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Muudatusettepanek 341
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hädaolukorra lahendamise kava 
koostamisel järgitakse järgmisi nõudeid.

1. Riiklike ja ELi hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamisel järgitakse 
vastavalt järgmisi nõudeid: 

Or. en

Muudatusettepanek 342
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määratletakse maagaasiettevõtjate ja 
tööstustarbijate ülesanded ja kohustused 
ning nende koostöö asjaomase pädeva 
asutuse ja vajaduse korral reguleeriva
asutusega. 

(2) Määratletakse maagaasiettevõtjate ja 
tööstustarbijate ülesanded ja kohustused, 
võttes arvesse, kuivõrd erinevas ulatuses 
mõjutavad neid gaasitarnehäired ja olles 
teostanud läbipaistva kulude-tulude 
analüüsi,  ning määratletakse nende 
koostöö asjaomase pädeva asutuse ja 
vajaduse korral reguleeriva asutusega

Or. de

Selgitus

Teatud suured tööstustarbijad on maagaasi tarnete pidevusest eriti sõltuvad.  Kuna paljudes 
tootmisvaldkondades (näiteks klaasi või põhiliste keemiatoodete tootmisel) ei ole ühelt 
kütuseliigilt teisele ümberlülitumine bivalentseid põletusseadmeid kasutades lihtne, võivad 
need tarbijad tarnekatkestustega toime tulla ainult teatud määral, kui üldse, ning mõnedel 
juhtudel läheb see väga kulukaks. Seepärast tuleks nõudlusega seotud meetmete otsustamisel 
arvesse võtta teatud tööstustootjate eelnimetatud huvisid.
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Muudatusettepanek 343
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määratletakse maagaasiettevõtjate ja 
tööstustarbijate ülesanded ja kohustused 
ning nende koostöö asjaomase pädeva 
asutuse ja vajaduse korral reguleeriva 
asutusega. 

(2) Määratletakse kõikide turuosaliste
ülesanded ja kohustused ning nende 
koostöö asjaomase pädeva asutuse ja 
vajaduse korral reguleeriva asutusega 

Or. en

Muudatusettepanek 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määratletakse maagaasiettevõtjate ja 
tööstustarbijate ülesanded ja kohustused 
ning nende koostöö asjaomase pädeva 
asutuse ja vajaduse korral reguleeriva 
asutusega.

(2) Määratletakse kõikide turuosaliste
ülesanded ja kohustused ning nende 
koostöö asjaomase pädeva asutuse ja 
vajaduse korral reguleeriva asutusega

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline tarnekindluse tagamise lähenemisviis (I 
– ettevõtjad, II –  liikmesriigid,  III – komisjon), ei ole enam selgelt välja toodud ning tuleks 
uuesti sisse viia. Hädaolukorra etapis, kui kriisiga toimetulekuks turumehhanismidest üksi ei 
piisa, peaksid olema kaasatud ka liikmesriigid. Turupõhised mehhanismid ja mitte-
turupõhised mehhanismid võivad toimida samaaegselt. Mitte-turupõhiste meetmete kulud 
tuleb arvutada kindlal viisil ning kirjeldada tuleks ka mehhanisme, mida kasutatakse 
vahendamisel kolmandate riikidega.



AM\802059ET.doc 5/104 PE438.242v01-00

ET

Muudatusettepanek 345
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määratletakse pädeva asutuse 
ülesanded ja kohustused.

(3) esitatakse pädeva asutuse ülesannete ja 
kohustuste määratlus. Liikmesriigid 
jätkavad siiski järelevalvet oma 
varustuskindluse üle ja neil on jätkuvalt 
õigus valida varustuskindluse tagamiseks 
sobiv kord ja vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määratletakse pädeva asutuse 
ülesanded ja kohustused.

(3) Määratletakse pädeva asutuse 
ülesanded ja kohustused, samuti teised 
asutused, kellele on pandud artikli 2 lõike 
2 punktis 2 nimetatud ülesanded;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Iga kriisitaseme jaoks kehtestatakse 
üksikasjalikud menetlused, sh 
teabevahetuse skeemid iga kriisiastme 
korral.

(4) Iga kriisitaseme jaoks kehtestatakse 
kooskõlas teiste riiklike kavadega
üksikasjalikud menetlused, sh 
teabevahetuse skeemid iga kriisiastme 
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Or. en

Muudatusettepanek 348
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määratakse kriisijuht või -rühm ja 
määratletakse nende ülesanded. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punktid 6-10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määratletakse, kuidas aitavad II lisas 
loetletud turupõhised meetmed toime tulla 
häireolukorraga ja leevendada 
hädaolukorda.

(6) Määratletakse, kuidas aitavad II lisas 
loetletud turupõhised meetmed toime tulla 
häireolukorraga ja leevendada
hädaolukorda võimalikult palju ning 
võimalikult pikaks ajaks .

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

(7) Määratletakse läbipaistva tulude ja 
kulude analüüsi alusel, milline panus on 
III lisas loetletud, mitte-turupõhistel 
meetmetel, mida kavandatakse või 
rakendatakse hädaolukorra puhul; 
hinnatakse, mil määral on kriisiga 
toimetulekuks vaja võtta mitte-turupõhiseid 
meetmeid ja milline on nende mõju ning 
määratletakse nende rakendamise kord, 
kusjuures mitte-turupõhiseid meetmeid 
kasutatakse varustuskindluse tagamiseks 
ainult viimase abinõuna.

(8) Kirjeldatakse iga kriisitaseme puhul 
rakendatavaid mehhanisme, mille alusel

(8) Kirjeldatakse iga kriisitaseme puhul 
rakendatavaid mehhanisme ja turuosaliste 
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tehakse koostööd teiste liikmesriikidega. rolle koostöös teiste liikmesriikidega

(8 a) Kirjeldatakse mehhanisme, mida 
kasutatakse vahendustegevuse 
käivitamiseks asjaomaste kolmandate 
riikidega.

(9) Kirjeldatakse üksikasjalikult, millised 
aruandluskohustused on 
maagaasiettevõtjatel häire- ja 
hädaolukorras.

(9) Kirjeldatakse üksikasjalikult, millised 
aruandluskohustused on 
maagaasiettevõtjatel häire- ja 
hädaolukorras.

(10) Loetletakse meetmed, mida võetakse 
gaasi kättesaadavaks tegemiseks 
hädaolukorras, sh hüvitusmehhanismid ja 
selliste meetmetega seotud osalejate 
vahelised kaubanduslepped. Kõnealused 
meetmed võivad hõlmata liikmesriikide 
ja/või maagaasiettevõtjate vahelisi 
piiriüleseid lepinguid.

(10) Kehtestatakse tihedas koostöös 
turuosalistega koostatud nimekiri 
meetmetest, mida võetakse gaasi 
kättesaadavaks tegemiseks hädaolukorras.

Or. en

Selgitus

2004. aasta direktiivis määratletud kolmetasemeline tarnekindluse tagamise lähenemisviis (I 
– ettevõtjad, II –  liikmesriigid,  III – komisjon), ei ole enam selgelt välja toodud ning tuleks 
uuesti sisse viia. Hädaolukorra etapis, kui kriisiga toimetulekuks turumehhanismidest üksi ei 
piisa, peaksid olema kaasatud ka liikmesriigid. Turupõhised mehhanismid ja mitte-
turupõhised mehhanismid võivad toimida samaaegselt. Mitte-turupõhiste meetmete kulud 
tuleb arvutada kindlal viisil ning kirjeldada tuleks ka mehhanisme, mida kasutatakse 
vahendamisel kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kirjeldatakse mehhanisme, mida 
kasutatakse vahendustegevuse 
käivitamiseks asjaomaste kolmandate 
riikidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolm peamist kriisitaset on: 2. Kolm peamist kriisitaset on:

(1) varajane hoiatamine: on olemas
konkreetset, tõsiseltvõetavat ja 
usaldusväärset (võimalik, et varajase 
hoiatamise mehhanismi kaudu saadud)
teavet, et võib toimuda sündmus, mille 
tagajärjel halvenevad tarnetingimused;

(1) varajane hoiatamine: konkreetse, 
tõsiseltvõetava ja usaldusväärse teabe 
alusel eeldatakse, et tarnetingimused 
võivad lühikese aja jooksul halveneda.
Eeldatakse, et turg suudab probleemi 
lahendada ilma pädeva asutuse 
sekkumiseta;

(2) häireolukord: on tekkinud tarnehäire 
või erandlikult kõrge gaasinõudlus, kuid 
turg suudab olukorraga ilma pädeva 
asutuse sekkumiseta toime tulla;

(2) häireolukord: tarnehäire või erandlikult 
kõrge gaasinõudlus, mille ulatus ei anna 
veel alust punkti 3 kohase hädaolukorra 
väljakuulutamiseks. Eeldatakse, et turg 
suudab probleemi lahendada ilma pädeva 
asutuse sekkumiseta;

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud ning on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi 
ei ole enam võimalik täita üksnes 
turupõhiste vahendite abil.

(3) hädaolukord: tarnehäire või erandlikult 
kõrge gaasinõudlus ja on tõendeid, et 
üksnes turupõhiste vahenditega ei ole 
enam võimalik tagada tarneid kaitstud 
tarbijatele. Pädev asutus peab 
hädaolukorra lahendamise kava raames 
sekkuma. Turupõhised mehhanismid ja 
mitte-turupõhised mehhanismid võivad 
selles etapis toimida samaaegselt.

Or. en

Selgitus

Iga etappi tuleks üksikasjalikult selgitada ja need peaksid olema üksteisest selgesti 
eristatavad, et vältida hädaolukorras segadust ja taastada 2004. aasta direktiivis määratletud 
kolmetasemeline lähenemisviis (I: ettevõtted; II:  liikmesriigid,  III: komisjon). Esimese kahe 
kriisietapi jooksul peaks turg eeldatavasti ise suutma probleemi täielikult lahendada, kuid 
tõelise kriisi/hädaolukorra puhu, kui turg üksi ei suuda kriisiga toime tulla, peaksid 
liikmesriik sekkuma. Turupõhised mehhanismid ja mitte-turupõhised mehhanismid võivad 
toimida samaaegselt.
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Muudatusettepanek 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolm peamist kriisitaset on: 2. Kolm peamist kriisitaset on:
(1) varajane hoiatamine: on olemas 
konkreetset, tõsiseltvõetavat ja 
usaldusväärset (võimalik, et varajase 
hoiatamise mehhanismi kaudu saadud) 
teavet, et võib toimuda sündmus, mille 
tagajärjel halvenevad tarnetingimused;

(1) varajane hoiatamine: konkreetse, 
tõsiseltvõetava ja usaldusväärse teabe 
alusel eeldatakse, et tarnetingimused 
võivad lühikese aja jooksul halveneda.
Eeldatakse, et turg suudab probleemi 
lahendada ilma pädeva asutuse 
sekkumiseta;

(2) häireolukord: on tekkinud tarnehäire 
või erandlikult kõrge gaasinõudlus, kuid
turg suudab olukorraga ilma pädeva 
asutuse sekkumiseta toime tulla;

(2) häireolukord: tarnehäire või erandlikult 
kõrge gaasinõudlus, mille ulatus ei anna 
veel alust punkti 3 kohase hädaolukorra 
väljakuulutamiseks. Eeldatakse, et turg 
suudab probleemi lahendada ilma pädeva 
asutuse sekkumiseta;

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud ning on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi 
ei ole enam võimalik täita üksnes 
turupõhiste vahendite abil.

(3) hädaolukord:
tarnehäire või erandlikult kõrge 
gaasinõudlus ja on tõendeid, et üksnes 
turupõhiste vahenditega ei ole enam 
võimalik tagada tarneid kaitstud 
tarbijatele. Pädev asutus peab 
hädaolukorra lahendamise kava raames 
sekkuma. Turupõhised mehhanismid ja 
mitte-turupõhised mehhanismid võivad 
selles etapis toimida samaaegselt.

Or. en

Selgitus

Iga etappi tuleks üksikasjalikult selgitada ja need peaksid olema üksteisest selgesti 
eristatavad, et vältida hädaolukorras segadust ja taastada 2004. aasta direktiivis määratletud 
kolmetasemeline lähenemisviis (I: ettevõtted; II:  liikmesriigid,  III: komisjon). Esimese kahe 
kriisietapi jooksul peaks turg eeldatavasti ise suutma probleemi täielikult lahendada, kuid 
tõelise kriisi/hädaolukorra puhu, kui turg üksi ei suuda kriisiga toime tulla, peaksid 
liikmesriik sekkuma. Turupõhised mehhanismid ja mitte-turupõhised mehhanismid võivad 
toimida samaaegselt.
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Muudatusettepanek 353
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolm peamist kriisitaset on: 2. Kaks peamist kriisitaset on:

(1) varajane hoiatamine: varajane 
hoiatamine: on olemas konkreetset, 
tõsiseltvõetavat ja usaldusväärset 
(võimalik, et varajase hoiatamise 
mehhanismi kaudu saadud) teavet, et võib 
toimuda sündmus, mille tagajärjel 
halvenevad tarnetingimused;
(2) häireolukord: on tekkinud tarnehäire 
või erandlikult kõrge gaasinõudlus, kuid 
turg suudab olukorraga ilma pädeva 
asutuse sekkumiseta toime tulla;

(1) häireolukord: on tekkinud tarnehäire, 
kuid turg suudab olukorraga ilma pädeva 
asutuse sekkumiseta toime tulla;

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud ning on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi ei 
ole enam võimalik täita üksnes turupõhiste 
vahendite abil. 

