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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/67/EÜ 
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0363);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0097/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni, väliskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Ühenduse gaasi transiiditeede ja 
allikate mitmekesistamine on tähtis nii 
kogu ühenduse kui ka üksikute 
liikmesriikide varustuskindluse 
parandamiseks. Tulevikus sõltub 
varustuskindlus kütuseliikide arengust, 
tootmise arengust ühenduses ja ühendusse 
tarnivates kolmandates riikides, aga ka 
investeeringutest gaasihoidlatesse,
tarneallikate ja ühenduses ja sellest 
väljaspool asuvate gaasiteede 
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hoidlatesse. mitmekesistamisse ning veeldatud 
maagaasi hoidlatesse. Seetõttu tuleb võtta 
meetmeid, mis pikemas perspektiivis 
edendavad sellist mitmekesistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Esmatähtis peaks olema uute 
piiriüleste infrastruktuuride rajamine, et 
täita eesmärk luua 2010. aastaks 
vastastikused ühendused vähemalt 10% 
ulatuses elektri- ja gaasivõrkude mahust, 
nagu seda nõutakse eesistujariigi 
järeldustes 2007. aasta märtsis;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Tähtis on sõlmida eellepingud 
vastastikku ühendatud võrkude 
tasakaalustamise ja tarnete kohta, nii et 
kriisiolukorras oleks tagatud 
olemasolevate ühenduste optimaalne 
kasutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Suured lõpptarbijad suudavad olulisel määral hädaolukordadele reageerida, kasutades 
näiteks oma tarbimise ümbersuunamise võimalusi. Sellist potentsiaalset panust ei tohiks 
samuti koormata.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis …/…/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju ning 
millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2003/55/EÜ, käsitletakse 
varustuskindlusega seotud aspekte selliste 
investeeringute pikaajalisel planeerimisel, 
mida tehakse piisavasse piiriülesesse 
võimsusesse ja muudesse 
infrastruktuuridesse, et süsteem oleks 
pikaajaliselt võimeline tagama 
varustuskindlust ja rahuldama mõistlikku 
nõudlust. Varustuskindluse normide 
täitmiseks võib vaja minna 
üleminekuperioodi, et võimaldada vajalike 

(20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
juuli 2009. aasta direktiivis 2009/73/EÜ, 
mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju, 
käsitletakse varustuskindlusega seotud 
aspekte selliste investeeringute pikaajalisel 
planeerimisel, mida tehakse piisavasse 
piiriülesesse võimsusesse ja muudesse 
infrastruktuuridesse, et süsteem oleks 
pikaajaliselt võimeline tagama 
varustuskindlust ja rahuldama mõistlikku 
nõudlust. Varustuskindluse normide 
täitmiseks võib vaja minna 
üleminekuperioodi, et võimaldada vajalike 
investeeringute tegemist. Võrgu 
kümneaastane arengukava, mille koostas 
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investeeringute tegemist. Võrgu 
kümneaastane arengukava, mille koostas 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik ja mida kontrollis 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet, on oluline vahend ühenduse 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks. 

maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik ja mida kontrollis 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet, on oluline vahend ühenduse 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks, 
et viia ellu käesoleva määrusega 
kehtestatud infrastruktuurinõuded ja 
teostada ühenduse tasemel riskianalüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Normaaltingimustes kooskõlastavad tegevust tootjariikidega ettevõtted ja seda kontrollivad 
liikmesriigid. Komisjoni volitusi saab jõustada üksnes ELi piirides. ELi mittekuuluvate 
gaasitootjamaade puhul tuleks komisjonil taotleda töörühma rakendamist.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis kohaldatakse 
direktiivi 2009/xxxx/EÜ (gaasidirektiiv) ja 
määruse (EÜ) nr xxxx (koostööametit 
käsitlev määrus) mõisteid.

Käesolevas direktiivis kohaldatakse 
direktiivi 2009/73/EÜ (gaasidirektiiv), 
määruse (EÜ) nr 715/2009 (gaasimäärus)
ja määruse (EÜ) nr 713/2009
(koostööametit käsitlev määrus) mõisteid.

Or. en

Selgitus

Mõistete ühtsuse ja selguse säilitamiseks tuleks viidata ka energia siseturu kolmanda paketi 
gaasimäärusele.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Riigi pädeva asutuse ja kõigi tema pakutavate meetmete usaldusväärsuse tingimus on see, et 
ta saab tegutseda ilma poliitilise sekkumise ohuta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon koordineerib pädevaid asutusi 
ühenduse tasandil artiklis 10 viidatud gaasi 
koordineerimisrühma kaudu eelkõige 
Euroopa Ühenduse hädaolukorras ning 
lõikes 2 nimetatud meetmete hindamise 
eesmärgil.

