasi siseturu nõuetekohast toimimist 
piiramata, tarbijate majandushuvide 
kaitset vähendamata ning selliste 
hindadega, mis vastavad kauba tõelisele 
kaubanduslikule väärtusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 310
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pädev asutus tagab, et kaitstud tarbijate 
varustamiseks luuakse tingimused ilma 
gaasi siseturu nõuetekohast toimimist 
piiramata ning selliste hindadega, mis 
vastavad kauba turuväärtusele. Sellele 
vaatamata võivad liikmesriigid võtta 
hädaolukorras meetmed, et takistada 
kaitstud tarbijatele kehtiva gaasihinna 
ülemäärast tõusu;

Or. ro

Selgitus

Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 153 lõikele 2 tuleb võtta meetmeid tarbijate kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 311
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tarbijatele, kelle suhtes ei kohaldata 
käesolevas artiklis sätestatud 
varustuskindluse normi, hüvitatakse 
liberaliseeritud turu raames 
nõuetekohaselt kõik gaasitarnete häiretest 
tulenenud kahjud.

Or. en
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Selgitus

Suured tarbijad ei kuulu käesoleva määruse raames kaitstud tarbijate hulka ja seetõttu 
katkestatakse suure tõenäosusega neile gaasi tarnimine esmajärjekorras. Seetõttu tagatakse, 
et neile hüvitatakse liberaliseeritud turu raames nõuetekohaselt nende kahjud.

Muudatusettepanek 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi 
nõudeid:

1. Hiljemalt [30. märtsiks 2011; 12 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] viivad kõik 
pädevad asutused läbi riski- ja mõju 
hindamise, mis võetakse aluseks:

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud 
norme;

a) asjaomase liikmesriigi riskiprofiili 
loomisel, milles võetakse arvesse kõiki 
asjakohaseid riiklikke ja piirkondlikke 
asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) asjaomase liikmesriigi ennetava 
tegevuskava koostamisel;

c) kasutatakse mitmesuguseid 
tarnehäirete ja erandlikult kõrge 
gaasinõudluse stsenaariume, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

c) asjaomase liikmesriigi hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel.

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe.

Riski- ja mõju hindamiseks kasutatakse 
erinevaid tarnehäirete ja/või erandlikult 
kõrge gaasinõudluse stsenaariumeid, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandate riikide tootjate tarnete häired.
Arvesse võetakse riskide koosmõju ja
vastastikust suhet teiste liikmesriikidega.
Riski- ja mõju hindamine põhineb muu 
hulgas käesoleva määruse artikli 6 lõikes 
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1 ning artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
näitajatel. Riski- ja mõju hindamisel 
võetakse arvesse tehnilist teostatavust 
ning turu jaoks tekkivate kulude ja kasu 
majanduslikku hindamist. Eriti tuleb seda 
teha enne kaitstud tarbijate 
kohaldamisala võimalikku laiendamist 
riiklikul tasandil muudele kui 
kodutarbijatele.

Or. en

Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi 
nõudeid:

1. Hiljemalt [30. märtsiks 2011, 12 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] viivad kõik 
pädevad asutused läbi riski- ja mõju 
hindamise, mis võetakse aluseks:

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud 
norme;

a) asjaomase liikmesriigi riskiprofiili 
loomisel, milles võetakse arvesse kõiki 
asjakohaseid riiklikke ja piirkondlikke 
asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) asjaomase liikmesriigi ennetava 
tegevuskava koostamisel;

c) kasutatakse mitmesuguseid 
tarnehäirete ja erandlikult kõrge 
gaasinõudluse stsenaariume, nt 

c) asjaomase liikmesriigi hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel.
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gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;
d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe.

Riski- ja mõju hindamiseks kasutatakse 
erinevaid tarnehäirete ja/või erandlikult 
kõrge gaasinõudluse stsenaariumeid, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandate riikide tootjate tarnete häired.
Arvesse võetakse riskide koosmõju ja
vastastikust suhet teiste liikmesriikidega.