(2) hädaolukord: suurima infrastruktuuri 
kaudu saabuvad  tarned on häiritud ning on 
tõsiseltvõetav oht, et kaitstud tarbijate 
varustuskindluse normi ei ole enam 
võimalik täita üksnes turupõhiste vahendite 
abil.

Or. de

Selgitus

Varajase hoiatamise tase tundub liigne, kuna isegi teisel tasemel saab tarnehäiretega toime 
tulla ettevõtete tasandil. Riigi sekkumine on viimase võimalusena lubatav ainult siis, kui 
turupõhised kaubandusmeetmed maagaasiga varustatust enam ei taga.
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Muudatusettepanek 354
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) varajane hoiatamine: on olemas 
konkreetset, tõsiseltvõetavat ja 
usaldusväärset (võimalik, et varajase 
hoiatamise mehhanismi kaudu saadud) 
teavet, et võib toimuda sündmus, mille 
tagajärjel halvenevad tarnetingimused;

(1) varajane hoiatamine: on olemas 
konkreetset, tõsiseltvõetavat ja 
usaldusväärset (võimalik, et varajase 
hoiatamise mehhanismi kaudu saadud) 
teavet, et võib toimuda sündmus, mille 
tagajärjel halvenevad tarnetingimused.
Kuni turg suudab probleemi lahendada, ei 
tohiks pädev asutus sekkuda.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud ning on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi ei 
ole enam võimalik täita üksnes turupõhiste 
vahendite abil. 

(3) hädaolukord: on tekkinud erandlikult 
kõrge gaasinõudlus või suurima 
infrastruktuuri kaudu saabuvad või 
suurimast allikast pärinevad tarned on 
häiritud või on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi ei 
ole enam võimalik täita üksnes turupõhiste 
vahendite abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hädaolukorra lahendamise kavas 
tagatakse, et piiriülene juurdepääs 
gaasihoidlatele säilib ka hädaolukorras.
Hädaolukorra lahendamise kavaga ei 
kehtestata meetmeid, millega 
põhjendamatult piiratakse piiriüleseid 
gaasivooge. 

3. Liikmesriigid ja pädevad asutused 
tagavad hädaolukorra lahendamise kavas, 
et lepinguosalistele säilib piiriülene 
juurdepääs gaasihoidlatele 
lepingujärgsetes mahtudes ka 
hädaolukorras. Liikmesriigid ja pädevad 
asutused ei kehtesta meetmeid, millega 
põhjendamatult piiratakse piiriüleseid 
gaasivooge lepingujärgsetes mahtudes.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kohustused oleksid eri sidusrühmade vahel selgelt jaotatud. Eriti oluline on see 
väga tõsise hädaolukorra ajal, kui mõjutatud on mitu liikmesriiki ja kui turupõhistest 
mehhanismidest üksi ei piisa olukorra lahendamiseks. Kaubandusleppeid tuleks järgida ka 
hädaolukorra puhul.

Muudatusettepanek 357
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hädaolukorra lahendamise kavas 
tagatakse, et piiriülene juurdepääs 
gaasihoidlatele säilib ka hädaolukorras. 
Hädaolukorra lahendamise kavaga ei 
kehtestata meetmeid, millega 
põhjendamatult piiratakse piiriüleseid 
gaasivooge. 

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

Or. en
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Muudatusettepanek 358
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hädaolukorra lahendamise kavas 
määratakse kindlaks ka meetmed ja 
tegevused, mis on hädaolukorras 
vajalikud, et leevendada gaasitarnete 
katkemise mõju kaitstud tarbijate 
varustamisele elektrienergia ja 
kaugküttega. 

Or. en

Selgitus

Kuna mitmetes liikmesriikides kasutatakse maagaasi nii elektri kui ka soojuse tootmisel 
peamise kütusena, peaks hädaolukorra lahendamise kava nägema ette meetmed ja tegevused, 
mis aitaksid leevendada gaasitarnehäirete mõju elektrienergia ja kaugküttega varustamisele. 
Eesmärk peaks olema tagada, et kaitstud tarbijatel ei tekiks gaasikriisi tõttu elektrikatkestusi 
ning nad ei jääks külma.

Muudatusettepanek 359
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hädaolukorra lahendamise kavas 
määratakse kindlaks ka meetmed ja 
tegevused, mis on hädaolukorras 
vajalikud, et leevendada gaasitarnete 
katkemise mõju kaitstud tarbijate 
varustamisele elektrienergia ja 
kaugküttega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme 
väljakuulutamise korral teavitab pädev 
asutus sellest viivitamata komisjoni ja 
esitab talle kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

4. Hädaolukorra ja kriisi taseme võib 
välja kuulutada pädev asutus. Ta teavitab 
viivitamata komisjoni ja esitab talle  kogu 
vajaliku teabe, eeskätt tegevuse kohta, 
mida ta kavandab vastavalt lõikele 1.  
Pädev asutus võtab hädaolukorra 
lahendamise kavas kindlaksmääratud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõigetes 4 ja 5 nimetatud meetmed peavad olema kooskõlas, mitte üleliigsed, ning 
selgitama vajalikke samme loogilises järjekorras.

Muudatusettepanek 361
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Or. en

Selgitus

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

Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Selles osas tuleks käesoleva määruse sätete kohaselt gaasi 
koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidada.
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Muudatusettepanek 363
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Or. en

Selgitus

Kuna gaasi koordineerimisrühm on sobivaim hindama gaasivarustuse olukorda ja see on 
sobivaks koostööplatvormiks tööstuse ning liikmesriikide ja komisjoni ametnike vahel, peaks 
komisjon konsulteerima rühmaga enne hädaolukordade väljakuulutamist või mis tahes 
meetmete võtmist ja selle otsused peaksid olema talle siduvad. Gaasi koordineerimisrühma 
tuleks veelgi tugevdada täiendavate liikmetega gaasitööstusest ja suurte tööstustarbijate 
hulgast.
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Muudatusettepanek 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Or. en

Selgitus

Meil on hea meel, kui gaasi koordineerimisrühm määruse eelnõusse sisse jääb.  Kuna selle 
funktsioon peaks olema kaugelt enamat kui ainult nõuandev, peaks komisjon rühma koosseisu 
otsustades kaasama aktiivselt kõik sidusrühmad. Kuna gaasi koordineerimisrühm on sobivaim 
hindama gaasivarustuse olukorda ja see on sobivaks koostööplatvormiks tööstuse ning 
liikmesriikide ja komisjoni ametnike vahel, peaks komisjon konsulteerima rühmaga enne 
hädaolukordade väljakuulutamist või mis tahes meetmete võtmist ja selle otsused peaksid 
olema talle siduvad.

Muudatusettepanek 367
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja esitab talle kogu 
vajaliku teabe. Sellises hädaolukorras, mis 
võib tingida abipalve ELile ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 

4. Mis tahes kriisitaseme väljakuulutamise 
korral teavitab pädev asutus sellest 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma ning esitab neile
kogu vajaliku teabe. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
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komisjoni juures tegutsevat kodanikukaitse 
järelevalve- ja teabekeskust.

asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust.

Or. en

Selgitus

Kuna gaasi koordineerimisrühm on sobivaim hindama gaasivarustuse olukorda ja see on 
sobivaks koostööplatvormiks tööstuse ning liikmesriikide ja komisjoni ametnike vahel, peaks 
komisjon konsulteerima rühmaga enne hädaolukordade väljakuulutamist või mis tahes 
meetmete võtmist ja selle otsused peaksid olema talle siduvad. Gaasi koordineerimisrühma 
tuleks veelgi tugevdada täiendavate liikmetega gaasitööstusest ja suurte tööstustarbijate 
hulgast.

Muudatusettepanek 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui pädev asutus teatab komisjonile, 
et mõnes liikmesriigis on geopoliitilistel 
põhjustel välja kuulutatud varajase 
hoiatamise tase, või kui näiteks varajase 
hoiatamise mehhanismi kaudu antakse 
märku gaasitarnete katkemise ohust 
geopoliitilistel põhjustel, võtab ühendus,
keda esindab komisjoni asepresident ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja (asepresident ja kõrge 
esindaja), olukorrale vastavalt 
diplomaatilisi meetmeid. Asepresidendi ja  
kõrge esindaja võetavad meetmed ei tohi 
häirida siseturu toimimist.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et niisuguseid diplomaatilisi samme kolmandate riikide – gaasi tarnijate ja 
transiidiriikide suhtes astutaks võimalikult varakult, kui on oht, et gaasitarned katkevad 
geopoliitilistel põhjustel. Need meetmed ei tohi häirida siseturu toimimist.
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Muudatusettepanek 369
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui pädev asutus kuulutab välja 
hädaolukorra, võtab ta hädaolukorra 
lahendamise kavas kindlaksmääratud 
meetmed ja teavitab komisjoni viivitamata 
eelkõige meetmetest, mille võtmist ta 
kavandab vastavalt artikli 9 lõikele 1.
Komisjon võib kutsuda kokku gaasi 
koordineerimisrühma.

5. Sellises hädaolukorras, mis võib tingida 
abipalve Euroopa Liidule ja 
liikmesriikidele, teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata 
komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust. Komisjon võib kutsuda 
kokku gaasi koordineerimisrühma.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõigetes 4 ja 5 nimetatud meetmed peavad olema kooskõlas, mitte üleliigsed, ning 
selgitama vajalikke samme loogilises järjekorras.

Muudatusettepanek 370
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala 
jooksul, kas hädaolukorra 
väljakuulutamine on õigustatud ning kas 
sellega ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu 
toimimist. Komisjon võib eelkõige paluda 
pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 371
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid . 

Or. el

Selgitus

See säte võib niisugusel kujul tekitada julgeolekuprobleeme ülekande- ja jaotussüsteemide 
toimimisel, mis on ainult pädeva asutuse vastutuses.

Muudatusettepanek 372
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 

6. Komisjon kontrollib kolme päeva 
jooksul, kas lõikes 2 toodud kriteeriumid
hädaolukorra väljakuulutamiseks on 
täidetud. 
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ei loe seda enam õigustatuks.

Kui hädaolukorras oleva liikmesriigi 
pädev asutus otsustab võtta meetme, mida 
ei ole kavas ette nähtud, võib komisjon 
kontrollida, kas see on õigustatud ning kas 
sellega ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu toimimist. 
Komisjon võib eelkõige paluda pädeval 
asutusel muuta maagaasiettevõtjaid 
põhjendamatult koormavaid meetmeid ja 
tühistada väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 
ei loe seda enam õigustatuks.

6. Komisjon kontrollib kolme päeva
jooksul, kas hädaolukorra 
väljakuulutamine on õigustatud ning kas 
sellega ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu toimimist. 
Komisjon võib küsida selles küsimuses 
nõu gaasi koordineerimisrühmalt. 
Komisjon võib eelkõige paluda pädeval 
asutusel muuta maagaasiettevõtjaid 
põhjendamatult koormavaid meetmeid ja 
tühistada väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.

Or. en

Selgitus

Kriisi ajal tuleks komisjonile hädaolukorra kontrollimiseks anda kõige rohkem kolm päeva. 
Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum kogemuste vahetuseks ning 
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ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Gaasi 
koordineerimisrühm peaks lihtsustama varustuskindlusega seotud meetmete koordineerimist 
ja komisjon võib rühmaga enne hädaolukorra väljakuulutamist konsulteerida.

Muudatusettepanek 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 
ei loe seda enam õigustatuks.

6. Komisjon kontrollib nelja päeva
jooksul, kas hädaolukorra 
väljakuulutamine on õigustatud ning kas 
sellega ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu toimimist. 
Komisjon võib küsida selles küsimuses 
nõu gaasi koordineerimisrühmalt. 
Komisjon võib eelkõige paluda pädeval 
asutusel muuta maagaasiettevõtjaid 
põhjendamatult koormavaid meetmeid ja 
tühistada väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.

Or. en

Selgitus

Kriisi korral võib üks nädal olla liiga pikk aeg. Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, 
mis koosneb erinevatest sidusrühmadest (gaasitööstuse esindajad, maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-G), asjaomased tarbijad, riiklikud 
pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)), näib 
olevat parim foorum  kogemuste vahetuseks ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud 
osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama 
varustuskindlusega seotud meetmete kooskõlastamist. Selles osas tuleks käesoleva määruse 
sätete kohaselt gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidada.
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Muudatusettepanek 375
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 
ei loe seda enam õigustatuks.

6. Komisjon kontrollib nelja päeva
jooksul, kas hädaolukorra 
väljakuulutamine on õigustatud ning kas 
sellega ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu toimimist. 
Komisjon võib küsida selles küsimuses 
nõu gaasi koordineerimisrühmalt. 
Komisjon võib eelkõige paluda pädeval 
asutusel muuta maagaasiettevõtjaid 
põhjendamatult koormavaid meetmeid ja 
tühistada väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon kontrollib ühe nädala jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 
ei loe seda enam õigustatuks.

6. Komisjon kontrollib 48 tunni jooksul, 
kas hädaolukorra väljakuulutamine on 
õigustatud ning kas sellega ei koormata 
põhjendamatult maagaasiettevõtjaid ega 
siseturu toimimist. Komisjon võib eelkõige 
paluda pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui komisjon 
ei loe seda enam õigustatuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 377
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hädaolukorras võetavad meetmed –
sealhulgas piirkondlikul või Euroopa 
Liidu tasandil – peavad tagama õiglase ja 
võrdse hüvitise maagaasiettevõtjatele, 
keda need meetmed mõjutavad. 