Or. en
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Selgitus

Et gaasi koordineerimisrühm peab tegutsema kriisiolukorras, peaks ta osalema ka 
ennetusmeetmetes.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Pikaajalised meetmed varustuskindluse 

tagamiseks
Hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
aruande, milles sisalduvad kavandatud 
reguleerimismeetmed, mille rakendamine 
mitmekesistaks ühenduse tasandil 
gaasitarnete geograafilisi allikaid ja gaasi 
ELi transportivate torustike marsruute. 
Eelkõige tuleb aruandes hinnata 
veeldatud maagaasi rajatiste rolli.

Or. en

Selgitus

Gaasivarustuse kindluse pikaajalist strateegiat ühenduse tasandil on vaja edasi arendada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kriisile nõuetekohaselt reageerimiseks on vaja tugevdada gaasi koordineerimisrühma rolli.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kooskõlastamise 
jooksul võib komisjon soovitada, milline 
peaks olema teabevahetuse ja 

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

konsultatsioonide piirkondlik tasand. 
Komisjon koostöös maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku (ENTSO-G),
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti (ACER) ja gaasi 
koordineerimisrühmaga, võib soovitada 
ka piirkondliku ühiskava kehtestamist.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm, ACER ja ENTSO-G on väga olulised piirkondlike 
koostöövaldkondade kindlaksmääramisel ja nad tuleks täielikult sellesse protsessi kaasata.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna räägitakse ühendust hõlmavast kriisiolukorrast, tuleb koostada ka ühenduse kava.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kuna räägitakse ühendust hõlmavast kriisiolukorrast, tuleb koostada ka ühenduse kava. 
Sätetes tuleb ette näha ka piirkondlike tegevuskavade võimalus.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 6 lõikes 1 nimetatud 3-aastane ajavahemik ei ole uute infrastruktuuride ehitamise 
tähtaegadega kooskõlas. Eelkõige ei võta see arvesse haldusmenetluste kestust, mis venitavad 
uute gaasitranspordi infrastruktuuride ehitamisaja 5–6 aasta pikkuseks.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest tagavad 
ülekandesüsteemi haldurid sellise alalise 
füüsilise ülekandevõimsuse, mis 
võimaldaks transportida gaasi mõlemas 
suunas, nendes võrkudevahelistes 
ühenduskohtades, kus kahesuunalise 
vooluvõimsuse lisamine suurendab
ükskõik millise liikmesriigi 
varustuskindlust. Gaasi kahesuunaline 
vooluvõimsus saavutatakse kulutasuvate 
meetmete abil ning võttes vähemalt arvesse 
artiklis 7 sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. Kui tuleb 
teha lisainvesteeringuid ka 
ülekandevõrgustiku muudes lõikudes, 
kohaldatakse lõiget 7 ka nende 
investeeringute suhtes.

Olukorra muutudes tagavad pädevad 
asutused ühenduskohtade hindamise 
tulemuste korrapärase läbivaatamise, 
seda eeskätt riiklike ennetavate 
tegevuskavade ajakohastamisega.

Or. en

Selgitus

Gaasi mõlemas suunas transportimiseks vajalikke füüsilisi võimsusi kõigis ühenduskohtades 
on kahe aastaga võimalik saavutada juhul, kui infrastruktuuri uuendatakse vaid vähesel 
määral. Kui on vaja teha suuremaid ümberehitusi, näiteks ehitada uus kompressorijaam, ei 
ole see nii lühikese ajaga võimalik. Artiklis tuleks arvesse võtta ka ülekandevõrgustiku 
muudes osades vajalikke investeeringuid. Lõike viimane lause on üleliigne.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
juurutavad asjakohased stiimulid ning 
võtavad direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 
lõike 8 kohasel tariifide või nende 
arvutamismetoodika heakskiitmisel 
arvesse kulusid, mis kaasnevad n-1 normi 
täitmisega ja gaasi mõlemasuunalist 
transporti võimaldava alalise füüsilise 
ülekandevõimsuse tagamisega. Kui kulusid 
on kandnud mitu liikmesriiki või ühes 
liikmesriigis on tehtud kulutusi teise 
liikmesriigi heaks, otsustavad enne mis 
tahes investeerimisotsuste tegemist kõigi 
asjaomaste liikmesriikide reguleerivad 
asutused ühiselt, kuidas kulud jaotatakse. 
Iga sellise investeerimisotsuse maksumus 
ja vastavate kulude jaotus kõigi 
asjaomaste liikmesriikide reguleerivate 
asutuste vahel vajab reguleerivate 
asutuste heakskiitu. Kulude jaotamisel 
liikmesriikide vahel arvestatakse, kui 
suurel määral vaadeldav investeering 
tõstab iga liikmesriigi varustuskindlust. 
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2009
artikli 8 lõiget 1.