Riski- ja mõju hindamine põhineb muu 
hulgas käesoleva määruse artikli 6 lõikes 
1 ning artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
näitajatel. Riski- ja mõju hindamisel 
võetakse arvesse tehnilist teostatavust 
ning turu jaoks tekkivate kulude ja kasu 
majanduslikku hindamist. Eriti tuleb seda 
teha enne kaitstud tarbijate 
kohaldamisala võimalikku laiendamist 
riiklikul tasandil muudele kui 
kodutarbijatele.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma sellele, et 
liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist nõuetekohase ühtse 
metoodika alusel. Hinnangu koostamise käigus on neil lubatud vajadusel arvesse võtta 
riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise tulemused leiaksid kajastamist ennetavates 
tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks 
kuuluvad läbivaatamisele.
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Muudatusettepanek 314
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi 
nõudeid:

1. Hiljemalt [30. märtsiks 2011; 12 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] viivad kõik 
pädevad asutused läbi riski- ja mõju 
hindamise, mis võetakse aluseks:

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud 
norme;

a) asjaomase liikmesriigi riskiprofiili 
loomisel, milles võetakse arvesse kõiki 
asjakohaseid riiklikke ja piirkondlikke 
asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) asjaomase liikmesriigi ennetava 
tegevuskava koostamisel;

c) kasutatakse mitmesuguseid 
tarnehäirete ja erandlikult kõrge 
gaasinõudluse stsenaariume, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

c) asjaomase liikmesriigi hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel.

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe.

Riski- ja mõju hindamiseks kasutatakse 
erinevaid tarnehäirete ja/või erandlikult 
kõrge gaasinõudluse stsenaariumeid, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandate riikide tootjate tarnete häired.
Arvesse võetakse riskide koosmõju ja
vastastikust suhet teiste liikmesriikidega.

Riski- ja mõju hindamine põhineb muu 
hulgas käesoleva määruse artikli 6 lõikes 
1 ning artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
näitajatel. Riski- ja mõju hindamisel 
võetakse arvesse tehnilist teostatavust 
ning turu jaoks tekkivate kulude ja kasu 
majanduslikku hindamist. Eriti tuleb seda 
teha enne kaitstud tarbijate 
kohaldamisala võimalikku laiendamist 
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riiklikul tasandil muudele kui 
kodutarbijatele.

Or. en

Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 315
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi 
nõudeid:

1. Hiljemalt [30. märtsiks 2011; 12 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] viivad kõik 
pädevad asutused läbi riski- ja mõju 
hindamise, mis võetakse aluseks:

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud 
norme;

a) asjaomase liikmesriigi riskiprofiili 
loomisel, milles võetakse arvesse kõiki 
asjakohaseid riiklikke ja piirkondlikke 
asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) asjaomase liikmesriigi ennetava 
tegevuskava koostamisel;

c) kasutatakse mitmesuguseid 
tarnehäirete ja erandlikult kõrge 
gaasinõudluse stsenaariume, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

c) asjaomase liikmesriigi hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel.

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 

Riski- ja mõju hindamiseks kasutatakse 
erinevaid tarnehäirete ja/või erandlikult 
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suhe. kõrge gaasinõudluse stsenaariumeid, nt 
gaasihoidlate, veeldatud maagaasi 
terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandate riikide tootjate tarnete häired.
Arvesse võetakse riskide koosmõju ja
vastastikust suhet teiste liikmesriikidega.

Riski- ja mõju hindamine põhineb muu 
hulgas käesoleva määruse artikli 6 lõikes 
1 ning artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
näitajatel. Riski- ja mõju hindamisel 
võetakse arvesse tehnilist teostatavust 
ning turu jaoks tekkivate kulude ja kasu 
majanduslikku hindamist. Eriti tuleb seda 
teha enne kaitstud tarbijate 
kohaldamisala võimalikku laiendamist 
riiklikul tasandil muudele kui 
kodutarbijatele.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma sellele, et 
liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist nõuetekohase ühtse 
metoodika alusel. Hinnangu koostamise käigus on neil lubatud vajadusel arvesse võtta 
riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise tulemused leiaksid kajastamist ennetavates 
tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks 
kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis 
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi
nõudeid:

1. Hiljemalt [30. märtsiks 2011; 12 kuud
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad
komisjon ja kõik pädevad asutused 
täielikult riske, mis mõjutavad vastavalt 
ELi ja asjaomase liikmesriigi
gaasivarustuse kindlust; seejuures 
järgitakse järgmisi nõudeid:
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a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud
norme;

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud
näitajat;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

c) kasutatakse mitmesuguseid tarnehäirete 
ja erandlikult kõrge gaasinõudluse 
stsenaariume, nt gaasihoidlate, veeldatud 
maagaasi terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

c) kasutatakse mitmesuguseid tarnehäirete 
ja erandlikult kõrge gaasinõudluse 
stsenaariume, nt gaasihoidlate, veeldatud 
maagaasi terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe.

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe.