Or. en

Muudatusettepanek 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hädaolukorras võetavad meetmed –
sealhulgas piirkondlikul või Euroopa 
Liidu tasandil – peavad tagama õiglase ja 
võrdse hüvitise maagaasiettevõtjatele, 
keda need meetmed mõjutavad. 

Or. en

Selgitus

Õiglane ja võrdne hüvitis hädaolukorra meetmetest mõjutatud maagaasiettevõtjatele on 
kooskõlas turupõhise mittediskrimineeriva lähenemisviisiga, millel käesolev määruse eelnõu 
põhineb.
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Muudatusettepanek 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hädaolukorras võetavad meetmed –
sealhulgas piirkondlikul ja Euroopa Liidu 
tasandil – peavad tagama õiglase ja 
võrdse hüvitise maagaasiettevõtjatele, 
keda need meetmed mõjutavad. 

Or. en

Selgitus

Õiglane ja võrdne hüvitis hädaolukorra meetmetest mõjutatud maagaasiettevõtjatele on 
kooskõlas turupõhise mittediskrimineeriva lähenemisviisiga, millel käesolev määruse eelnõu 
põhineb.

Muudatusettepanek 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hädaolukorras võetavad meetmed –
sealhulgas piirkondlikul või Euroopa 
Liidu tasandil – peavad tagama õiglase ja 
võrdse hüvitise maagaasiettevõtjatele, 
keda need meetmed mõjutavad. 

Or. en

Selgitus

Õiglane ja võrdne hüvitis hädaolukorra meetmetest mõjutatud maagaasiettevõtjatele on 
kooskõlas turupõhise mittediskrimineeriva lähenemisviisiga, millel käesolev määruse eelnõu 
põhineb.
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Muudatusettepanek 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hädaolukorras võetavad meetmed –
sealhulgas piirkondlikul või Euroopa 
Liidu tasandil – peavad tagama õiglase ja
võrdse hüvitise maagaasiettevõtjatele, 
keda need meetmed mõjutavad. 

Or. en

Selgitus

Õiglane ja võrdne hüvitis hädaolukorra meetmetest mõjutatud maagaasiettevõtjatele on 
kooskõlas turupõhise mittediskrimineeriva lähenemisviisiga, millel käesolev määruse eelnõu 
põhineb.

Muudatusettepanek 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Hädaolukorra lahendamise kava 
ajakohastatakse iga kahe aasta tagant, 
tuginedes artiklis 8 viidatud 
riskihindamise tulemustele.

Or. it
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Muudatusettepanek 383
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kolm peamist kriisitaset Euroopa 
Liidus on: 

(1) Euroopa Liidu varajase hoiatamise 
tase. Komisjon kuulutab Euroopa Liidu 
varajase hoiatamise taseme välja, kui seda 
taotleb vähemalt üks pädev asutus või kui 
on täidetud tingimused meetmete 
võtmiseks, mis on toodud vähemalt ühes 
lepingus vastavalt varajase hoiatamise 
mehhanismile artikli 3 a lõikes 2. 
Varajase hoiatamise tasemel leevendavad 
komisjon ja kõrge esindaja väljaselgitatud 
riske ELi energiavaldkonna 
välispoliitikaga.
(2) Euroopa Liidu häireolukord. 
Komisjon kuulutab häireolukorra välja, 
kui seda taotleb vähemalt üks pädev 
asutus. Euroopa Liidu häireolukorras 
nõuab komisjon, et  tarnehäirega või 
erandlikult suure nõudlusega 
toimetulekuks tugevdataks lisas II 
loetletud turupõhiste meetmete ühenduse-
poolset koordineerimist. 
(3) Komisjon kuulutab välja Euroopa 
Liidu hädaolukorra, kui rohkem kui üks 
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pädev asutus on kuulutanud välja 
hädaolukorra vastavalt artikli 9 lõikele 6, 
või juhul, kui Euroopa Liit kaotab vastavalt 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku arvutusele üle 10 % 
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Komisjon kuulutab pädeva 
asutuse taotlusel välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki

Or. en

Muudatusettepanek 384
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon kuulutab välja Euroopa Liidu 
hädaolukorra, kui rohkem kui üks pädev 
asutus on pärast kontrollimist vastavalt 
artikli 9 lõikele 6 välja kuulutanud 
hädaolukorra või juhul, kui Euroopa Liit
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvestusele üle 20%
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Komisjon  kuulutab välja 
Euroopa Liidu hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki, kui üks 
pädev asutus asjaomasest piirkonnast on 
kuulutanud välja hädaolukorra või kui 
mõjutatud geograafiline piirkond kaotab 
vastavalt maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustiku arvutusele 
üle 10% päevasest gaasiimpordist, mis 
pärineb kolmandatest riikidest.

Or. en
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Selgitus

Sageli on tulemuslikum kasutada nii kaua kui võimalik riiklikke või piirkondlikke asutusi, 
kuna selle tasandi osalised on tavaliselt probleemidest ja mõjudest paremini teadlikud kui 
komisjon  Euroopa tasandil. Seepärast tugevdatakse võimalust kuulutada välja piirkondlik 
hädaolukord. Samal ajal võib tõsta kogu Euroopa Liitu hõlmava hädaolukorra 
väljakuulutamise lävendit.

Muudatusettepanek 385
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast konsulteerimist 
gaasikoordineerimisrühmaga  kuulutada 
välja Euroopa Ühenduse hädaolukorra ühe 
pädeva asutuse taotlusel või juhul, kui 
ühendus kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 20 % päevasest 
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest, juhul kui gaasiimpordi kadu ei 
saa juba kompenseerida 
turumehhanismidega. Komisjon võib 
pädeva asutuse taotlusel ja pärast 
konsulteerimist gaasi 
koordineerimisrühmaga kuulutada välja 
Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
konkreetselt mõjutatud geograafilistes 
piirkondades, mis hõlmavad mitut 
liikmesriiki.

Or. de

Selgitus

Maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik ei saa arvutada gaasiimpordi kadu, 
kuna eraldamise tõttu ei ole gaasi ülekandesüsteemi halduritel vastavat teavet. Neid arve 
teavad vaid kliendid, kes saavad gaasi impordilepingute alusel, ning selles staadiumis ei ole 
selge, kes võiks arvutada suuremat kadu kui 10% ühenduse  päevasest gaasiimpordist.  Meie 
arvates on vastavaks ekspertide rühmaks gaasi koordineerimisrühm, kuna selles on esindatud 
kõik peamised sidusrühmad (gaasitööstuse eksperdid, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ja riigiametid). 
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Muudatusettepanek 386
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast konsulteerimist 
gaasi koordineerimisrühmaga ja 
nimetatud konsultatsioonidele tuginedes 
kuulutada välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra ühe pädeva asutuse taotlusel 
või juhul, kui ühendus kaotab vastavalt 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku arvutusele üle 10 % 
päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest, juhul kui on 
olemas tõsine oht, et kaitstud tarbijate 
varustamine turumehhanismide või 
riiklike hädaolukorra meetmete abil võib 
osutuda võimatuks. Komisjon võib 
sellistel juhtudel kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki.

Or. de

Selgitus

Maagaasi roll eri liikmesriikides, infrastruktuuri laiendamine ja võrgustike seotus 
naaberriikide omadega on liikmesriigiti niivõrd erinev, et enne meetmete võtmist tuleb iga 
tarnehäirete juhtumit arutada ekspertide rühmas.  Ilmselgelt sobib selleks kõige paremini 
gaasi koordineerimisrühm, kelle rolli tuleks oluliselt suurendada.

Muudatusettepanek 387
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 1. Komisjon kuulutab välja Euroopa Liidu
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Ühenduse hädaolukorra ühe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui ühendus 
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10 % 
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Kui mitu pädevat asutust on 
välja kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra pärast kontrollimist 
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Ühenduse
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

hädaolukorra, kui rohkem kui üks pädev 
asutus või liikmesriigi üks pädev asutus, 
kellel puudub juurdepääs ELi 
jaotusvõrgule ja kes on sõltuv ühest 
ainsast gaasitarnijast, on kuulutanud 
välja hädaolukorra vastavalt artikli 9 
lõikele 6, või juhul, kui Euroopa Liit 
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10 % 
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Komisjon võib pädeva asutuse 
taotlusel kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu hädaolukord tuleb välja  kuulutada, kui gaasitarnehäire ilmneb ühes 
liikmesriigis. Näiteks Leedus ei ulatuks gaasitarnehäire kunagi 10%-ni ELi kaost. 

Muudatusettepanek 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra vähemalt kahe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui liit kaotab 
vastavalt maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustiku hinnangutele
ja võrreldes plaanitud impordimahuga üle 
20% päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest. Kui rohkem kui 
kaks pädevat asutust on välja kuulutanud 
hädaolukorra, kuulutab komisjon – olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga – välja Euroopa 
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geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

liidu hädaolukorra pärast kontrollimist 
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Hiljutine 
kriis on näidanud, et gaasiettevõtjad saavad kadudega, mis ulatuvad 10%-ni ELi impordist, 
kergesti omal käel hakkama, kui on olemas vajalik infrastruktuur. Seega tuleks 10% 
suurendada vähemalt 20%-ni. 

Muudatusettepanek 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra vähemalt kahe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui liit kaotab 
vastavalt maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustiku hinnangutele
ja võrreldes plaanitud impordimahuga üle 
20% päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest. Kui rohkem kui 
kaks pädevat asutust on välja kuulutanud 
hädaolukorra, kuulutab komisjon – olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga – välja Euroopa 
liidu hädaolukorra pärast kontrollimist 
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
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geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Hiljutine 
kriis on näidanud, et gaasiettevõtjad saavad kadudega, mis ulatuvad 10%-ni ELi impordist, 
kergesti omal käel hakkama, kui on olemas vajalik infrastruktuur. Seega tuleks 10% 
suurendada vähemalt 20%-ni. 

Muudatusettepanek 390
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra vähemalt kahe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui liit kaotab 
vastavalt maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustiku hinnangutele
ja võrreldes plaanitud impordimahuga üle 
20% päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest. Kui rohkem kui 
kaks pädevat asutust on välja kuulutanud 
hädaolukorra, kuulutab komisjon – olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga – välja Euroopa 
liidu hädaolukorra pärast kontrollimist 
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en



AM\802059ET.doc 35/104 PE438.242v01-00

ET

Selgitus

Kriisiolukorras tuleks konsulteerida gaasi koordineerimisrühmaga kui osapooli esindava 
ekspertide koguga. Euroopa Liidu hädaolukord tuleks välja kuulutada ainult erakorralistel 
asjaoludel ja selleks tuleb kehtestada ranged tingimused, et vältida tarbetut kriisi 
väljakuulutamist.

Muudatusettepanek 391
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra vähemalt kahe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui liit kaotab 
vastavalt maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite Euroopa võrgustiku hinnangutele 
ja võrreldes plaanitud impordimahuga üle 
10 % päevasest gaasiimpordist, mis 
pärineb kolmandatest riikidest. Kui 
rohkem kui kaks pädevat asutust on välja 
kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon – olles konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga – välja Euroopa 
liidu hädaolukorra pärast kontrollimist 
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Kriisiolukorras tuleks konsulteerida gaasi koordineerimisrühmaga kui osapooli esindava 
ekspertide koguga. Euroopa Liidu hädaolukord tuleks välja kuulutada ainult erakorralistel 
asjaoludel ja selleks tuleb kehtestada ranged tingimused, et vältida tarbetut kriisi 
väljakuulutamist.
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Muudatusettepanek 392
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra kahe pädeva asutuse taotlusel 
või juhul, kui liit kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku hinnangutele ja võrreldes 
plaanitud impordimahuga üle 10% 
päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest. Kui rohkem kui 
kaks pädevat asutust on välja kuulutanud 
hädaolukorra, kuulutab komisjon – olles 
konsulteerinud gaasi 
koordineerimisrühmaga – välja Euroopa 
liidu hädaolukorra pärast kontrollimist
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra ühe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui ühendus 
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10 %
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 

1. Komisjon kuulutab välja Euroopa Liidu 
hädaolukorra, kui rohkem kui üks pädev 
asutus on artikli 9 lõike 6 kohaselt välja 
kuulutanud hädaolukorra või juhul, kui 
Euroopa Liit kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku hinnangutele suure osa
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riikidest. Kui mitu pädevat asutust on 
välja kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra pärast kontrollimist 
vastavalt artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest ning mida ei saa 
turumehhanismidega kompenseerida.
Komisjon võib pädeva asutuse taotlusel
kuulutada välja Euroopa Liidu 
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu hädaolukord kuulutatakse välja ainult siis, kui riiklikest ja turumeetmetest 
gaasi puudujäägi kompenseerimiseks ei piisa.

Muudatusettepanek 394
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra ühe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui ühendus 
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10% päevasest
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest, või üle 50% päevasest 
gaasiimpordist konkreetsesse liikmesriiki. 
Kui mitu pädevat asutust on välja 
kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra pärast kontrollimist vastavalt 
artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. hu
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Selgitus

Lisaks 10% kaole impordist võib samuti juhtuda, et kaotatakse mingi liikmesriigi kogu 
gaasiimport, kuid ilma ühenduse hädaolukorda põhjustamata. Seetõttu on oluline tagada, et 
komisjonil, kes tegutseb solidaarsuspõhimõtte alusel, oleks volitus kuulutada välja ühenduse 
hädaolukord igal juhul, kui mingi liikmesriigi gaasivarustus on olulisel määral katkenud.