Or. en

Selgitus

Tuleb luua stiimulid selliste infrastruktuuri investeeringute edendamiseks, mis annavad 
lisandväärtust varustuskindluse mõttes. Komisjoni ettepanekus ei käsitleta kulude 
proportsionaalset jaotamist investeeringute puhul, mis tehakse teise või teiste liikmesriikide 
huvides.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pädev asutus võtab asjakohased 
meetmed, et tagada kaitstud tarbijatele 
gaasitarned 60 päeva jooksul ka 
hädaolukorras vastavalt artikli 9 lõikele 2. 
60 päeva möödudes või lõikes 1 
nimetatutest rängemate tingimuste korral 
püüab pädev asutus säilitada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele võimalikult kaua ja 
võimalikult suures mahus.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruses arvestatakse ainult ühe stsenaariumiga. Tuleb arvestada suurte 
kõikumiste võimalusega nii alusstsenaariumi intensiivsuse kui ka kestuse osas; sellepärast 
tuleb pädevale asutusele jätta varuvõimalused tegutsemiseks ka teistsuguse kriisi tingimustes, 
samuti tunnistada võimalikke piiranguid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt [30. septembriks 2010; 6 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] hindavad 
komisjon ja kõik pädevad asutused 
täielikult riske, mis mõjutavad vastavalt 
ELi ja asjaomase liikmesriigi 
gaasivarustuse kindlust; seejuures 
järgitakse järgmisi nõudeid:

Or. en
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid; 

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

Or. en

Selgitus

Kuna mitmetes liikmesriikides kasutatakse gaasi peamise kütusena elektrienergia ja soojuse 
tootmisel, tuleb riskianalüüsis arvesse võtta ka kaitstud tarbijate varustamist elektrienergia ja 
kaugküttega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7) Läbipaistva tasuvusanalüüsi põhjal
määratletakse, milline on nende III lisas 
loetletud mitte-turupõhiste meetmete 
panus ja suhteline väärtus, mida 
kavandatakse või rakendatakse 
hädaolukorra puhul; hinnatakse, mil määral 
on kriisiga toimetulekuks vaja võtta mitte-
turupõhiseid meetmeid ja milline on nende 
mõju, ning määratletakse nende 
rakendamise kord; mitte-turupõhiseid 
meetmeid kasutatakse varustuskindluse 
tagamiseks ainult viimase abinõuna.

Or. en

Selgitus

Tuleb väga selgelt öelda, et mitte-turupõhiseid meetmeid kasutatakse vaid viimase 
võimalusena.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 meetmed, mida 
võetakse gaasi kättesaadavaks tegemiseks 
hädaolukorras. Kõnealused meetmed 
võivad hõlmata liikmesriikide ja/või 
maagaasiettevõtjate vahelisi piiriüleseid 
lepinguid.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekust võib mõista, et hüvitusmehhanisme tuleks kasutada gaasi maksumuse 
hüvitamiseks vaid seal, kus see jäi gaasitarbijatele tarnimata mingi hädaolukorra meetme 
rakendamise tõttu. Artikli 12 kohaselt esitatakse kaubanduslepped pädevale asutusele 
nagunii, seetõttu pole vajadust neid veel eraldi „loetleda“.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

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; sel 
tasemel võib turg probleemi lahendada 
ilma pädeva asutuse sekkumiseta.

Or. en



PE430.654v01-00 20/33 PR\795949ET.doc

ET

Muudatusettepanek 26

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 ning on tõsiseltvõetav oht, et 
kaitstud tarbijate varustuskindluse normi ei 
ole enam võimalik täita üksnes turupõhiste 
vahendite abil, ning hädaolukorra 
lahendamise kava raames on nõutav 
pädeva asutuse sekkumine.

