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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Viimasel kümnel aastal on Euroopas 
gaasitarbimine kiirelt suurenenud. Koos 
kohaliku tootmise vähenemisega on 
imporditava gaasi kogus kasvanud veelgi 
kiiremini ning tekitanud seega suurema 
sõltuvuse impordist ja vajaduse lahendada 
varustuskindlusega seotud probleemid. 

(2) Viimasel kümnel aastal on Euroopas 
gaasitarbimine kiirelt suurenenud. Koos 
kohaliku tootmise vähenemisega on 
imporditava gaasi kogus kasvanud veelgi 
kiiremini ning tekitanud seega suurema 
sõltuvuse impordist ja vajaduse lahendada 
varustuskindlusega seotud probleemid. 
Maagaasi domineerimise tõttu nende 
energiaallikate kogumis võivad mõned 
liikmesriigid kujuneda „energiasaarteks”, 
juhul kui nad sõltuvad suurel määral 
kolmandatest riikidest imporditavast 
gaasist ja neil ei ole 
infrastruktuuriühendusi ülejäänud 
ELiga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Gaasivarustuse kindluse praeguste 
ühenduse meetmete alusel on 
liikmesriikidel siiski endiselt meetmete 
valikul suur otsustusõigus. Kui üksiku 
liikmesriigi varustuskindlus on ohus, 
kaasneb sellega selge risk, et asjaomase 
liikmesriigi ühepoolselt kehtestatud 
meetmed võivad ohtu seada gaasi siseturu 
nõuetekohase toimimise. Hiljutised 
kogemused on tõendanud, et selline risk on 
tõepoolest olemas. Selleks et gaasi siseturg 
toimiks ka tarneraskuste korral, on vaja 
paremini kooskõlastada nii ennetavaid 
meetmeid kui ka vastumeetmeid 
konkreetsetele tarnehäirele. 

(4) Gaasivarustuse kindluse praeguste liidu 
meetmete alusel on liikmesriikidel siiski 
endiselt meetmete valikul suur 
otsustusõigus. Kui üksiku liikmesriigi 
varustuskindlus on ohus, kaasneb sellega 
selge risk, et asjaomase liikmesriigi 
ühepoolselt kehtestatud meetmed võivad 
ohtu seada gaasi siseturu nõuetekohase 
toimimise ning kaitstud, sh kaitsetumate 
tarbijate julgeoleku. Hiljutised kogemused 
on tõendanud, et selline risk on tõepoolest 
olemas. Selleks et gaasi siseturg toimiks ka 
tarneraskuste korral, on vaja sätestada 
solidaarsus ja kooskõlastamine nii 
ennetavate meetmete puhul kui ka 
vastumeetmete puhul konkreetsetele 
tarnehäirele. 

Selgitus 

Tundub, et tarbijakaitse ja solidaarsuse mõiste ei ole sellesse ettepanekusse täielikult 
integreeritud. Kuna määrus käsitleb gaasivarustuse kindlust, on tarnehäiretele reageerimisel 
vaja tingimata arvesse võtta tarbijakaitset ja liikmesriikidevahelist solidaarsust. 
 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Gaasi tarnehäiretest tingitud 
võimalike kriiside mõju vähendamiseks 
peaksid liikmesriigid töötama välja ühise 
strateegia, millega tagada energiaallikate 
ning gaasi tarneteede ja tarneallikate 
mitmekesistamine. Lisaks peaks komisjon 
koos liidu ja riiklike tasandi asutustega 
võtma meetmeid, mille abil tagada gaasi 
tarneteede ja tarneallikate 
mitmekesistamist käsitlevate ning liidu 
poolt heaks kiidetud praeguste projektide 
kiire lõpuleviimine, sest see aitaks 
oluliselt kaasa varustuskindluse 
suurendamisele.  