Or. en

Selgitus

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata. Sarnased 
kavad võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 317
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad kõik 
pädevad asutused täielikult riske, mis
mõjutavad nende riikides gaasivarustuse 
kindlust; seejuures järgitakse järgmisi 
nõudeid:

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

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud 
norme;

a) kasutatakse artiklites 6 ja 7 sätestatud 
norme;

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

c) kasutatakse mitmesuguseid tarnehäirete 
ja erandlikult kõrge gaasinõudluse 
stsenaariume, nt gaasihoidlate, veeldatud 
maagaasi terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

c) kasutatakse mitmesuguseid tarnehäirete 
ja erandlikult kõrge gaasinõudluse 
stsenaariume, nt gaasihoidlate, veeldatud 
maagaasi terminalide või peamise 
ülekandeinfrastruktuuri tõrge ning 
kolmandatest riikidest saabuvate tarnete 
häired;

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe. 

d) koos teiste liikmesriikidega selgitatakse 
välja riskide koosmõju ja vastastikune 
suhe;

d a) võetakse arvesse tehnilist teostatavust 
ning kavandatud meetmetega seotud 
kulude ja tulude majanduslikku 
hinnangut.

Or. en

Selgitus

Kui käesolevas määruses kehtestatakse liikmesriikidele suured infrastruktuuriga seonduvad 
kohustused, võib see kaasa tuua vajaduse teha suuri investeeringuid uude võimsusesse ja 
vastassuunavoogudesse, mis tekitab gaasihinda mõjutades lõpptarbijate jaoks suuri kulusid. 
Kavandatud meetmeid on vaja hoolikalt hinnata, et vältida uue võimsuse kasutamata jätmist, 
mis tekitaks pöördumatuid kulusid ja tooks kaasa lõpptarbijatele kehtiva hinna tõusu.

Muudatusettepanek 318
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid; 

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid, 
sealhulgas gaasi kasutamist 
kodumajapidamiste kütmiseks kaugkütte 
abil ja elektri tootmiseks ning selliste 
tööstusharude toimimist, mis on tarnete 
kõikumise suhtes eriti tundlikud;

Or. hu
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Selgitus

Riskihindamisel tuleb võtta arvesse kõiki tööstusharusid, mis on gaasitarnete kadumise või 
kõikumise suhtes eriti tundlikud. Hinnang ei tohi eirata olulist rolli, mida gaasitarned 
täidavad kaugküttesüsteemides ja elektri tootmises.

Muudatusettepanek 319
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid, 
sealhulgas kaitstud tarbijate 
elektrienergia ja kaugküttega varustamise 
tagamist;

Or. en

Muudatusettepanek 320
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid; 

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid, 
sealhulgas gaasi kasutamist kaitstud 
tarbijate varustamiseks elektrienergia ja 
kaugküttega;

Or. en

Selgitus

Kuna mitmetes liikmesriikides kasutatakse gaasi peamise kütusena elektrienergia ja ka 
soojuse tootmisel, tuleb riskihindamises arvesse võtta ka kaitstud tarbijate varustamist 
elektrienergia ja kaugküttega.
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Muudatusettepanek 321
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid; 

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid, 
sealhulgas gaasi kasutamist kaitstud 
tarbijate varustamiseks elektrienergia ja 
kaugküttega;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid; 

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid, nagu 
energiaallikate kogumit, 
tarbimismudeleid, ühenduvust siseturuga 
ning ohutusküsimusi;

Or. en

Selgitus

Selgitama peaks asjaolusid, millega tuleks arvestada.
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Muudatusettepanek 323
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tehakse kindlaks kõik asjakohased 
riiklikud, piirkondlikud ja 
rahvusvahelised suundumused.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riskihindamisel võib liikmesriik 
kehtestada tehnilise ja majandusliku 
analüüsi alusel kohustuse varustada gaasi 
jaotusssüsteemiga ühendatud tarbijaid, 
kes ei ole kaitstud tarbijad, nagu koolid ja 
haiglad, kui see kohustus ei tohi 
vähendada võimet tarnida gaasi kaitstud 
tarbijatele artiklis 7 määratletud 
kriisiolukorras.
Liidu või piirkondliku tasandi 
hädaolukorra puhul vastutab nende 
lisatarbijate gaasiga varustamise eest 
ainult asjaomane liikmesriik.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut tuleb vaadata koos artikli 2 ja artikli 5 kohta esitatud 
muudatusettepanekutega. „Kaitstud tarbijate” mõiste on solidaarsuse mõttes vahetult seotud 
kõigi liikmesriikide kohustustega. Kui liikmesriigid on võimelised tarnima gaasi ka teistele 
tarbijatele, peaks see olema lubatud (vt artikli 2 ja artikli 5 kohta esitatud 
muudatusettepanekuid) eeldusel, et nimetatud lisaülesandeid võetakse riski hindamisel 
arvesse ja nende täitmine on ainult asjaomase liikmesriigi kohustus.
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Muudatusettepanek 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib käesolevas 
artiklis sätestatud kohustuse täita 
piirkondlikult.