Isegi hädaolukorras tuleb tarnehäirete 
mõju leevendamisel eelistada riikliku, 
piirkondliku või kogukonna tasandi 
turupõhiseid vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hädaolukorra lahendamise kavas 
tuleb esitada ka meetmed ja tegevused, 
mis on hädaolukorras vajalikud, et 
leevendada kaitstud tarbijate 
elektrienergia ja kaugküttega 
varustamiseks vajalike gaasitarnete 
katkemise mõju.

Or. en

Selgitus

Kuna mitmetes liikmesriikides kasutatakse gaasi peamise kütusena elektrienergia ja soojuse 
tootmisel, tuleb riskianalüüsis arvesse võtta ka kaitstud tarbijate varustamist elektrienergia ja 
kaugküttega. Eesmärk peaks olema tagada, et kaitstud tarbijatel ei tekiks gaasikriisi tõttu 
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elektrikatkestusi.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Hädaolukorra lahendamise kava 
ajakohastatakse iga kahe aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Riskianalüüsi tuleb iga kahe aasta tagant korrata ning vastavalt tuleb ajakohastada ennetavat 
tegevuskava. Muudatusettepanekuga lisatakse vastav nõue hädaolukorra lahendamise kava 
osas.

Muudatusettepanek 29

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 
Ühenduse hädaolukorra, kui rohkem kui 
üks pädev asutus on artikli 9 lõike 6 
kohaselt välja kuulutanud hädaolukorra
või juhul, kui ühendus kaotab vastavalt 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustiku arvestusele üle 10 % 
gaasiimpordist, mis pärineb kolmandatest 
riikidest. Komisjon võib pädeva asutuse 
taotlusel kuulutada välja Euroopa 
Ühenduse hädaolukorra konkreetselt 
mõjutatud geograafilistes piirkondades, 
mis hõlmavad mitut liikmesriiki.

Or. en
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Selgitus

Kriisijuhtimine riiklikul või piirkondlikul tasandil annab sageli tarnekriisiga võitlemisel 
paremaid tulemusi. Nimetatud künnis (10% ELi tasandil), mis nõuaks ühenduse sekkumist, ei 
pruugi võimalikku piirkondlikku kriisi täiel määral kajastada.

Muudatusettepanek 30

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 
Ühenduse hädaolukorra väljakuulutamist. 
Komisjon ja gaasi koordineerimisrühm 
võtavad oma ülesande täitmisel arvesse:
a) gaasitööstuse esmaseid vastumeetmeid 
suuremale gaasitarnehäirele;
b) liikmesriikide meetmeid, näiteks neid, 
mis on kirjas ennetavas ja hädaolukorra 
lahendamise kavas.

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühma kokkukutsumine peaks olema kohustuslik. Komisjon teeb seda 
Euroopa Ühenduse hädaolukorra puhul, et tegutseda võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 31

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

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

meetmeid. 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

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühma kokkukutsumine peaks olema kohustuslik. Komisjon teeb seda 
Euroopa Ühenduse hädaolukorra puhul, et tegutseda võimalikult kiiresti. Kriisirühm teavitab 
korrapäraselt gaasi koordineerimisrühma.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui komisjon leiab, et pädeva asutuse 
või maagaasiettevõtja võetud meetmed ei 
ole Euroopa Ühenduse hädaolukorra 
lahendamiseks piisavad või need ohustavad 
tõsiselt olukorda mõnes teises liikmesriigis, 
teavitab ta kõnealust pädevat asutust või
maagaasiettevõtjat põhjustest, miks ta 
peab vajalikuks, et asjaomane organ 
muudaks oma meetmeid.

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 pärast nimetatud 
teavitamist muudab asjaomane pädev 
asutus oma meetmeid ja teavitab sellest 
komisjoni või saadab vastuse, milles 
põhjendab nõuetekohaselt kõnealuse 
meetme õigustatust, arvestades täiel 
määral meetme mõju maagaasiettevõtete 
äritegevusele ja pidades silmas 
olemasolevaid hüvitusmehhanisme. Sel 
juhul võib komisjon oma taotlust muuta 
või selle tühistada.
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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, teatab ta 
pädevale asutusele, miks ta ei pea tolle 
põhjendust vastuvõetavaks. Sellisel juhul 
täidab pädev asutus komisjoni taotluse 
viivitamata.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus on liiga kategooriline ega nõua komisjonilt põhjendamist, 
miks ta pädeva asutuse väited tagasi lükkab. Ka komisjon peaks oma otsuseid põhjendama.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pädeva asutuse või maagaasiettevõtja 
meetmed ei piira kunagi gaasivooge 
siseturul, kuid see ei tohi neil takistada 
täitmast oma õiguslikke kohustusi seoses 
tervishoiu, ohutuse ja 
keskkonnaküsimustega.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjad peavad järgima mitmeid ülalnimetatud küsimustega seotud õigusnorme. Uued 
normid ei tohi minna nendega vastuollu.