 

 
 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Ühendusse suunduvate gaasitarnete 
tõsine häire võib mõjutada kõiki 
liikmesriike ja energiaühenduse 
asutamislepingu osalisi ning kahjustada 
tõsiselt kogu ühenduse majandust. Samuti 
võivad gaasitarnehäiretel olla sotsiaalsed 
tagajärjed eelkõige kaitsetumatele 
tarbijarühmadele. 

(6) Liitu suunduvate gaasitarnete tõsine 
häire võib mõjutada liidu strateegilisi huve 
ning kõiki liikmesriike ja energiaühenduse 
asutamislepingu osalisi, kahjustada tõsiselt 
kogu liidu majandust ning mõjutada 
kaudselt ka teisi sektoreid. Samuti võivad 
gaasitarnehäiretel olla sotsiaalsed 
tagajärjed eelkõige kaitsetumatele 
tarbijarühmadele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liidu gaasituru pikaajalise 
jätkusuutlikkuse seisukohast on oluline, 
et gaasivarustuse kindluse kaitsmiseks 
võetud meetmed ei moonutaks 
põhjendamatult konkurentsi ega siseturu 
tõhusat toimimist. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Selgitus 

Määruses määratletud n-1 reegel puudutab ainult infrastruktuure. 
 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides 
ja ühenduses tervikuna. Gaasivarustuse 
kindluse ühised miinimumkriteeriumid 
peaksid tagama võrdsed võimalused 
gaasiga varustatuse kindlustamiseks ning 
oluliselt soodustama vajaliku 
infrastruktuuri ehitamist ja kriisiolukorrale 
reageerimise valmisoleku parandamist. 

(9) Tarnehäiretega toimetulekuks on vaja 
piisavat ja mitmekesistatud 
gaasiinfrastruktuuri liikmesriikides, 
eelkõige energiaallikatest isoleeritud 
piirkondades. Gaasivarustuse kindluse 
ühised miinimumkriteeriumid, milles on 
võetud arvesse riigi või piirkonna eripära, 
peaksid tagama võrdsed võimalused 
gaasiga varustatuse kindlustamiseks ning 
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Nõudlusega seotud meetmetel (nt teistele 
kütuseliikidele üleminek) võib olla oluline 
osa energiavarustuse kindluse tagamisel, 
kui neid meetmeid saab tarnehäirega 
toimetulekuks kiiresti rakendada ja nad 
vähendavad märgatavalt nõudlust. 

oluliselt soodustama vajaliku 
infrastruktuuri ehitamist ja kriisiolukorrale 
reageerimise valmisoleku parandamist. 
Nõudlusega seotud meetmetel (nt teistele 
kütuseliikidele üleminek) võib olla oluline 
osa energiavarustuse kindluse tagamisel, 
kui neid meetmeid saab tarnehäirega 
toimetulekuks kiiresti rakendada ja nad 
vähendavad märgatavalt nõudlust. Tuleb 
siiski märkida, et üleminek fossiilkütusele 
põhjustaks suuremat kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiendavalt tuleks edendada 
energia tõhusat kasutust kui nõudlusega 
seotud meedet. Kavandatud nõudlusega ja 
pakkumisega seotud meetmete 
keskkonnamõju tuleks võtta 
nõuetekohaselt arvesse ning eelistada 
tuleks meetmeid, mille keskkonnamõju on 
väikseim. Kõigi infrastruktuuri 
investeeringute puhul tuleb võtta 
nõuetekohaselt arvesse keskkonda ja 
sellega seotud ELi õigusakte. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(10) Investeeringuid gaasi uude 
infrastruktuuri tuleks jõudsalt edendada 
ning neid tuleks teha ainult pärast 
asjakohast keskkonnamõju hindamist. 
Selline uus infrastruktuur peaks 
tugevdama gaasivarustuse kindlust ja 
tagama samas maagaasi siseturu 
nõuetekohase toimimise. Peamiseks 
investeerijaks peaksid olema ettevõtjad, 
kellele tuleb selleks majanduslikke 
stiimuleid pakkuda. Taastuvatest 
energiaallikatest saadud gaasi 
integreerimist gaasivõrgu infrastruktuuri 
tuleks hõlbustada. Piiriüleste 
infrastruktuuriinvesteeringute korral tuleks 
piiriülese toime arvessevõtmiseks aktiivselt 
kaasata Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER), mis asutati 
Euroopa parlamendi ja nõukogu1 
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määrusega (EÜ) nr 713/2009, ning 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik (ENTSO-G). 