Muudatusettepanek 395
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra juhul, kui liit kaotab vastavalt 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku arvutusele üle 20%
päevasest gaasiimpordist, mis pärineb 
kolmandatest riikidest. Kui mitu pädevat 
asutust on välja kuulutanud hädaolukorra, 
kuulutab komisjon välja Euroopa Liidu
hädaolukorra pärast kontrollimist vastavalt 
artikli 9 lõikele 6. Komisjon võib 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra konkreetselt mõjutatud 
geograafilistes piirkondades, mis hõlmavad 
mitut liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Kuna gaasi koordineerimisrühm on sobivaim hindama gaasivarustuse olukorda ja see on 
sobivaks koostööplatvormiks tööstuse ning liikmesriikide ja komisjoni ametnike vahel, peaks 
komisjon konsulteerima rühmaga enne hädaolukordade väljakuulutamist või mis tahes 
meetmete võtmist ja selle otsused peaksid olema talle siduvad. Gaasi koordineerimisrühma 
tuleks veelgi tugevdada täiendavate liikmetega gaasitööstusest ja suurte tööstustarbijate 
hulgast.
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Muudatusettepanek 396
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon võib pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
kuulutada välja Euroopa Liidu
hädaolukorra ühe pädeva asutuse taotlusel 
või juhul, kui liit kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10% päevasest 
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Kui mitu pädevat asutust on välja 
kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon välja Euroopa liidu hädaolukorra 
pärast kontrollimist vastavalt artikli 9 
lõikele 6. Komisjon võib kuulutada välja 
Euroopa Liidu hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra ühe pädeva 
asutuse taotlusel või juhul, kui ühendus
kaotab vastavalt maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku arvutusele üle 10 %
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Kui mitu pädevat asutust on välja 
kuulutanud hädaolukorra, kuulutab 
komisjon välja Euroopa Ühenduse
hädaolukorra pärast kontrollimist vastavalt 

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

Euroopa Liidu hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki.

Or. en

Selgitus

Arvatakse, et Euroopa Komisjon peaks võtma meetmeid ühenduse tasandil, kui 
gaasitarnehäired mõjutavad vähemalt üht liikmesriiki. Eelkõige peaks komisjon etendama 
poliitilise assistendi rolli. On saadud aru, et konkreetsetel meetmetel on piirkondlik mõõde 
gaasitööstuse eripära tõttu ning selle tõttu, et abi külgnevate riikide vahel on loomulikum kui 
erinevate piirkondade riikide vahel. 

Muudatusettepanek 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe pärast Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra 
väljakuulutamist. 

2. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe, kui:

– on olemas usaldusväärne – näiteks 
varajase hoiatamise mehhanismi kaudu 
saadud – märk gaasitarnete katkemise 
ohust;
– mõnes liikmesriigis on välja kuulutatud 
varajase hoiatuse, häire- või 
hädaolukorra kriisitase; või
– välja on kuulutatud liidu hädaolukord.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm tuleks kutsuda kokku võimaliku kriisi varaseimas staadiumis, et 
tagada tulemuslik teabevahetus ja toetada tõhusat otsustusprotsessi kriisiolukorras. 
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Muudatusettepanek 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe pärast Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra väljakuulutamist. 

2. Komisjon kutsub kokku gaasi 
koordineerimisrühma kohe pärast Euroopa 
Liidu hädaolukorra väljakuulutamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid gaasi koordineerimisrühma 
kaudu, kellega konsulteeritakse enne mis 
tahes otsuse tegemist. Eelkõige kindlustab 
komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning koordineerib kolmandate riikidega 
seotud meetmeid komisjoni asepresidendi 
ning välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja energeetikavoliniku 
kaudu. Komisjon kutsub kokku 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. Komisjon tegeleb, 
seejuures gaasi koordineerimisrühma 
õigustega arvestades, kriisirühma 
ülesannete ja kohustuste korraldamisega. 
Komisjon tagab gaasi 
koordineerimisrühma korrapärase 
teavitamise kriisirühma tööst.

Or. en
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Selgitus

Asepresident ja kõrge esindaja ning energeetikavolinik tuleks kaasata käesoleva määruse iga 
etapi rakendamisse. Ta peaks kriisiolukorras eelkõige vastutama vahendamise ja 
läbirääkimiste eest kolmandate riikide ja tööstuse esindajatega, tegutsedes seejuures 
liikmesriikide nimel. Energeetikavolinik peaks eelkõige kooskõlastama gaasi 
koordineerimisrühma tegevust; kriisiolukorras tuleks koordineerimisrühmaga konsulteerida 
kohustuslikus korras.

Muudatusettepanek 401
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast 
mõjutatud liikmesriikide esindajad.

3. Euroopa Liidu hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid, kahjustamata liikmesriikide 
õigust vastutada ise oma varustuskindluse 
eest. Eelkõige soodustab komisjon 
teabevahetust ning liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhusust liidu meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid, konsulteerides nende riikidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 402
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerides 
liikmesriikide meetmeid. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
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koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

kooskõla ja tõhususe ühenduse meetmete 
suhtes ning koordineerib kolmandate 
riikidega seotud meetmeid. Komisjon võib
gaasi koordineerimisrühmaga 
konsulteerides kokku kutsuda kriisirühma, 
kuhu kuuluvad eelkõige gaasitööstuse ja 
hädaolukorrast mõjutatud liikmesriikide 
esindajad.

Or. de

Selgitus

Maagaasi roll igas liikmesriigis, infrastruktuuri ülesehitus ja võrgu seotus naaberriikidega on 
nii erinev, et iga tarnehäire juhtumit tuleks enne meetmete võtmist ekspertide komisjonis 
arutada. Selleks on olemas gaasi koordineerimisrühm, kelle rolli tuleks oluliselt suurendada. 

Muudatusettepanek 403
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras tagab
komisjon pädevate asutuste rakendatavate 
hädameetmete koordineerituse. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning võib tagada kolmandate riikidega 
seotud meetmete koordineerimise. 
Komisjon võib kokku kutsuda kriisirühma, 
kuhu kuuluvad eelkõige gaasitööstuse ja 
hädaolukorrast mõjutatud liikmesriikide 
esindajad.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid tal võimalikult tõhusalt tegutseda ega 
piiraks samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmed 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleb konkurentsimoonutusi ning liikmesriikide 
ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja infrastruktuuri.
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Muudatusettepanek 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras tagab
komisjon pädevate asutuste rakendatavate 
hädameetmete koordineerituse. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning võib tagada kolmandate riikidega 
seotud meetmete koordineerimise. 
Komisjon võib kokku kutsuda kriisirühma, 
kuhu kuuluvad eelkõige gaasitööstuse ja 
hädaolukorrast mõjutatud liikmesriikide 
esindajad.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid tal võimalikult tõhusalt tegutseda ega
piiraks samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmed 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleb konkurentsimoonutusi ning liikmesriikide 
ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras tagab
komisjon pädevate asutuste rakendatavate 
hädameetmete koordineerituse. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning võib tagada kolmandate riikidega 
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meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

seotud meetmete koordineerimise. 
Komisjon võib kokku kutsuda kriisirühma, 
kuhu kuuluvad eelkõige gaasitööstuse ja 
hädaolukorrast mõjutatud liikmesriikide 
esindajad.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid tal võimalikult tõhusalt tegutseda ega 
piiraks samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmed 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleb konkurentsimoonutusi ning liikmesriikide 
ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
pädevate asutuste meetmeid. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning koordineerib kolmandate riikidega 
seotud meetmeid. Komisjon võib kokku 
kutsuda kriisirühma, kuhu kuuluvad 
eelkõige gaasitööstuse ja hädaolukorrast 
mõjutatud liikmesriikide esindajad. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 407
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
pädevate asutuste meetmeid. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning koordineerib kolmandate riikidega 
seotud meetmeid. Komisjon võib kokku 
kutsuda kriisirühma, kuhu kuuluvad 
eelkõige gaasitööstuse ja hädaolukorrast 
mõjutatud liikmesriikide esindajad. 

Or. en

Muudatusettepanek 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pädevate asutuste 
meetmeid. Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe ühenduse meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid. Komisjon võib kokku kutsuda 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 

3. Euroopa Liidu hädaolukorras 
kooskõlastab komisjon pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist 
pädevate asutuste meetmeid. Eelkõige 
kindlustab komisjon teabevahetuse, tagab 
liikmesriikide ja piirkondlike meetmete 
kooskõla ja tõhususe liidu meetmete suhtes 
ning koordineerib kolmandate riikidega 
seotud meetmeid. Komisjon võib kokku 
kutsuda kriisirühma, kuhu kuuluvad 
eelkõige gaasitööstuse ja hädaolukorrast 
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liikmesriikide esindajad. mõjutatud liikmesriikide esindajad. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 409
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Liidu hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
võib ta esitada pädevale asutusele 
arvamuse. 

Kolme päeva jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või põhjendab komisjonile, 
miks ta muudatustaotlusega ei nõustu. Sel 
juhul võib komisjon oma taotlust muuta 
või selle tühistada.
Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kolme päeva jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse viivitamata. 

Or. en
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Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid tal võimalikult tõhusalt tegutseda ega 
piiraks samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmed 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleb konkurentsimoonutusi ning liikmesriikide 
ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Liidu hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
võib ta esitada pädevale asutusele 
arvamuse. 

Kolme päeva jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või põhjendab komisjonile, 
miks ta muudatustaotlusega ei nõustu. Sel 
juhul võib komisjon oma taotlust muuta 
või selle tühistada.
Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kolme päeva jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse viivitamata.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaksid olema volitused, mis lubaksid tal võimalikult tõhusalt tegutseda ega 
piiraks samal ajal liikmesriikide võimalust määrata kindlaks kõige asjakohasemad meetmed 
vastavalt riigi konkreetsele olukorrale. Vältida tuleb konkurentsimoonutusi ning liikmesriikide 
ja Euroopa ettevõtjate selliste algatuste piiramist, mis käsitlevad projekte ja infrastruktuuri.
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Muudatusettepanek 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Liidu hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
võib ta soovitada pädeval asutusel või 
maagaasiettevõtjal neid meetmeid muuta. 

Kolme päeva jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või põhjendab komisjonile, 
miks ta muudatustaotlusega ei nõustu. Sel 
juhul võib komisjon oma taotlust muuta 
või selle tühistada.
Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kolme päeva jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse viivitamata.

Or. en

Selgitus

Ennetavad tegevuskavad ja hädaolukorra lahendamise kavad on kohandatud riikliku ja 
piirkondliku turuolukorra ja vahenditega, et vältida hädaolukorra esinemist gaasivarustuses. 
Seetõttu ei tohi komisjonil olla liiga suuri volitusi selliste kavade hindamiseks, samuti ei tohi 
ta nõuda riiklikelt pädevatelt asutustelt ega maagaasiettevõtjatelt nende meetmete muutmist. 
Lisaks ei tundu selline volituste üleandmine komisjonile olevat kooskõlas direktiivi 
2009/73/EÜ artiklitega 5 ja 6, milles antakse põhiroll gaasivarustuse kindluse tagamisel 
liikmesriikidele.
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Muudatusettepanek 412
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerides, et 
liikmesriigi või maagaasiettevõtja võetud 
meetmed ei ole Euroopa Ühenduse 
hädaolukorra lahendamiseks piisavad või 
need ohustavad tõsiselt olukorda mõnes 
teises liikmesriigis, nõuab ta kõnealuselt 
liikmesriigilt või maagaasiettevõtjalt nende 
meetmete muutmist.

Kolme päeva jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või põhjendab komisjonile, miks 
ta muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Kolme päeva jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane 
liikmesriik oma meetmeid ja teavitab 
sellest komisjoni või põhjendab 
komisjonile, miks ta muudatustaotlusega ei 
nõustu. Sel juhul võib komisjon oma 
taotlust muuta või selle tühistada.

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kolme päeva jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse viivitamata. 

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kolme päeva jooksul, täidab 
liikmesriik komisjoni taotluse viivitamata.

Or. de

Selgitus

Maagaasi roll igas liikmesriigis, infrastruktuuri ülesehitus ja võrgu seotus naaberriikidega on 
nii erinev, et iga tarnehäire juhtumit tuleks enne meetmete võtmist ekspertide komisjonis 
arutada. Selleks on olemas gaasi koordineerimisrühm, kelle rolli tuleks oluliselt suurendada. 

Muudatusettepanek 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Liidu hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
nõuab ta kõnealuselt pädevalt asutuselt või 
maagaasiettevõtjalt nende meetmete 
muutmist. Komisjoni taotluses 
täpsustatakse meetmed, mis pädeval 
asutusel või maagaasiettevõtjal tuleb 
võtta, et taastada gaasi siseturu 
toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
võetud meetmed ei ole Euroopa Liidu
hädaolukorra lahendamiseks piisavad või 
need ohustavad tõsiselt olukorda mõnes 
teises liikmesriigis, nõuab ta kõnealuselt 
pädevalt asutuselt nende meetmete 
muutmist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
gaasi koordineerimisrühma arvamust.