Muudatusettepanek 34

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 

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

Or. en

Selgitus

Vajalik oli selgitus, et juurdepääs gaasihoidlatele tagatakse kaubanduslepetega, nii et nende 
lepete kehtivus säilib.

Muudatusettepanek 35

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 pädevad 
asutused), 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.

Or. en

Selgitus

Kooskõla komisjoni ettepaneku ülejäänud tekstiga.
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Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Gaasi koordineerimisrühm on ideaalne foorum kavade läbivaatamiseks, et võtta arvesse teiste 
liikmesriikide parimaid tavasid ja kontrollida, kas saab kõrvaldada ELi tasandil esinevaid 
ebakõlasid.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
määratleda piirkondi, kus rakendada 
tõhusamaid meetmeid gaasitarnete 
tagamiseks. 
Seejuures võtab ta arvesse järgmist: 
a) riskianalüüsi tulemusi; 
b) olemasolevate ja kavandatud infra-
struktuuride ja tarneteede paiknemist;
c) olemasolevaid ja rajatavaid liikmes-
riikide vahelisi solidaarsusühendusi.
Solidaarsuse saavutamiseks piirkondlikul 
tasandil moodustab gaasi koordineerimis-
rühm spetsiaalsed allrühmad, kes 
tegelevad varustuskindluse küsimustega 
piirkonna tasandil.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas varasema muudatusettepanekuga, mis puudutab piirkondlike kavadega 
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kaetavate piirkondade kindlaksmääramist.

Muudatusettepanek 38

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 
tootmiskäitisi võrgu, gaasihoidlate või 
veeldatud gaasi hoidlatega (miljonites 
kuupmeetrites tunnis);

Or. en

Selgitus

Igatunnised gaasikogused tuleks väljendada ühikutes tunni ja mitte päeva kohta.

Muudatusettepanek 39

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 
maagaasiettevõtjate või nende vastavate 
liikmesriikide poolt kolmandates riikides 
asuvate tarnijatega seotud lepingute puhul 
komisjonile järgmised koondandmed:

Or. en

Selgitus

Hädaolukorra puhul piisavate meetmete võtmiseks peavad kõigil asjaomastel asutustel, olgu 
siis liikmesriigi või ühenduse tasandil, olema vajalikud andmed. Seejuures tuleb aga tundlikku 
ärialast teavet käidelda väga ettevaatlikult, kuna selle igasugune leke võib tekitada tõsiseid 
probleeme ettevõtetele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda.
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Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hädaolukorra puhul piisavate meetmete võtmiseks peavad kõigil asjaomastel asutustel, olgu 
siis liikmesriigi või ühenduse tasandil, olema vajalikud andmed. Seejuures tuleb aga tundlikku 
ärialast teavet käidelda väga ettevaatlikult, kuna selle igasugune leke võib tekitada tõsiseid 
probleeme ettevõtetele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – teine loend ”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 (sel juhul ei tohiks 
kohustusliku teistele kütustele ülemineku 
tagajärjel tekkivad täiendavad 
kasvuhoonegaaside heitkogused kuuluda 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
alla)

Or. en

Selgitus

Elektrigeneraatorite sunnitud üleminekut teistele, rohkem heitkoguseid tekitavatele 
energiaallikatele ei tohiks lugeda saastekvootidega kauplemise režiimi alla kuuluvaks.