_______________ 
1 ELT L 211, 14.8.2009, lk 1. 

 

Muudatusettepanek  10 

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. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Kui on vaja uusi piiriüleseid 
võrkudevahelisi ühenduskohti, või kui on 
vaja laiendada olemasolevaid, peaksid 
kõnealused liikmesriigid, pädevad 
asutused ja reguleerivad asutused (juhul 
kui nad ei ole pädevad asutused) tegema 
varakult tihedat koostööd. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Selgitus 

Investeeringud energiatõhusamasse tarbimisse ja alternatiivsetesse energiaallikatesse ei aita 
mitte ainult vähendada CO2 heitkoguseid, vaid ka sõltuvust gaasi impordist ning 
investeeringuid kriisile reageerimisse. 
 

Muudatusettepanek  14 



 

 
 PE446.602/ 8 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Käesolev määrus peaks tagama, et 
maagaasiettevõtjad ja tarbijad saaksid 
tarnehäiretega toimetulekuks toetuda 
turumehhanismidele võimalikult kaua. 
Samuti tuleks määrusega ette näha 
hädaolukorrale reageerimise mehhanismid, 
millele saab tugineda olukorras, kus turud 
ei suuda gaasitarnehäirega enam vajalikul 
määral toime tulla. Ka hädaolukorras 
tuleks tarnehäirete mõju leevendamiseks 
eelistada turupõhiseid vahendeid.  

(12) Käesolev määrus peaks tagama, et 
maagaasiettevõtjad ja tarbijad saaksid 
tarnehäiretega toimetulekuks toetuda 
turumehhanismidele võimalikult kaua. 
Samuti tuleks määrusega ette näha 
hädaolukorrale reageerimise mehhanismid, 
millele saab tugineda olukorras, kus turud 
üksi ei suuda gaasitarnehäirega enam 
vajalikul määral toime tulla. Ka 
hädaolukorras tuleks tarnehäirete mõju 
leevendamiseks eelistada turupõhiseid 
vahendeid. 

Selgitus 

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 hädaolukorra etapis toimida samaaegselt. 
 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) ELi investeeringutega 
infrastruktuuri ja taastuvtootmisse 
peaksid kaasnema liikmesriikide ja 
komisjoni püüded edendada koostöös 
kolmandate riikidega ELi naabruses 
siseturu põhimõtete ja normide 
laiendamist vastavalt energiaharta 
lepingule. Komisjon peaks kaaluma liidu 
ja Kagu-Euroopa riikide vahelise 
energiaühenduse laiendamist vajaduse 
korral muudele kolmandatele riikidele 
ning selle eeskujul uute piirkondlike 
energiaturgude (näiteks Euroopa-
Vahemere piirkonna energiaühendus) 
loomist, et tagada varustuskindlus. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Alates energia siseturu kolmanda 
paketi vastuvõtmisest kohaldatakse 
gaasisektori suhtes uusi sätteid, millega on 
kehtestatud liikmesriikide, reguleerivate 
asutuste, ülekandesüsteemi haldurite ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti selged ülesanded ja 
kohustused ning parandatud turu 
läbipaistvust, et soodustada selle head 
toimimist ja gaasivarustuse kindlust. 

(13) Alates energia siseturu kolmanda 
paketi vastuvõtmisest kohaldatakse 
gaasisektori suhtes uusi sätteid, millega on 
kehtestatud liikmesriikide, reguleerivate 
asutuste, ülekandesüsteemi haldurite ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti selged ülesanded ja 
kohustused ning parandatud turu 
läbipaistvust, et soodustada selle head 
toimimist, gaasivarustuse kindlust ja 
klientide kaitstust. 