Or. en

Selgitus

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



PE438.242v01-00 52/104 AM\802059ET.doc

ET

Muudatusettepanek 415
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
võetud meetmed ei ole Euroopa Liidu
hädaolukorra lahendamiseks piisavad või 
need ohustavad tõsiselt olukorda mõnes 
teises liikmesriigis, nõuab ta kõnealuselt 
pädevalt asutuselt nende meetmete 
muutmist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
gaasi koordineerimisrühma arvamust.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
võetud meetmed ei ole Euroopa Liidu
hädaolukorra lahendamiseks piisavad või 
need ohustavad tõsiselt olukorda mõnes 
teises liikmesriigis, nõuab ta kõnealuselt 
pädevalt asutuselt nende meetmete 
muutmist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
gaasi koordineerimisrühma arvamust.

Or. en
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Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. 
Maagaasiettevõtjad on otsestes suhetes riiklike pädevate asutustega ja seetõttu ei peaks nad 
saama ettekirjutusi otse komisjonilt, kuna need ettekirjutused ei pruugi olla kooskõlas 
meetmetega, mille võtmist oodatakse ettevõtjatelt kohaldatavate riiklike kavade kontekstis. 
Igasuguse kohustuste ja vastutuse vastuolu vältimiseks ning selge õigusliku raamistiku 
tagamiseks tuleks seetõttu viide gaasiettevõtjatele artikli 10 lõike 4 esimeses lõigus välja jätta.

Muudatusettepanek 417
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 418
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 

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

tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
võib ta teha ettepaneku, et pädev asutus
või maagaasiettevõtja neid meetmeid 
muudaks.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme päeva jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või põhjendab komisjonile, miks 
ta muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Mõistliku aja jooksul alates kuupäevast, 
mil komisjon nõudis meetmete 
läbivaatamist, muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või põhjendab komisjonile, miks 
ta muudatustaotlusega ei nõustu. Sel juhul 
võib komisjon oma taotlust muuta või selle 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon ei muuda ega tühista oma 
taotlust kolme päeva jooksul, täidab pädev 
asutus komisjoni taotluse viivitamata. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 421
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjon leiab, et Euroopa Liidu 
hädaolukorras ei ole pädevate asutuste või 
maagaasiettevõtjate võetud meetmed liidu 
hädaolukorra lahendamiseks 
tulemuslikud, on komisjonil õigus otseselt 
sekkuda, rakendades II ja III lisas 
loetletud meetmeid, et taastada koheselt 
gaasivarustus mõjutatud turgudel. 
Komisjoni otsene sekkumine on lubatud
kuni maagaasi siseturu tavapärase 
toimimise taastamiseni.
Pärast pädevate asutustega 
konsulteerimist seab komisjon sisse 
eelnevalt kindlaks määratud 
turuvõrdlusalusel põhinevad liidu 
hüvitusmehhanismid, kaasa arvatud 
asjakohase preemia maagaasiettevõtjatele, 
kes tegid oma maagaasivarud 
kättesaadavaks Euroopa Liidu 
hädaolukorra lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädeva asutuse või maagaasiettevõtja 
meetmed ei piira kunagi gaasivooge 
siseturul.

5. Täites oma õiguslikke kohustusi seoses 
tervishoiu, ohutuse ja 
keskkonnaküsimustega, ei võta 
liikmesriigid ja pädevad asutused 
meetmeid, mis piiravad põhjendamatult 
gaasi lepingujärgsete mahtude piiriülest 
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voogu.

Or. en

Selgitus

Vaja on selget kohustuste jaotust erinevate sidusrühmade vahel. Eriti oluline on see väga 
tõsise hädaolukorra ajal, kui mõjutatud on mitu liikmesriiki ja kui turupõhistest 
mehhanismidest üksi ei piisa olukorra lahendamiseks. Samuti tagatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga kooskõla kavandatud määruse artikli 10 lõike 5 ja artikli 9 lõike 3 
vahel. Lisaks peavad ettevõtjad järgima paljusid õigusnorme, mis puudutavad ülalmainitud 
küsimusi. Uued normid ei tohiks minna nendega vastuollu.

Muudatusettepanek 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Ühenduse hädaolukorras 
tagavad liikmesriigid, et säilib piiriülene 
juurepääs gaasihoidlatele ega kehtesta 
õigusnorme, millega piiratakse mõjutatud 
turgudel põhjendamatult gaasivooge. 

6. Euroopa Liidu hädaolukorras tagavad 
liikmesriigid, et säilib kehtivatest 
kaubanduslepetest tulenev piiriülene 
juurepääs gaasihoidlatele, ega kehtesta 
õigusnorme, millega põhjendamatult
piiratakse mõjutatud turgudele suunatud
gaasi lepingujärgsete mahtude vooge.

Or. en

Selgitus

Vajalik oli selgitus, et juurdepääs gaasihoidlatele tagatakse kaubanduslepetega, nii et nende 
lepete kehtivus säilib. Vaja on selget kohustuste jaotust erinevate sidusrühmade vahel. Eriti 
oluline on see väga tõsise hädaolukorra ajal, kui mõjutatud on mitu liikmesriiki ja kui 
turupõhistest mehhanismidest üksi ei piisa olukorra lahendamiseks. Kaubandusleppeid tuleks 
järgida ka liidu hädaolukorra puhul.
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Muudatusettepanek 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui komisjon leiab, et Euroopa Liidu 
hädaolukorras ei ole pädevate asutuste või 
maagaasiettevõtjate võetud meetmed 
piisavad, on komisjonil õigus otseselt 
sekkuda, rakendades II ja III lisas 
loetletud meetmeid, et taastada 
gaasivarustus mõjutatud turgudel.
Pärast pädevate asutustega 
konsulteerimist seab komisjon sisse 
eelnevalt kindlaks määratud 
turuvõrdlusalusel põhinevad liidu 
hüvitusmehhanismid, kaasa arvatud 
asjakohase preemia maagaasiettevõtjatele, 
kes tegid oma maagaasivarud 
kättesaadavaks Euroopa Liidu 
hädaolukorra lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks koordineerima maagaasiettevõtjate ja riiklike pädevate asutuste tegevust turu 
tavapärase toimimise taastamiseni. Kui aga riiklikul tasandil võetud vabatahtlikud meetmed 
ei osutu tulemuslikeks, peaks komisjonil olema volitus võtta viimase võimalusena meetmeid 
omal vastutusel. Nimetatud meetmed peaksid olema täpselt piiratud sellega, mis on 
hädavajalik siseturu toimimise taastamiseks, ja nendega peaks kaasnema hüvitusmehhanism, 
millega tagatakse oma gaasivarud kättesaadavaks tegevate gaasiettevõtjate miinimumintress. 

Muudatusettepanek 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
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ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

ekspertidest, komisjoni esindajatest, 
energeetikavoliniku personali liikmetest ja 
komisjoni asepresidendi ning välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
personali liikmetest koosneva 
seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
liidus ja sellest väljaspool, ning esitada 
sellekohased aruanded.

Or. en

Selgitus

Kõrge esindaja ja asepresident ning energeetikavolinik tuleks kaasata käesoleva määruse iga 
etapi rakendamisse. Ta peaks kriisiolukorras eelkõige vastutama vahendamise ja 
läbirääkimiste eest kolmandate riikide ja tööstuse esindajatega, tegutsedes seejuures 
liikmesriikide nimel. Energeetikavolinik peaks eelkõige kooskõlastama gaasi 
koordineerimisrühma tegevust; kriisiolukorras tuleks koordineerimisrühmaga konsulteerida 
kohustuslikus korras.

Muudatusettepanek 426
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. Ekspertide 
ja komisjoni esindajate valimisel tuleb 
võtta võrdsel määral arvesse nii 
kutsealaseid aspekte kui ka piirkondliku 
tasakaalu põhimõtet.
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Or. hu

Selgitus

Seiretöörühma töös osalema kutsutavad liikmed tuleks välja valida piirkondliku tasakaalu 
põhimõtte ja tehnilise kompetentsuse alusel. Piirkondlike tarneraskuste lahendamisel võivad 
mängida olulist rolli eksperdid, kellel on vajalikud teadmised kohaliku olukorra kohta. 

Muudatusettepanek 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja, võttes nõuetekohaselt 
arvesse gaasi koordineerimisrühma 
arvamust. Kõnealuse seiretöörühma saab 
kokku kutsuda vajaduse korral ning tema 
ülesanne on kontrollida koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, ning esitada 
sellekohased aruanded.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast 
peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Selles osas tuleks käesoleva määruse sätete kohaselt gaasi 
koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidada.
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Muudatusettepanek 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja, võttes nõuetekohaselt 
arvesse gaasi koordineerimisrühma 
arvamust. Kõnealuse seiretöörühma saab 
kokku kutsuda vajaduse korral ning tema 
ülesanne on kontrollida koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, ning esitada 
sellekohased aruanded.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja, võttes nõuetekohaselt 
arvesse gaasi koordineerimisrühma 
arvamust. Kõnealuse seiretöörühma saab 
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tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

kokku kutsuda vajaduse korral ning tema 
ülesanne on kontrollida koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, ning esitada 
sellekohased aruanded.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja, võttes nõuetekohaselt 
arvesse gaasi koordineerimisrühma 
arvamust. Kõnealuse seiretöörühma saab 
kokku kutsuda vajaduse korral ning tema 
ülesanne on kontrollida koostöös tootja- ja 
transiidiriikidega gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, ning esitada 
sellekohased aruanded.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 431
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 
esitada sellekohased aruanded. 

7. Komisjon kehtestab pärast gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerimist
gaasitööstuse ekspertidest ja komisjoni 
esindajatest koosneva seiretöörühma jaoks 
alalise reservnimekirja. Kõnealuse 
seiretöörühma saab kokku kutsuda 
vajaduse korral ning tema ülesanne on 
kontrollida koostöös tarnivate ja 
transiidiriikidega gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, ning esitada 
sellekohased aruanded. 

Or. en

Muudatusettepanek 432
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja komisjoni esindajatest 
koosneva seiretöörühma jaoks alalise 
reservnimekirja. Kõnealuse seiretöörühma 
saab kokku kutsuda vajaduse korral ning 
tema ülesanne on kontrollida koostöös 
tarnivate ja transiidiriikidega gaasivooge 
ühenduses ja sellest väljaspool, ning 

7. Komisjon kehtestab gaasitööstuse 
ekspertidest ja kõikide liikmesriikide
esindajatest koosneva seiretöörühma jaoks 
alalise reservnimekirja. Kõnealuse 
seiretöörühma saab kokku kutsuda 
vajaduse korral ning tema ülesanne on 
kontrollida – alati koostöös tarnivate ja 
transiidiriikidega – gaasivooge liidus ja 
sellest väljaspool, ning esitada 
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esitada sellekohased aruanded. sellekohased aruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku esindajad ning asjaomase 
tööstusharu ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja juhatab 
seda. Koordineerimisrühm kehtestab oma 
töökorra.

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, liikmesriikide reguleerivate 
asutuste (kui need ei ole pädevate asutuste 
osad), Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku esindajad ning gaasi- ja 
elektritööstuse ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja juhatab 
seda. Koordineerimisrühm kehtestab oma 
töökorra.

Or. de

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm etendas viimases gaasikriisis keskset rolli. Kahtlemata on sellest 
kasu, kui komisjon vaatab riiklikud kavad läbi ja saavutab ühtlustamise teatava taseme. 
Keskne roll peaks aga jääma gaasi koordineerimisrühmale. Gaasi koordineerimisrühma 
pädevusi tuleb suurendada.
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Muudatusettepanek 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku esindajad ning asjaomase 
tööstusharu ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja juhatab 
seda. Koordineerimisrühm kehtestab oma 
töökorra.

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa
võrgustiku esindajad ning asjaomase 
tööstusharu ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud ning elektritööstuse 
esindajad. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja juhatab 
seda. Koordineerimisrühm kehtestab oma 
töökorra.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühma roll on väga oluline ja kuna selle ülesanded on palju laiemad kui 
üksnes nõu andmine, kuna ta hindab gaasivarustuse olukorda ja on sobivaks 
koostööplatvormiks kõikide sidusrühmade vahel, peaks sinna kuuluma ka elektritööstuse 
esindajad.

Muudatusettepanek 435
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad pädevate 
asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 

1. Gaasi koordineerimisrühm 
moodustatakse selleks, et hõlbustada 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete 
kooskõlastamist. Kõnealusesse 
koordineerimisrühma kuuluvad kõigi 
liikmesriikide, Energeetikasektorit 
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Asutuste Koostööameti ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku esindajad ning asjaomase 
tööstusharu ja asjakohaste tarbijate 
esinduskogud. Komisjon otsustab rühma 
koosseisu, tagab selle esindavuse ja 
juhatab seda. Koordineerimisrühm 
kehtestab oma töökorra.

Reguleerivate Asutuste Koostööameti ja 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku esindajad ning 
asjaomase tööstusharu ja asjakohaste 
tarbijate esinduskogud. Tagatakse, et kõik 
liikmesriigid on esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rühm tagab, et kõik asjassepuutuvad 
osapooled on esindatud ohutusküsimuste 
spetsiifika või – hädaolukorra puhul –
hädaolukorda sattunud piirkondadega 
seotuse alusel.

Or. it

Selgitus

Koordineerimisrühma koosseis varieerub olenevalt sellest, milliseid küsimusi arutatakse.