PR\795949ET.doc 29/33 PE430.654v01-00

ET

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – teine loend ”Gaasi nõudlus” – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Tõhustamine välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energiatõhusus ei ole mitte kiire kriisitõrjeabinõu, vaid poliitika pikaajaline eesmärk.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – teine loend ”Gaasi nõudlus” – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Taastuvate energiaallikate suurem 
kasutus

– Elektrienergia tootmisel gaasi 
ulatuslikum asendamine alternatiivsete 
energiaallikatega

Or. en

Selgitus

Taastuvate energiaallikate kasutamine ei ole mitte kiire kriisitõrjeabinõu, vaid poliitika 
pikaajaline eesmärk.
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SELETUSKIRI

I Sissejuhatus

Üleeuroopaliste poliitikameetmete täiskomplekt, mis tuleneb valdavalt 2007. aasta jaanuaris 
avaldatud teatisest „Euroopa energiapoliitika“1, kujutab endast vastust energiavarustuse 
kindluse probleemile. Gaasisektoris aitab seda eesmärki täita, lisaks direktiivile 2004/67/EÜ, 
terve infrastruktuure ja vastastikuseid ühendusi kaudselt käsitlev reguleeriv raamistik, mille 
moodustavad i) üleeuroopaliste energiavõrkude suunised2 ja ii) 2009. aasta juunis vastu 
võetud nn elektrienergia ja gaasi siseturgu käsitlev kolmas energeetikapakett. 
Energiavarustuse kindlust aitavad suurendada gaasituru integreerimiseks võetud õiguslikud 
meetmed, eeskirjade kehtestamine, mis reguleerivad kolmandate osapoolte juurdepääsu gaasi-
ja veeldatud maagaasi hoidlatele ning gaasivarusid puudutava teabe läbipaistvust3. Samuti 
leidis parlament, et õigusaktide paketi kesksed küsimused on piirkondliku solidaarsuse 
edendamine, gaasivõrkude vastastikuse sidumise arendamine võrgustike 10 aasta arengukava 
abil ning võrkudele juurdepääsu tingimuste jõuline ühtlustamine ülekandesüsteemide 
haldurite koostöö kaudu4.

Energiavarustuse kindluse rahvusvahelisi aspekte käsitleti ka resolutsioonides5, milles rõhutati 
vajadust arendada edasi tootjaid, jaotajaid ja tarbijaid hõlmavat Euroopa ühtset 
energiastrateegiat, et „rääkida ühel häälel“ ning luua läbipaistev ja jätkusuutlik 
energiasüsteem, mis suurendab energiavarude piirkondlikku mitmekesisust. Euroopa 
energiajulgeoleku ja solidaarsuse tegevuskava väljatöötamine koos kriisile reageerimise 
mehhanismide läbivaatamisega sai ka parlamendi tugeva toetuse.

Sellega seoses tervitab raportöör ettepanekut võtta vastu määrus, milles käsitletakse 
gaasivarustuse kindlust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ, kuna see on 
õigusakt, mis annab tõese vastuse tegelikult liidu ees seisvale probleemile. See sai selgeks 
möödunudtalvise Venemaa ja Ukraina vahelise gaasikriisi ajal, kui miljonitel Euroopa 
kodanikel ja meie tööstusel tuli tõsiselt kannatada. Ülalnimetatud resolutsiooniga taotles 
Euroopa Parlament vastavat algatust ja raportöör on kindel, et lähikuudel annavad 
parlamendiliikmed siin oma olulise panuse.

Ta on veendunud, et sellise resolutsiooni kiire ja täielik rakendamine koos energia siseturgu 
reguleerivate õigusaktidega vähendab oluliselt ELi haavatavust välistarnete katkemise suhtes 
ning samas tugevdab Euroopa gaasifirmade juhtivat rolli maailmas ja liidu kui ülemaailmse 
strateegilise tähtsusega osapoole geopoliitilist seisundit. 
                                               
1 KOM(2007) 001.
2 Otsus nr 1364/2006, ELT L 262, 22.9.2006, lk 1-23.
3 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ, ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.
4 Määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005, ELT L 211, 14.8.2009, lk 36.
5 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2009. aasta resolutsioon teise strateegilise energiaülevaate kohta 
(2008/2239(INI)), T6-038/2009
Euroopa Parlamendi 17. septembri 2009. aasta resolutsioon energiavarustuse kindluse välisaspektide kohta, T7-
0021/2009.
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II. Raportööri määratletud põhipunktid

1. Raporti projektis käsitletud küsimused

Raportööri arvates tuleb määruse ettepaneku mitmeid punkte täiustada ning seetõttu teeb ta 
ettepaneku mõningateks muudatusteks alljärgnevates küsimustes.

a. Ettevõtete roll

Samal ajal kui põhjendustes ja mõjude hindamises tehakse kõigiti selgeks vajadus käsitleda 
kriisi kolmes järgus (1. turg, 2. liikmesriigid, 3. ühendus), tundub ettevõtete roll õigusakti 
tekstis hajuvat, mistõttu seda tuleks tekstis tugevamini rõhutada mitmes valdkonnas, eriti 
seoses gaasi koordineerimisrühma rolli ja kolme peamise kriisitasemega.