Selgitus 

Tundub, et tarbijakaitse ja solidaarsuse mõiste ei ole sellesse ettepanekusse täielikult 
integreeritud. Kuna määrus käsitleb gaasivarustuse kindlust, on tarnehäiretele reageerimisel 
vaja tingimata arvesse võtta tarbijakaitset ja liikmesriikidevahelist solidaarsust. 
 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Gaasi siseturu lõpuleviimine ja tõhus 
konkurents sellel turul kindlustavad 
ühenduses kõigi liikmesriikide jaoks väga 
suure tarnekindluse, tingimusel et 
kõnealune turg saab täiel määral toimida ka 
ühenduse üht osa mõjutava tarnehäire 
korral ning olenemata häire põhjusest. 
Varustuskindlusele on seepärast vaja 
terviklikku ja tõhusat ühist lähenemisviisi, 
mis toetub eelkõige läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele 
poliitikameetmetele, mis vastavad 
turunõuetele ning aitavad vältida 
turumoonutusi ja kaitsta turu reageerimist 
häiretele.  

(14) Gaasi siseturu lõpuleviimine ja tõhus 
konkurents sellel turul kindlustavad liidus 
kõigi liikmesriikide jaoks väga suure 
tarnekindluse, tingimusel et kõnealune turg 
saab täiel määral toimida ka liidu üht osa 
mõjutava tarnehäire korral ning olenemata 
häire põhjusest. Varustuskindlusele on 
seepärast vaja terviklikku ja tõhusat ühist 
lähenemisviisi, mis toetub eelkõige 
läbipaistvusele, solidaarsusele ja 
mittediskrimineerivatele 
poliitikameetmetele, mis vastavad siseturu 
toimimisele ning aitavad vältida 
turumoonutusi ja kaitsta turu reageerimist 
häiretele. 
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Selgitus 

Muudatusettepanekus selgitatakse, et poliitikas tuleks arvestada siseturu toimimist, mitte aga 
turunõudeid. 
 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et kindlustada hästi toimiv 
turg eelkõige tarnehäirete korral ja 
kriisiolukordades, on äärmiselt oluline 
määratleda täpselt kõigi 
maagaasiettevõtjate ning pädevate 
asutuste ülesanded ja kohustused. 

(15) Ülesannete ja kohustuste määramisel 
tuleks tagada, et peetaks kinni 
kolmeaastasest lähenemisviisist, mille 
puhul kaasataks kõigepealt asjaomased 
ettevõtjad ja tööstus, seejärel liikmesriigid 
riiklikul ja piirkondliku tasandil ning 
lõpuks liit. Tarnehäirete korral peaks 
turuosalistel olema piisavalt võimalusi 
tulla olukorraga toime turupõhiste, nagu 
II lisas loetletud meetmete abil. Kui 
turuosalised ei tegutse adekvaatselt, 
peaksid liikmesriigid ja nende pädevad 
asutused võtma tarnehäirete kaotamiseks 
või nende mõju leevendamiseks meetmeid, 
nagu on loetletud III lisas. Ainult juhul, 
kui need meetmed ei ole piisavad, tuleks 
tarnehäirete kaotamiseks või nende mõju 
leevendamiseks meetmeid võtta 
piirkondlikul või liidu tasandil. Võimaluse 
korral tuleks liidu tasandi meetmetele 
eelistada piirkondlikke lahendusi. 
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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 

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

kindlaks määrata varustuskindluse 
piisavalt ühtlustatud normid – võttes 
arvesse avaliku teenuse osutamise 
kohustust ja tarbijakaitse meetmeid, 
millele on osutatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju)1 artiklis 3 –, mille 
abil saaks lahendada vähemalt jaanuaris 
2009 esinenud olukorra. 