Muudatusettepanek 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes: 

2. Käesoleva määruse sätete kohaselt teeb 
gaasi koordineerimisrühm komisjoniga 
tihedat koostööd eelkõige järgmistes 
küsimustes:
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes: 

2. Käesoleva määruse sätete kohaselt teeb
gaasi koordineerimisrühm komisjoniga 
tihedat koostööd eelkõige järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast 
peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Komisjon peaks selles osas gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu 
pidama käesoleva määruse sätete kohaselt.
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Muudatusettepanek 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes: 

2. Käesoleva määruse sätete kohaselt teeb 
gaasi koordineerimisrühm komisjoniga 
tihedat koostööd eelkõige järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes: 

2. Käesoleva määruse sätete kohaselt teeb 
gaasi koordineerimisrühm komisjoniga 
tihedat koostööd eelkõige järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 441
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
komisjoni eelkõige järgmistes küsimustes: 

2. Gaasi koordineerimisrühm teeb 
komisjoniga koostööd eelkõige järgmistes 
küsimustes:

Or. de

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm etendas viimases gaasikriisis keskset rolli. Kahtlemata on sellest 
kasu, kui komisjon vaatab riiklikud kavad läbi ja saavutab ühtlustamise teatava taseme. 
Keskne roll peaks aga jääma gaasi koordineerimisrühmale. Gaasi koordineerimisrühma 
pädevusi tuleb suurendada.

Muudatusettepanek 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused ja 
hindamismeetodid;

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused
ning riski ja mõju hindamise meetodid;

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 



AM\802059ET.doc 69/104 PE438.242v01-00

ET

ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast 
peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Selles osas tuleks käesoleva määruse sätete kohaselt gaasi 
koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidada.

Muudatusettepanek 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused ja 
hindamismeetodid;

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused
ning riski ja mõju hindamise meetodid;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused ja 
hindamismeetodid;

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused
ning riski ja mõju hindamise meetodid;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused ja 
hindamismeetodid;

d) varustuskindluse tase, võrdlusalused
ning riski ja mõju hindamise meetodid;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 446
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavade rakendamine; g) ennetus- ja hädaolukorra lahendamise 
kavade rakendamine ja läbivaatamine;

Or. en



AM\802059ET.doc 71/104 PE438.242v01-00

ET

Muudatusettepanek 447
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavade rakendamine; g) kavade rakendamine, läbivaatamine ja 
kehtetuks tunnistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavade rakendamine;  g) kavade läbivaatamine ja rakendamine;

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast 
peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Selles osas tuleks käesoleva määruse sätete kohaselt gaasi 
koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu pidada.
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Muudatusettepanek 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavade rakendamine; g) kavade läbivaatamine ja rakendamine;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavade rakendamine; g) kavade läbivaatamine ja rakendamine;

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm kui ekspertorgan, mis koosneb erinevatest sidusrühmadest 
(gaasitööstuse esindajad, maagaasi ülekandesüsteemi haldurite Euroopa võrgustik (ENTSO-
G), asjaomased tarbijad, riiklikud pädevad asutused ja Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER)), näib olevat parim foorum aruteludeks, kogemuste vahetuseks 
ning ametlikeks konsultatsioonideks ja huvitatud osapooltega kooskõlastamiseks. Seepärast 
peaks gaasi koordineerimisrühm hõlbustama varustuskindlusega seotud meetmete 
kooskõlastamist. Komisjon peaks selles osas gaasi koordineerimisrühmaga tavapäraselt nõu 
pidama käesoleva määruse sätete kohaselt.
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Muudatusettepanek 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavade rakendamine; g) kavade läbivaatamine ja rakendamine;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 452
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse kohaldamisel 
esitatakse gaasi koordineerimisrühmale 
üksnes teabe mittekonfidentsiaalsed 
versioonid.

Or. en
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Muudatusettepanek 453
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kutsub gaasi 
koordineerimisrühma korrapäraselt 
kokku.

3. Gaasi koordineerimisrühm korraldab
korrapäraselt koosolekuid.

Or. de

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm etendas viimases gaasikriisis keskset rolli. Kahtlemata on sellest 
kasu, kui komisjon vaatab riiklikud kavad läbi ja saavutab ühtlustamise teatava taseme. 
Keskne roll peaks aga jääma gaasi koordineerimisrühmale. Gaasi koordineerimisrühma 
pädevusi tuleb suurendada.

Muudatusettepanek 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asjaomasest piirkonnast liikmete 
kaasamisel võidakse moodustada gaasi 
koordineerimisrühma piirkondlikke 
allrühmasid. Piirkondlike allrühmade 
tööd jälgib gaasi koordineerimisrühm.

Or. en

Selgitus

Esildatud määruses sätestatud piirkondlike eesmärkide saavutamiseks on oluline, et kõik 
kaasatud institutsioonid ja maagaasiettevõtjad kaaluksid, kuidas tulemuslikult koos töötada ja 
koostööd teha. Näiteks võidakse suurendada gaasi koordineerimisrühma tõhusust seeläbi, et 
antakse võimalus moodustada spetsiaalseid allrühmasid, kes tegelevad varustuskindluse 
küsimustega piirkondlikul tasandil.
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Muudatusettepanek 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse kohaldamisel 
esitatakse gaasi koordineerimisrühmale 
üksnes teabe mittekonfidentsiaalsed 
versioonid.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühma liikmesust arvesse võttes  võib konfidentsiaalse teabe edastamine 
kahjustada tõsiselt ettevõtjate kaubandushuvisid, õõnestada lepingute rakendamist, tuua 
kaasa turu moonutusi ja olla isegi varustuskindlust kahjustav (eriti vajalikkuse osas säilitada 
ELi gaasitarnijate läbirääkimisjõud välistootjatega peetavatel läbirääkimistel).

Muudatusettepanek 456
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hädaolukorras on pädevale asutusele 
iga päev kättesaadav eelkõige järgmine 
teave:

1. Alates ...*, on pädevale asutusele 
hädaolukorras iga päev kättesaadav 
eelkõige järgmine teave:
* Väljaannete talitus, palun sisestada kuupäev: 6 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

On oluline, et artikli 12 lõikes 1 loetletud teave oleks pädevale asutusele kriisiolukorras iga 
päev kättesaadav. Kuna andmete edastamise võimaldamiseks tuleb pädeva asutuse ja 
turuosaliste vahel sisse seada vajalik andmeside, tuleks ette näha kuuekuuline 
rakendusperiood.
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Muudatusettepanek 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
tootmiskäitisi võrgu, gaasihoidlate või 
veeldatud gaasi hoidlatega (miljonites 
kuupmeetrites päevas);

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
ülekandevõrku tootmiskäitise, gaasihoidla
või veeldatud maagaasi terminaliga;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
tootmiskäitisi võrgu, gaasihoidlate või 
veeldatud gaasi hoidlatega (miljonites 
kuupmeetrites päevas);

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
ülekandevõrku tootmiskäitise, gaasihoidla
või veeldatud maagaasi terminaliga;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud. Lisaks ei täpsustata PGNiG 
esildatud tekstis mahtusid, kuid on ilmselge, et igatunnised gaasikogused tuleks esitada 
miljonites kuupmeetrites tunnis, mitte miljonites kuupmeetrites päevas, nagu on mainitud 
komisjoni esildatud tekstis.
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Muudatusettepanek 459
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
tootmiskäitisi võrgu, gaasihoidlate või 
veeldatud gaasi hoidlatega (miljonites 
kuupmeetrites päevas);

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
ülekandevõrku tootmiskäitise, gaasihoidla
või veeldatud maagaasi terminaliga;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud.

Muudatusettepanek 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
tootmiskäitisi võrgu, gaasihoidlate või 
veeldatud gaasi hoidlatega (miljonites 
kuupmeetrites päevas);

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
ülekandevõrku tootmiskäitise, gaasihoidla
või veeldatud maagaasi terminaliga;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud.
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Muudatusettepanek 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
tootmiskäitisi võrgu, gaasihoidlate või 
veeldatud gaasi hoidlatega (miljonites 
kuupmeetrites päevas);

b) igatunnised gaasikogused kõigis 
piiriülestes sisse- ja väljavoolukohtades 
ning kõigis kohtades, mis ühendavad 
ülekandevõrku tootmiskäitise, gaasihoidla
või veeldatud maagaasi terminaliga;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud.

Muudatusettepanek 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
on võimalik tagada gaasitarned kaitstud 
tarbijatele.

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
saab eeldatavasti tagada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
on võimalik tagada gaasitarned kaitstud 
tarbijatele.

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
saab eeldatavasti tagada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud. Lisaks ei täpsustata PGNiG 
esildatud tekstis mahtusid, kuid on ilmselge, et igatunnised gaasikogused tuleks esitada 
miljonites kuupmeetrites tunnis, mitte miljonites kuupmeetrites päevas, nagu on mainitud 
komisjoni esildatud tekstis.

Muudatusettepanek 464
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
on võimalik tagada gaasitarned kaitstud 
tarbijatele.

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
saab eeldatavasti tagada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud.
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Muudatusettepanek 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
on võimalik tagada gaasitarned kaitstud 
tarbijatele.

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
saab eeldatavasti tagada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud.

Muudatusettepanek 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
on võimalik tagada gaasitarned kaitstud 
tarbijatele.

c) ajavahemik (päevade arv), mille jooksul 
saab eeldatavasti tagada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse esildatud artikli 12 lõike1 punkti b. Sellega muudetakse 
ka esildatud artikli 12 lõike 1 punkti c, et tagada selle kooskõla turu tegeliku olukorraga, 
kuna tegelikkuses on kättesaadavad üksnes parimad hinnangud.
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Muudatusettepanek 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
käsitleva üksikasjaliku hinnangu; 
sealhulgas on hinnatud hädaolukorra 
majanduslikku mõju, teistele 
kütuseliikidele ülemineku mõju heidetele, 
mõju elektrisektorile ning abi, mida 
ühendusele ja liikmesriikidele on antud 
ja/või neilt on saadud. 

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
käsitleva üksikasjaliku hinnangu; 
sealhulgas on hinnatud hädaolukorra 
majanduslikku mõju, teistele 
kütuseliikidele ülemineku mõju heidetele, 
mõju elektrisektorile ning abi, mida liidule
ja liikmesriikidele on antud ja/või neilt on 
saadud. Komisjon analüüsib liikmesriikide 
hinnanguid ja esitab oma tulemused 
koondandmetena gaasi 
koordineerimisrühmale.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
käsitleva üksikasjaliku hinnangu; 

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
käsitleva üksikasjaliku hinnangu; 
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sealhulgas on hinnatud hädaolukorra 
majanduslikku mõju, teistele 
kütuseliikidele ülemineku mõju heidetele, 
mõju elektrisektorile ning abi, mida 
ühendusele ja liikmesriikidele on antud 
ja/või neilt on saadud. 

sealhulgas on hinnatud hädaolukorra 
majanduslikku mõju, teistele 
kütuseliikidele ülemineku mõju heidetele, 
mõju elektrisektorile ning abi, mida liidule
ja liikmesriikidele on antud ja/või neilt on 
saadud. Komisjon analüüsib liikmesriikide 
hinnanguid ja esitab oma tulemused 
koondandmetena gaasi 
koordineerimisrühmale.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
käsitleva üksikasjaliku hinnangu; 
sealhulgas on hinnatud hädaolukorra 
majanduslikku mõju, teistele 
kütuseliikidele ülemineku mõju heidetele, 
mõju elektrisektorile ning abi, mida 
ühendusele ja liikmesriikidele on antud 
ja/või neilt on saadud. 

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
käsitleva üksikasjaliku hinnangu; 
sealhulgas on hinnatud hädaolukorra 
majanduslikku mõju, teistele 
kütuseliikidele ülemineku mõju heidetele, 
mõju elektrisektorile ning abi, mida liidule
ja liikmesriikidele on antud ja/või neilt on 
saadud. Komisjon analüüsib liikmesriikide 
hinnanguid ja esitab oma tulemused 
koondandmetena gaasi 
koordineerimisrühmale.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 470
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigid teavitavad Euroopa 
Komisjoni kõikidest kolmandate riikidega 
sõlmitud valitsustevahelistest lepingutest, 
mis mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut: liikmesriigid 
teavitavad enne uute valitsustevaheliste 
lepingute sõlmimist komisjoni, et hinnata 
kõnealuste lepingute kooskõla energia 
siseturgu käsitlevate õigusaktidega; 

Or. hu

Selgitus

Kolmandate riikidega sõlmitud mis tahes lepingu esitamine on tundliku äriteabe salastatuse 
suhtes murettekitav.

Muudatusettepanek 471
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut;

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 472
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigid esitavad komisjonile 
kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut;

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigid esitavad komisjonile 
kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut;

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigid esitavad komisjonile 
kehtivad, kolmandate riikidega sõlmitud 
valitsustevahelised lepingud, mis 
mõjutavad gaasiinfrastruktuuride ja 
gaasitarnete arengut;

Or. en
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Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 475
Takis Hadjigeorgiou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 476
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) komisjon määrab liikmesriikide ja 
gaasi koordineerimisrühmaga 
konsulteerides kindlaks teabe, mis on 
gaasivarustuse kindluse hindamiseks 
tõeliselt vajalik. Selle alusel võivad 
pädevad asutused teatada oma vastavate 
liikmesriikide maagaasiettevõtjate poolt
kolmandates riikides asuvate tarnijatega 
sõlmitud lepingute puhul komisjonile 
järgmised koondandmed:
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– lepingu kehtivusaeg ja selle pikendamise 
sätted;

– lepingu kehtivusaeg ja selle pikendamise 
sätted;

– lepingujärgsed kogumahud aastas ja 
keskmine kuumaht;

– lepingujärgsed kogumahud aastas ja 
keskmine kuumaht;

– lepingujärgsete mahtude paindlikkust 
käsitlevad sätted, sh sätted võta-või-maksa 
kohustuste kohta.
– lepingujärgsed sihtkohad. – lepingujärgsed sihtkohad.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) pädevad asutused teatavad vastava riigi 
territooriumil asuvate maagaasiettevõtjate 
poolt kolmandates riikides asuvate 
tootjatega sõlmitud lepingute puhul 
komisjonile järgmised koondandmed:

– lepingu kehtivusaeg ja selle pikendamise 
sätted;

– lepingu kehtivusaeg;

– lepingujärgsed kogumahud aastas ja 
keskmine kuumaht;

– lepingujärgsed kättesaadavad mahud
aastas ja kuus ning keskmine kuumaht;

– lepingujärgsete mahtude paindlikkust 
käsitlevad sätted, sh sätted võta-või-maksa 
kohustuste kohta.
– lepingujärgsed sihtkohad. – lepingujärgsed sihtkohad.