b. Vastassuunavood

Praeguses tekstis tehakse ettepanek tagada kõigi võrkudevaheliste ühenduste võime lasta läbi 
vastassuunalisi gaasivooge. Raportööri arvates läheb see nõue liiga kaugele nii majanduslikus 
kui ka varustuskindluse mõttes. Nii näiteks ei ole vastassuunavood vajalikud 
võrkudevahelistes ühendustes tarnijariikidega. Pädevad asutused liikmesriikide tasandil ja 
gaasi koordineerimisrühm ELi tasandil peaksid kindlaks määrama, millistes ühenduskohtades 
on vastassuunavoo läbilaske võime majanduslikult tasuv ja suurendab kriisi korral 
varustuskindlust. 

c. Ennetavad tegevuskavad ja hädaolukorra lahendamise kavad

Raportöör usub, et nii nagu liikmesriigid, peaks ka komisjon koostama ennetavad ja 
hädaolukorra lahendamise kavad ELi tasandil, et ühenduse hädaolukorra väljakuulutamise 
korral võimalikult hästi olukorraga toime tulla.

d. Ühenduse hädaolukord

Praeguse teksti kohaselt on importtarnete kahanemine 10% võrra see künnis, mille ületamisel 
kuulutatakse automaatselt välja ühenduse hädaolukord. Raportöör aga leiab, et see künnis ei 
hõlma paljusid selliseid olukordi, kus ühe liikmesriigi gaasivarustus on täielikult katkenud, 
kuid 10% künnist kogu ELi tasandil ei ole ületatud. Seetõttu karmistas ta vastava artikli 
sätteid, nähes ette võimaluse ühenduse hädaolukorra väljakuulutamiseks teatavas 
geograafilises piirkonnas. Sellega peaks kaasnema mingi ühenduse solidaarsusmehhanism, 
mida rakendatakse piirkonna tasandil. 

e. Uute riikidevaheliste infrastruktuuriinvesteeringute kulude jagamine

Enamik liikmesriike on väljendanud muret uute infrastruktuuride ehitamise või vanade 
rekonstrueerimise kulude pärast. Küsimus on eriti oluline seetõttu, et käesoleva määruse 
rakendamine tähendab paljudel juhtudel ühes liikmesriigis tehtavaid ehitustöid, millest saavad 
kasu teised liikmesriigid. Kolmandas energia siseturu paketis nähakse juba ette mehhanismid 
piiriüleste vastastikuste ühenduste tarvis. Raportöör arvab, et neid mehhanisme saaks 
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kasutada ka teiseliigiliste, näiteks vastassuunavoogude investeeringute korral. Ta lisab selge 
viite põhimõttele, et kulud tuleb jaotada proportsionaalselt tarnekindluse suurenemisest 
saadava kasuga.

f. Mitte-turupõhised meetmed

Raportöör on mitmel korral väljendanud soovi selgemalt piiritleda, mis tingimustel võivad 
liikmesriigid turu tegevusse sekkuda. Ta tunnistab, et neid meetmeid võib rakendada vaid 
äärmuslikes olukordades, ning et nende jõustamisel pädevate asutuste poolt võivad olla 
lühiajalised või keskmise pikkusega mõjud turu normaalsele toimimisele. Seepärast on 
raportöör asjaomastes tekstilõikudes rõhutanud, et mitte-turupõhiseid mehhanisme tuleks 
kasutada vaid viimase võimalusena. 

g. Teabevahetus

Raportöör usub kindlalt, et hädaolukorra puhul piisavate meetmete võtmiseks peavad kõigil 
asjaomastel asutustel, olgu siis liikmesriigi või ühenduse tasandil, olema vajalikud andmed. 
Seejuures tuleb aga tundlikku ärialast teavet käidelda väga ettevaatlikult, kuna selle igasugune 
leke võib tekitada tõsiseid probleeme nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikide 
gaasifirmadele. Seepärast teeb ta ettepaneku koguda vastavad andmed liikmesriigi tasandil ja 
lasta pädeval asutusel esitada need komisjonile summeeritud kujul. 

h. Elektrienergia sektori roll

Raportöör tunnistab, et riikides, kus kodumajapidamised kasutavad peamiselt gaasi abil 
toodetud elektrienergiat, tuleb võtta konkreetseid meetmeid selle tagamiseks, et kaitstud 
tarbijad ei jääks kriisi ajal elektrita. Seetõttu lisab ta selle küsimuse riskianalüüsidesse ja 
hädaolukorra lahendamise kavadesse.