 _____ 
1 ELT L 211, 14.8.2009, lk 94. 

Selgitus 

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

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Turu hea toimimise tagamiseks on 
võimalikke tarnehäireid (nt jaanuaris 2009 
toimunud häire) silmas pidades oluline, et 
maagaasiettevõtjad investeerivad 
õigeaegselt kohalikku tootmisesse ja 
infrastruktuuri, nt võrkudevahelised 
ühendused, torustikus kahesuunalist voogu 
võimaldavad seadmed, hoidlad ning 
veeldatud maagaasi taasgaasistamise 
käitised. 

(17) Turu hea toimimise tagamiseks on 
võimalikke tarnehäireid (nt jaanuaris 2009 
toimunud häire) silmas pidades oluline, et 
maagaasiettevõtjad investeerivad 
õigeaegselt kohalikku tootmisesse ja 
infrastruktuuri, nt võrkudevahelised 
ühendused, eelkõige ELi gaasivõrku 
juurdepääsu võimaldavad ühendused, 
torustikus kahesuunalist voogu 
võimaldavad seadmed, hoidlad ning 
veeldatud maagaasi taasgaasistamise 
käitised. Kui vajalikud ühendused ei ole 
gaasiettevõtjatele majanduslikult tasuvad, 
kuid neil oleks gaasivarustuse kindluse 
jaoks selge lisandväärtus, peaks komisjon 
tegema ettepaneku asjakohaste rahaliste 
stiimulite kohta, et tagada kõikide 
liikmesriikide füüsiline ühendatus ELi 
gaasivõrguga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Olukorras, mil turg ei saa gaasitarneid 
enam tagada, on oluline need säilitada 
eelkõige kodutarbijatele ja teistele kaitstud 
tarbijatele, nagu koolid ja haiglad. 
Kriisiolukorras võetavad meetmed on vaja 
määratleda enne kriisi puhkemist. 

(18) Olukorras, mil turg ei saa gaasitarneid 
enam tagada, on oluline need säilitada 
eelkõige kodutarbijatele ja piiratud arvule 
muudele tarbijatele, eelkõige tähtsaid 
avalikke teenuseid osutavatele tarbijatele, 
kelle võivad kindlaks määrata asjaomased 
liikmesriigid ise. Kriisiolukorras võetavad 
meetmed on vaja määratleda enne kriisi 
puhkemist. 
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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 
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.  

(20) Direktiivis 2009/73/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 
investeeringute tegemist. Võrgu 
kümneaastane arengukava, mille koostas 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
Euroopa võrgustik ja mida kontrollis 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet, on oluline vahend liidu 
investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks, 
et viia ellu käesoleva määrusega 
kehtestatud infrastruktuurinõuded ja 
teostada liidu tasemel riskianalüüs. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Selgitus 

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

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks Euroopa Ühenduse 
hädaolukorras ning eelkõige selliste 
liikmesriikide toetamiseks, kes on 
geograafiliste või geoloogiliste tingimuste 
tõttu vähem soodsas olukorras, peaks 
liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed, nagu 
maagaasiettevõtjate vahelised 
kaubanduslepped, hüvitusmehhanismid 
või gaasi ekspordi või hoidlatest 
väljavõtmise suurendamine. 
Solidaarsusmeetmed võivad olla eriti 

(23) Liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
suurendamiseks liidu hädaolukorras ning 
eelkõige selliste liikmesriikide toetamiseks, 
kes on geograafiliste või geoloogiliste 
tingimuste tõttu vähem soodsas olukorras, 
peaks liikmesriigid välja töötama 
solidaarsusmeetmed. Maagaasiettevõtjad 
peaksid välja töötama sellised meetmed 
nagu kaubanduslepped, mis võivad 
sisaldada gaasi ekspordi või hoidlatest 
väljavõtmise suurendamist. Oluline on 
ergutada eelnevate lepingute sõlmimist 
maagaasiettevõtjate vahel. 
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asjakohased selliste liikmesriikide vahel, 
kellele komisjon soovitab ühiste ennetavate 
tegevuskavade või hädaolukorra 
lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist. 