Or. en

Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 326
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib käesolevas 
artiklis sätestatud kohustuse täita 
piirkondlikult.

Or. en

Selgitus

Tulevane määrus peaks keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja 



PE438.231v01-00 82/89 AM\801978ET.doc

ET

mõjuhinnangu koostamist ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika järgi. 

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib käesolevas 
artiklis sätestatud kohustuse täita 
piirkondlikult.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma sellele, et 
liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist nõuetekohase ühtse 
metoodika alusel. Hinnangu koostamise käigus on neil lubatud vajadusel arvesse võtta 
riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise tulemused leiaksid kajastamist ennetavates 
tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks 
kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 328
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras võib käesolevas 
artiklis sätestatud kohustuse täita 
piirkondlikult.
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Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks määrus keskenduma sellele, et 
liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist nõuetekohase ühtse 
metoodika alusel. Hinnangu koostamise käigus on neil lubatud vajadusel arvesse võtta 
riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise tulemused leiaksid kajastamist ennetavates 
tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades, mis nende asjakohasuse tagamiseks 
kuuluvad läbivaatamisele. Sarnased kavad võiks koostada ka piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 329
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riskihindamiseks vajalikud andmed.

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid, kaasa 
arvatud asjakohased energiatootjad, 
liikmesriigid ning reguleeriv asutus (kui 
see ei ole pädev asutus) teevad koostööd
pädeva asutusega ning esitavad kõik riski-
ja mõjuhindamiseks vajalikud andmed.
Sellise teabe esitamisel peetakse kinni 
tundliku äriteabe suhtes kehtivatest 
konfidentsiaalsusnõuetest.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks tulevane määrus selles faasis rohkem 
keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist 
ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel.



PE438.231v01-00 84/89 AM\801978ET.doc

ET

Muudatusettepanek 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riskihindamiseks vajalikud andmed.

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riski- ja mõjuhindamiseks, sealhulgas 
geopoliitiliste riskide hindamiseks
vajalikud andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riskihindamiseks vajalikud andmed.

2. Maagaasiettevõtjad, gaasi kasutavad 
elektrienergia tootjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riski- ja mõju hindamiseks vajalikud 
andmed.

Or. en

Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades.
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Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riskihindamiseks vajalikud andmed.

2. Maagaasiettevõtjad, gaasi kasutavad 
elektrienergia tootjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riski- ja mõju hindamiseks vajalikud 
andmed.

Or. en

Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik 
riskihindamiseks vajalikud andmed. 

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik 
riski- ja mõju hindamiseks vajalikud 
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andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik 
riskihindamiseks vajalikud andmed.

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja 
tööstustarbijate huve esindavad 
asjakohased tarbijaorganisatsioonid ning 
reguleeriv asutus (kui see ei ole pädev 
asutus) teevad koostööd ning esitavad kõik
riski- ja mõju hindamiseks vajalikud 
andmed.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks tulevane määrus selles faasis rohkem 
keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist 
ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel.

Muudatusettepanek 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

3. Riski- ja mõju hindamist korraldatakse 
iga kahe aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

Or. en
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Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

3. Riski- ja mõju hindamist korraldatakse 
iga kahe aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks tulevane määrus selles faasis rohkem 
keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist 
ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel.

Muudatusettepanek 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

3. Riski- ja mõju hindamist korraldatakse 
iga kahe aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

Or. en
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Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks tulevane määrus selles faasis rohkem 
keskenduma sellele, et liikmesriikidelt nõutakse põhjaliku riski- ja mõjuhinnangu koostamist 
ning olukorra analüüsimist ühtse usaldusväärse metoodika alusel.

Muudatusettepanek 338
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

3. Riski- ja mõju hindamist korraldatakse 
iga kahe aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

Or. en

Selgitus

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

Kõik liikmesriigid viivad riski- ja mõju hindamise läbi ühtse metoodika alusel, kuid igal 
liikmesriigil on lubatud vajadusel arvesse võtta riiklikke olusid ja eripärasid. Hindamise 
tulemused kajastuvad ennetavates tegevuskavades ja hädaolukorra lahendamise kavades. 
Asjakohasuse tagamiseks tuleks kavad teatavate ajavahemike tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek 339
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riskihindamist korraldatakse iga kahe 
aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

3. Riski- ja mõju hindamist korraldatakse 
iga kahe aasta tagant enne asjaomase aasta 
30. septembrit.

Or. en
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Selgitus

Kohustuslike ELi normide kehtestamise asemel peaks tulevane määrus selles faasis rohkem 
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