i. Muud küsimused

Raportöör teeb ettepaneku lisada uus artikkel gaasi varustuskindluse pikaajaliste meetmete 
kohta, mille kohaselt komisjon peaks koostama ettekande, milles käsitletakse võimalusi 
ühenduse tasandil mitmekesistada tarneallikate geograafiat ja ELi tulevaid tarneteid, ning 
antakse täielik hinnang veeldatud maagaasi hoidlate rollile. Lisaks täiendab ta teksti viidetega 
sellele, kui tähtis on suurendada liikmesriikidevaheliste vastastikuste ühenduste 
läbilaskevõimet.

Lisaks arvab raportöör, et praegune tekst sätestab ennetusmeetmed vaid piiratud arvu 
stsenaariumite puhuks ning et see peaks võimaldama erineva kestuse või intensiivsusega 
kriiside puhul suuremat paindlikkust.

2. Raporti projektis menetluse praegusel etapil käsitlemata jäetud küsimused

Raportöör otsustas teadlikult jätta kaks küsimust raporti projektis käsitlemata, kuna arvab, et 
nende keerukuse tõttu tuleks neid veel parlamendiliikmetega põhjalikult arutada. Samas 
soovib raportöör selgitada, mida ta tahab lõpptekstis nende küsimuste osas saavutada.
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a. Kaitstud tarbija mõiste määratlemine

Praeguses tekstis olev mõiste on liiga ebamäärane ja samas liiga kitsas. Liiga ebamäärane 
sellepärast, et võimalus hõlmata mõistega iga gaasitorustikuga ühendatud VKEd võimaldab 
võtta siia sektoreid, mida ei oleks põhjust kriisi ajal hädavajalikeks pidada. Ning liiga kitsas 
sellepärast, et erandi tegemist võimaldatakse ainult koolidele ja haiglatele, mitte aga muudele 
elutähtsatele teenustele (näiteks tuletõrje). Raportöör leiab, et kuna sellel mõistel on artiklis 7 
kehtestatud varustuskindluse normi määramisel keskne tähtsus, peaks tekst võimaldama 
liikmesriikidele mõningast paindlikkust oma riigi olukorra kohandamisel selgelt määratletud 
kriteeriumitega. Sellega seoses arvab ta, et parlamendis kokku lepitavas lõplikus tekstis 
kindlasti ei tohiks piirata kaitstud tarbija mõistet konkreetsete sektorite või osapooltega, kes 
on vältimatult vajalikud näiteks tervishoiuteenuste ja riikliku julgeoleku tagamiseks. 
Valdkondade lõpliku loendi kehtestamisel tekib oht midagi tähtsat välja jätta, mistõttu selgelt 
määratletud kriteeriumite loend oleks palju asjakohasem.

b. Infrastruktuurinorm (n-1)

Raportööri arvates on siin tegemist väga tehnilise ja siiani ebaselge küsimusega. Paljud väga 
erineva taustaga sidusrühmad on väljendanud tõsist kahtlust normi n-1 tulemuslikkuse suhtes 
selle komisjoni tekstis esineval kujul. Et tegemist on määruse ühe peamise mehhanismiga, 
soovib ta seda pikemalt uurida ning esitada siis põhjalikud muudatusettepanekud, mis 
muudaksid normi n-1 võimalikult usaldusväärseks.

Raportöör arvab, et norm n-1 peaks olema määruse peamine subsidiaarsuselement ja 
võimaldama kajastada kõiki liikmesriikide eritingimusi. Näiteks ei ole mingil liikmesriigil 
head nn n-1 taset, kuid samas mõjutaks gaasitarnete katkemine tema energiaturgu või 
energiaallikate struktuuri vähe, sest ta ei ole gaasist kuigi sõltuv. Liikmesriikidel tuleks lasta 
paindlikult otsustada, kuidas gaasitarnekriisi korral tegutseda, näiteks kas laiendada oma 
gaasiinfrastruktuuri või arendada edasi oma energiatoodangut. Need on vaid kaks näidet 
erinevatest võimalustest. Raportöör toetab igati normi mõtet, kuid tema arvates vajavad 
parlamendiliikmed rohkem aega määruse sellise olulise küsimuse üksikasjadega tutvumiseks.