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 478
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) pädevad asutused teatavad vastava riigi 
territooriumil asuvate maagaasiettevõtjate 
poolt kolmandates riikides asuvate 
tootjatega sõlmitud lepingute puhul 
komisjonile järgmised koondandmed:

– lepingu kehtivusaeg ja selle pikendamise 
sätted;

– lepingu kehtivusaeg;

– lepingujärgsed kogumahud aastas ja 
keskmine kuumaht;

– lepingujärgsed kättesaadavad mahud
aastas ja kuus ning keskmine kuumaht;

– lepingujärgsete mahtude paindlikkust 
käsitlevad sätted, sh sätted võta-või-maksa 
kohustuste kohta.
– lepingujärgsed sihtkohad. – lepingujärgsed sihtkohad.

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) pädevad asutused teatavad vastava riigi 
territooriumil asuvate maagaasiettevõtjate 
poolt kolmandates riikides asuvate 
tootjatega sõlmitud lepingute puhul 
komisjonile järgmised koondandmed:

– lepingu kehtivusaeg ja selle pikendamise – lepingu kehtivusaeg;
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sätted;
– lepingujärgsed kogumahud aastas ja 
keskmine kuumaht;

– lepingujärgsed kättesaadavad mahud
aastas ja kuus ning keskmine kuumaht;

– lepingujärgsete mahtude paindlikkust 
käsitlevad sätted, sh sätted võta-või-maksa 
kohustuste kohta.
– lepingujärgsed sihtkohad. – lepingujärgsed sihtkohad.

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) pädevad asutused teatavad vastava riigi 
territooriumil asuvate maagaasiettevõtjate 
poolt kolmandates riikides asuvate 
tootjatega sõlmitud lepingute puhul 
komisjonile järgmised koondandmed:

– lepingu kehtivusaeg ja selle pikendamise 
sätted;

– lepingu kehtivusaeg;

– lepingujärgsed kogumahud aastas ja 
keskmine kuumaht;

– lepingujärgsed kättesaadavad mahud
aastas ja kuus ning keskmine kuumaht;

– lepingujärgsete mahtude paindlikkust 
käsitlevad sätted, sh sätted võta-või-maksa 
kohustuste kohta.
– lepingujärgsed sihtkohad. – lepingujärgsed sihtkohad.

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus nõutakse teavet, mis näib varustuskindluse tagamiseks olevat ebavajalik ja 
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tõstataks hoopis väga tõsiseid konfidentsiaalsusega seotud küsimusi. Seetõttu keskendutakse 
muudatusettepanekus teabele, mis on kasulik määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 481
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) pädevad asutused teatavad oma 
vastavate liikmesriikide 
maagaasiettevõtjate poolt kolmandates 
riikides asuvate tarnijatega sõlmitud
lepingute puhul komisjonile järgmised
koondandmed, kuid seda viisil, mis annab 
komisjonile tegutsemiseks vajaliku teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 482
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) pädevad asutused teatavad oma 
vastavate liikmesriikide 
maagaasiettevõtjate poolt kolmandates 
riikides asuvate tarnijatega sõlmitud
lepingute puhul komisjonile järgmised 
andmed:

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus koondab artikli 12 lõike 6 punktis b mainitud andmeid, peavad 
maagaasiettevõtjad olema kohustatud pädevale asutusele kõnealused andmed esitama. 
Vastasel korral ei ole pädevatel asutustel õiguslikku võimalust niisuguseid andmeid saada, 
kui maagaasiettevõtjad keelduvad niisuguste andmete esitamisest.
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Muudatusettepanek 483
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 – punkt b – esimene a lõik (uus) (pärast taandeid)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimaldamaks pädeval asutusel täita oma 
käesoleva lõike kohaseid kohustusi 
esitavad maagaasiettevõtjad esimeses 
lõigus osutatud andmed pädevale 
asutusele koondamiseks.

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus kogub artikli 12 lõike 6 punktis b mainitud andmeid, peavad 
maagaasiettevõtjad olema kohustatud pädevale asutusele kõnealused andmed esitama. 
Vastasel korral ei ole pädevatel asutustel õiguslikku võimalust niisuguseid andmeid saada, 
kui maagaasiettevõtjad keelduvad niisuguste andmete esitamisest.

Muudatusettepanek 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks järelevalve- ja 
aruandluskohustustele, mis on sätestatud 
gaasidirektiivi artiklis 5, avaldab pädev 
asutus iga aasta 31. juuliks aruande ning
esitab selle komisjonile; aruanne sisaldab 
järgmisi andmeid: 

1. Lisaks järelevalve- ja 
aruandluskohustustele, mis on sätestatud 
gaasidirektiivi artiklis 5, esitab pädev 
asutus komisjonile iga aasta 31. juuliks 
aruande; aruanne sisaldab järgmisi 
andmeid: 

a) n-1 näitaja arvutus ja selleks vajalikud 
andmed, n-1 näitaja täitmiseks vajalike 
investeeringute edenemine ning uute 
alternatiivsete lahenduste rakendamisel 
kogetud riigispetsiifilised probleemid; 

a) n-1 näitaja arvutus ja selleks vajalikud 
andmed; 

b) gaasitarnete impordilepingutega 
hõlmatud aastakogused ja tarnijariigid ning 

b) koondandmetena gaasitarnete 
impordilepingutega hõlmatud aastakogused 
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kõnealuste lepingute kehtivusajad; ja tarnijariigid ning kõnealuste lepingute 
kehtivusajad;

c) gaasivõrkude vastastikuse ühendamise 
suurim võimsus gaasisüsteemide kõigis 
sisse- ja väljavoolukohtades;

c) gaasivõrkude vastastikuse ühendamise 
suurim võimsus gaasisüsteemide kõigis 
sisse- ja väljavoolukohtades;

d) asjakohaste, kolmandate riikidega 
sõlmitud valitsustevaheliste lepingute 
põhielemendid. 

d) asjakohaste, kolmandate riikidega 
sõlmitud valitsustevaheliste lepingute 
põhielemendid. 

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalse teabe edastamine võib kahjustada tõsiselt ettevõtjate kaubandushuvisid, 
õõnestada lepingute rakendamist, tuua kaasa turu moonutusi ja olla isegi varustuskindlust 
kahjustav (eriti vajalikkuse osas säilitada ELi gaasitarnijate läbirääkimisjõud välistootjatega 
peetavatel läbirääkimistel).

Muudatusettepanek 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks järelevalve- ja 
aruandluskohustustele, mis on sätestatud 
gaasidirektiivi artiklis 5, avaldab pädev 
asutus iga aasta 31. juuliks aruande ning
esitab selle komisjonile; aruanne sisaldab 
järgmisi andmeid: 

1. Lisaks järelevalve- ja 
aruandluskohustustele, mis on sätestatud 
gaasidirektiivi artiklis 5, esitab pädev 
asutus komisjonile iga aasta 31. juuliks 
aruande; aruanne sisaldab järgmisi 
andmeid: 

a) n-1 näitaja arvutus ja selleks vajalikud 
andmed, n-1 näitaja täitmiseks vajalike 
investeeringute edenemine ning uute 
alternatiivsete lahenduste rakendamisel 
kogetud riigispetsiifilised probleemid; 

a) n-1 näitaja arvutus ja selleks vajalikud 
andmed; 

b) gaasitarnete impordilepingutega 
hõlmatud aastakogused ja tarnijariigid ning 
kõnealuste lepingute kehtivusajad;

b) koondandmetena gaasitarnete 
impordilepingutega hõlmatud aastakogused 
ja tarnijariigid ning kõnealuste lepingute 
kehtivusajad;

c) gaasivõrkude vastastikuse ühendamise 
suurim võimsus gaasisüsteemide kõigis 

c) gaasivõrkude vastastikuse ühendamise 
suurim võimsus gaasisüsteemide kõigis 
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sisse- ja väljavoolukohtades; sisse- ja väljavoolukohtades;
d) asjakohaste, kolmandate riikidega 
sõlmitud valitsustevaheliste lepingute 
põhielemendid. 

d) asjakohaste, kolmandate riikidega 
sõlmitud valitsustevaheliste lepingute 
põhielemendid. 

Or. en

Muudatusettepanek 486
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks järelevalve- ja 
aruandluskohustustele, mis on sätestatud 
gaasidirektiivi artiklis 5, avaldab pädev 
asutus iga aasta 31. juuliks aruande ning 
esitab selle komisjonile; aruanne sisaldab 
järgmisi andmeid: 

1. Lisaks järelevalve- ja 
aruandluskohustustele, mis on sätestatud 
gaasidirektiivi artiklis 5, avaldab pädev 
asutus iga aasta 31. juuliks aruande ning 
esitab selle komisjonile; aruanne sisaldab 
järgmisi koondamata andmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused ja komisjon tagavad 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsuse. 

2. Pädevad asutused ja komisjon tagavad 
igal ajal neile käesoleva määruse 
kohaldamisel esitatud tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalse teabe edastamine võib kahjustada tõsiselt ettevõtjate kaubandushuvisid, 
õõnestada lepingute rakendamist, tuua kaasa turu moonutusi ja olla isegi varustuskindlust 
kahjustav (eriti vajalikkuse osas säilitada ELi gaasitarnijate läbirääkimisjõud välistootjatega 
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peetavatel läbirääkimistel).

Muudatusettepanek 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused ja komisjon tagavad 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsuse. 

2. Pädevad asutused ja komisjon tagavad 
käesoleva määruse kohaldamisel neile 
esitatud tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalse teabe edastamine võib kahjustada tõsiselt ettevõtjate kaubandushuvisid, 
õõnestada lepingute rakendamist, tuua kaasa turu moonutusi ja olla isegi varustuskindlust 
kahjustav (eriti vajalikkuse osas säilitada ELi gaasitarnijate läbirääkimisjõud välistootjatega 
peetavatel läbirääkimistel).

Muudatusettepanek 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kehtestab gaasivarustuse 
kindluse pideva järelevalve  ja aruandluse 
süsteemi, kaasa arvatud järgmised 
meetmed:
a) aastaaruannete koostamine siseturu 
eeskirjade järgimise kohta 
energiasektoris, pidades eelkõige silmas 
kolmandate riikide äriühingute, eriti 
peamiste tarnijate ja kõigi nende 
tütarettevõtete tegevuse läbipaistvust ja 
vastavust ELi konkurentsiõigusele;
b) kolmandate riikide vertikaalselt 
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integreeritud energiaettevõtete poolt 
siseturule avaldatava mõju hindamine ja 
vastastikkuse põhimõtte rakendamine;
c) asjakohaste meetmete võtmine, et 
välistada välismaiste riiklike äriühingute 
kontrollimatud investeeringud ELi 
energiasektorisse, eelkõige gaasi ja elektri 
ülekandevõrkudesse;
d) liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahel sõlmitud maagaasilepingute 
järelevalve, pidades silmas nende 
vastavust ELi siseturu eeskirjadele; 
komisjon laseb kõrvaldada kõik 
sihtkohaklauslina mõjuvad sätted, 
kuivõrd need on ELi õigusaktidega 
keelatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 490
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Varustamise jätkamiseks vajalikele 
tootmiskäitistele (elektrijaamad, 
rafineerimistehased, gaasihoidlad jne) 
tuleb gaasi- , elektrienergia- ja 
soojusvarustuse tagamiseks võimaldada 
võimalikult tõrgeteta toimimine. 
Ettenähtud piirväärtuste ületamine on 
kindlaks määratavas ulatuses lubatud. 
Veealastes õigusaktides kehtestatud 
tingimuste muutmine on lubatud 
niisuguses ulatuses, mis tuleb veel 
kindlaks määrata. Seejuures tuleb 
tähelepanu pöörata ohtlike 
keskkonnakahjude vältimisele.

Or. de



PE438.242v01-00 96/104 AM\802059ET.doc

ET

Selgitus

Kriisist tingitud tavapäraste soojus- ja hüdroelektrijaamade ning muude asjaomaste 
tarnerajatiste kasutamist (või ulatuslikumat kasutamist) ei tohi muude õigusnormidega 
piirata.

Muudatusettepanek 491
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve Euroopa Komisjoni teostatav järelevalve 

Komisjon teostab pidevat gaasivarustuse 
kindluse meetmete järelevalvet ja 
sellekohast aruandlust, mis hõlmab ka 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
sõlmitud gaasitarnelepingute järelevalvet, 
et tagada nende vastavus ELi siseturu 
eeskirjadele, varustuskindluse sätetele ja 
konkurentsiõigusele.

Komisjon, olles hinnanud esitatud kavasid 
ja pidanud nõu gaasi
koordineerimisrühmaga, teeb hiljemalt […] 
järeldused selle kohta, kuidas saaks 
ühenduses suurendada gaasivarustuse 
kindlust ning esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. Aruandes esitatakse 
vajaduse korral soovitused käesoleva 
määruse täiustamiseks.

Komisjon, olles hinnanud esitatud kavasid 
ja pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, teeb hiljemalt […] 
järeldused selle kohta, kuidas saaks liidus
suurendada gaasivarustuse kindlust ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta. Aruandes esitatakse vajaduse korral 
soovitused käesoleva määruse 
täiustamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, olles hinnanud esitatud kavasid 
ja pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, teeb hiljemalt […] 
järeldused selle kohta, kuidas saaks 
ühenduses suurendada gaasivarustuse 
kindlust ning esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. Aruandes esitatakse 
vajaduse korral soovitused käesoleva 
määruse täiustamiseks.

Komisjon, olles hinnanud esitatud kavasid 
ja pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, teeb hiljemalt […] 
järeldused selle kohta, kuidas saaks liidus
suurendada gaasivarustuse kindlust ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta. Aruandes esitatakse vajaduse korral 
soovitused käesoleva määruse 
täiustamiseks. Komisjon võib kõikide 
liikmesriikide riski- ja mõju hindamiste 
ning nendel põhinevate kavade alusel 
koostada tööprogrammi, et hinnata 
varustuskindluse siduvate ühtsete 
normide vajalikkust ja teostatavust.

Or. en

Selgitus

Soovitatud lähenemisviis võib lõpuks sillutada teed niisugusele normeerivamale 
lähenemisviisile, mis põhineb varustuskindluse siduvatel ühtsetel Euroopa normidel, eeldusel, 
et need põhinevad usaldusväärsel mõju hindamisel, toovad kaasa proportsionaalsed 
meetmed, mis oleksid tehniliselt ja majanduslikult teostatavad, ja säilitavad vajaliku 
mänguruumi, et võtta arvesse riiklikke ja/või piirkondlikke eripärasid.

Muudatusettepanek 493
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, olles hinnanud esitatud kavasid 
ja pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, teeb hiljemalt […] 
järeldused selle kohta, kuidas saaks 
ühenduses suurendada gaasivarustuse 

Komisjon, olles hinnanud esitatud kavasid 
ja pidanud nõu gaasi 
koordineerimisrühmaga, teeb hiljemalt […] 
järeldused selle kohta, kuidas saaks liidus
suurendada gaasivarustuse kindlust ning 
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kindlust ning esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. Aruandes esitatakse 
vajaduse korral soovitused käesoleva 
määruse täiustamiseks.

esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta. Et võimaldada puuduliku 
infrastruktuuriga liikmesriikidel 
saavutada n-1 norm, jälgib komisjon turu 
ühendatavusega seotud saavutusi ja teeb 
pärast gaasi koordineerimisrühmaga 
konsulteerimist ettepaneku võimalike turu 
tõhustamise vahendite kohta. Aruandes 
esitatakse vajaduse korral soovitused 
käesoleva määruse täiustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I LISA

Komisjoni ettepanek

I LISA: N-1 NÄITAJA ARVUTAMINE

1. N-1 näitaja arvutamine

N-1 näitajaga kirjeldatakse gaasiinfrastruktuuri suutlikkust1 tarnida suurima infrastruktuuri
häire korral piisavalt gaasi, et rahuldada arvestuspiirkonnas suurim gaasinõudlus.

Arvestuspiirkond on geograafiline piirkond, mille jaoks arvutatakse n-1 näitaja.

Suurima gaasitarnete infrastruktuuri häire korral peaks allesjäänud infrastruktuuri tehniline 
võimsus2 olema vähemalt võrdne gaasi kogunõudlusega arvestuspiirkonnas 60-päevasel,
erandlikult kõrge gaasinõudlusega ajavahemikul kõige külmemal ajal, nagu juhtub
statistiliste andmete kohaselt iga 20 aasta tagant.

Järgneva valemi kohaselt arvutatud n-1 näitaja peaks võrduma vähemalt 100 %-ga.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N–1[%] = --------------------------------------------- * 100, N–1 ≥ 100 %

                                                                            .Dmax
                                               
1 Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/…maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005. Artikli 2 lõike 18 kohaselt on 
tehniline võimsus maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, 
võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja kasutamise nõudeid.
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N-1 arvutamisel kasutatud mõisted.

Gaasi pakkumisega seotud mõisted

„Ipm” – impordiks kasutatava torustiku suurim tehniline võimsus (miljonites 
kuupmeetrites päevas) on sellise gaasitorustiku suurima tehnilise võimsuse summa, mille 
kaudu gaasi tarnitakse arvestuspiirkonda.

„Pm” – suurim tootmisvõimsus (miljonites kuupmeetrites päevas) on kõigi 
gaasitootmiskäitiste suurimate võimalike tootmismahtude summa arvestuspiirkonnas, 
võttes arvesse esmatähtsaid tegureid, nagu naftaleiukohtade taastumine.

„Sm” – kriisiolukorras tarnitav kogus (miljonites kuupmeetrites päevas) on suurim 
gaasikogus, mida saab arvestuspiirkonnas tarnehäire ajal 60-päevase ajavahemiku igal 
päeval kõigist hoidlatest välja võtta. Kõnealuse koguse arvutamiseks tuleks kokku liita 
suurimad gaasikogused, mis on arvestuspiirkonnas kõnealuse 60-päevase ajavahemiku 
jooksul kõigist eri liiki hoidlatest välja võetud.

„LNGm” – maagaasi veeldusjaamade suurim võimsus (miljonites kuupmeetrites päevas) on 
selliste terminalide võimsuste summa, mida kasutatakse maagaasi veeldamiseks või 
veeldatud maagaasi impordiks, mahalaadimiseks, abiteenusteks, ajutiseks hoiustamiseks ja 
taasgaasistamiseks; kõnealuse võimsuse puhul on arvesse võetud esmatähtsaid tegureid, 
nagu suurim kättesaadav võimsus laevades ja hoidlates ning tehniline võimsus gaasi 
saatmiseks võrgustikku, mille kaudu tarnitakse gaasi arvestuspiirkonda 60 päeva jooksul.

„Im” – sellise suurima gaasiinfrastruktuuri võimsus (miljonites kuupmeetrites päevas), 
mille kaudu tarnitud gaas moodustab arvestuspiirkonna gaasivarustusest kõige suurema 
osa.

Kui arvestuspiirkonnas tuleneb ülekandevõimsus mitmest torustikust või sissevoolukohast, 
mis ei ole suurim infrastruktuur (Ipm ≠ Im), tuleb lugejas lahutada ka arvestuspiirkonna 
allesjäänud ülekandevõimsus.

„Tout” – väljavoolu ülekandevõimsus (miljonites kuupmeetrites päevas) on selliste 
tehniliste võimsuste summa, mis on suurima infrastruktuuri häire korral jäänud alles gaasi 
ülekandmiseks arvestuspiirkonna kaudu.

Nõudluse arvutamine

„Dmax” – tarnevõimsus, millega rahuldatakse arvestuspiirkonnas igapäevane 
gaasinõudlus, mis on seotud kõige külmema, erandlikult kõrge gaasinõudlusega päevaga, 
nagu juhtub statistiliste andmete kohaselt iga 20 aasta tagant.

Muudatusettepanek

I LISA: N-1 VALEMI ARVUTAMINE



PE438.242v01-00 100/104 AM\802059ET.doc

ET

1. N-1 valemi mõiste

N-1 valemiga kirjeldatakse gaasiinfrastruktuuri tehnilist võimsust1 rahuldada ühtse suurima 
gaasiinfrastruktuuri häire korral arvestuspiirkonnas gaasi kogunõudlus erandlikult kõrge 
gaasinõudlusega päeval, mis esineb statistiliste andmete kohaselt iga 20 aasta tagant.

Gaasiinfrastruktuur hõlmab maagaasi ülekandevõrku ning arvestuspiirkonnaga seotud 
tootmiskäitisi, maagaasi veeldusjaamasid ja gaasihoidlaid.  

Ühtse suurima gaasiinfrastruktuuri häire korral peaks allesjäänud infrastruktuuri tehniline 
võimsus2 olema vähemalt võrdne gaasi päevase kogunõudluse summaga arvestuspiirkonnas 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega päeval, mis esineb statistiliste andmete kohaselt iga 20 
aasta tagant. 

Järgmiselt arvutatava n-1 valemi tulemused peaksid võrduma vähemalt 100 %-ga.

2. N-1 valemi arvutusmeetod

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. N-1 valemi parameetrite mõisted 

„Arvestuspiirkond” – geograafiline piirkond, mille jaoks arvutatakse n-1 valem. 
Arvestuspiirkond võib osutada riiklikule või piirkondlikule tasandile. 

Gaasi nõudlusega seotud mõisted

„Dmax” – gaasi päevane kogunõudlus (miljonites kuupmeetrites päevas) 
arvestuspiirkonnas erandlikult kõrge gaasinõudlusega päeval, mis esineb statistiliste 
andmete kohaselt iga 20 aasta tagant. 

Gaasi pakkumisega seotud mõisted

„EPm” – sissevoolukohtade tehniline võimsus (miljonites kuupmeetrites päevas) on kõikide 
niisuguste sissevoolukohtade tehnilise võimsuse, sealhulgas kahesuunalise võimsuse 
summa, mille kaudu on võimalik tarnida gaasi arvestuspiirkonda. 

„Pm” – suurim tootmisvõime (miljonites kuupmeetrites päevas) on arvestuspiirkonna 
                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr  715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 

nr 1775/2005. Artikli 2 punkti 18 kohaselt on tehniline võimsus maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse 

ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja kasutamise nõudeid.
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sissevoolukohtades kõigi gaasitootmiskäitiste suurima päevase tootmisvõime summa.

„Sm” – kriisiolukorras tarnitav kogus (miljonites kuupmeetrites päevas) on 
arvestuspiirkonna kõikide hoidlate suurima päevase väljaandemahu summa, võttes arvesse 
nende vastavaid füüsilisi tunnusjooni.

„LNGm” – maagaasi veeldusjaamade suurim võimsus (miljonites kuupmeetrites päevas) on 
arvestuspiirkonna kõikide maagaasi veeldusjaamade suurimate tehniliste päevaste 
väljasaatmisvõimsuste summa; kõnealuse võimsuse puhul on arvesse võetud esmatähtsaid 
tegureid, nagu veeldatud maagaasi mahalaadimine, abiteenused, ajutine hoiustamine ja 
taasgaasistamine ning tehniline võimsus gaasi saatmiseks võrgustikku.

„Im” – sellise suurima gaasiinfrastruktuuri tehniline võimsus (miljonites kuupmeetrites 
päevas), millel on suurim võimsus arvestuspiirkonna varustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene -1 loetelu „Infrastruktuur” (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Infrastruktuur
• Ülekande- ja vastassuunavoogude 
suurendamine
• Veeldatud maagaasi terminal 
(hoiustamis- ja taasgaasistamisvõimsuse 
suurendamine)
• Maa-alused gaasihoidlad 
(kaubanduslikud ja strateegilised)

Or. en

Selgitus

Praeguses määruse eelnõus keskendutakse varustuskindlusele kahel erineval moel: 
infrastruktuurinormi (N-1) ja varustuskindluse normi kaudu. Infrastruktuuride, pakkumise ja 
nõudluse meetmed on asjakohased vahendid varustuskindlusega silmitsi seismiseks.
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Muudatusettepanek 496
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene loetelu „Gaasi pakkumine” – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• Veeldatud maagaasi terminalide 
võimsus ja suurim väljasaatmisvõimsus

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praeguses määruse eelnõus keskendutakse varustuskindlusele kahel erineval moel:  
infrastruktuurinormi (N-1) ja varustuskindluse normi kaudu. Infrastruktuuride, pakkumise ja 
nõudluse meetmed on asjakohased vahendid varustuskindlusega silmitsi seismiseks.

Muudatusettepanek 497
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene loetelu „Gaasi pakkumine” – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• Vastassuunavood välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praeguses määruse eelnõus keskendutakse varustuskindlusele kahel erineval moel:  
infrastruktuurinormi (N-1) ja varustuskindluse normi kaudu. Infrastruktuuride, pakkumise ja 
nõudluse meetmed on asjakohased vahendid varustuskindlusega silmitsi seismiseks.
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Muudatusettepanek 498
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene loetelu „Gaasi pakkumine” – üheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• Investeeringud infrastruktuuri välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praeguses määruse eelnõus keskendutakse varustuskindlusele kahel erineval moel: 
infrastruktuurinormi (N-1) ja varustuskindluse normi kaudu. Infrastruktuuride, pakkumise ja 
nõudluse meetmed on asjakohased vahendid varustuskindlusega silmitsi seismiseks.

Muudatusettepanek 499
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – teine loetelu „Gaasi nõudlus” – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• Teistele kütuseliikidele ülemineku 
võimalus – alternatiivsete asenduskütuste 
kasutamine tööstuskäitistes ja 
elektrijaamades

• Teistele kütuseliikidele ülemineku 
võimalus – alternatiivsete asenduskütuste 
kasutamine tööstuskäitistes ja 
elektrijaamades, ilma et see piiraks
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide 
kohaldamist

Or. en

Muudatusettepanek 500
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – esimene loetelu „Gaasi pakkumine” – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• Sunniviisiline teistele kütuseliikidele • Sunniviisiline teistele kütuseliikidele 
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üleminek üleminek, ilma et see piiraks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide 
kohaldamist

Or. en