Maagaasiettevõtjatele tuleks alati 
hüvitada õiglaselt ja võrdselt kõik 
meetmed, mida neil palutakse 
hädaolukorraks valmisolekuks võtta. 
Solidaarsusmeetmed võivad olla eriti 
asjakohased selliste liikmesriikide vahel, 
kellele komisjon soovitab ühiste ennetavate 
tegevuskavade või hädaolukorra 
lahendamise piirkondlike ühiskavade 
koostamist. 

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

Põhjendus 30 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Käesoleva määruse kohaselt 
peaksid komisjon ja liikmesriigid 
tõhustama kolmandatest riikidest 
lähtuvate gaasitarnete kindluse kontrolli. 
Komisjon peaks koordineerima süsteeme, 
millega lahendatakse vaidlusi kolmandate 
riikidega, ja tugevdama energiadialoogi – 
muu hulgas energiaharta lepingu ja 
energiaühenduse lepingu raames. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 b) Lepingud, mis käsitlevad 
gaasitarneid kolmandatest riikidest, ei 
tohiks sisaldada sätteid, millega rikutakse 
ELi siseturu eeskirju, näiteks reekspordi 
piiranguid või klausleid, millel on 
samasugune mõju nagu nn 
sihtkohaklauslitel.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) ELi institutsioonid peaksid 
Nabucco gaasijuhtme projekti seadma 
eriprioriteediks. 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed, 
kindlustades gaasi siseturu nõuetekohase 
ja järjepideva toimimise ning kehtestades 
erakorralised meetmed, mida 
rakendatakse olukorras, kus turg ei suuda 
enam tagada vajalikke gaasitarneid, 
määratledes selgelt kohustused ning nähes 
ette sätted, et kooskõlastada läbipaistvate 
menetluste abil maagaasiettevõtjate, 
liikmesriikide, asjaomaste piirkondade ja 
liidu ennetavad meetmed ning 
vastumeetmed konkreetsetele 
tarnehäiretele või selliste häirete tõsistele 
ohtudele, tehes seda liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(1) „kaitstud tarbijad” – kõik 
jaotusvõrguga ühinenud kodutarbijad; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „pädev asutus” – liikmesriigi määratud 
reguleeriv asutus või valitsusasutus, kes 
vastutab gaasivarustuse kindluse eest. 
Sellega ei piirata liikmesriikide võimalusi 
määrata teatavate käesolevas määruses 
sätestatud ülesannete eest vastutavaks muid 
ametiasutusi kui pädevad asutused. 
Kõnealused ülesanded täidetakse pädeva 
asutuse järelevalve all ja täpsustatakse 
artiklis 4 osutatud kavades.  

(2) „pädev asutus” – iga liikmesriigi 
määratud reguleeriv asutus või 
valitsusasutus, kes vastutab gaasivarustuse 
kindluse ning käesolevas määruses 
sätestatud meetmete ja kavade jõustamise 
ja võtmise eest. Sellega ei piirata 
liikmesriikide võimalusi määrata teatavate 
käesolevas määruses sätestatud ülesannete 
eest vastutavaks muid ametiasutusi kui 
pädevad asutused. Kõnealused ülesanded 
täidetakse pädeva asutuse järelevalve all ja 
täpsustatakse artiklis 4 osutatud kavades. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Gaasivarustuse kindluse tagavad 
vastavates vastutusalades 
maagaasiettevõtjad, liikmesriikide pädevad 
asutused, gaasi tööstustarbijad ja 
komisjon. Kõnealuse ülesande täitmiseks 
peavad nimetatud osalejad tegema tihedat 
koostööd.  

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

 

Muudatusettepanek  33 

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, 

2. Iga liikmesriik määrab läbipaistva 
menetluse abil pädeva asutuse, kelle 
vastutusel rakendatakse gaasivarustuse 
kindluse meetmeid, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse sätetega. Kõnealused 
meetmed on iga kahe aasta tagant 
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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. 

korraldatav riskide, sealhulgas 
geopoliitiliste riskide hindamine, 
ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine ning 
liikmesriigi gaasivarustuse kindluse pidev 
jälgimine. Juhul kui reguleeriv asutus ei 
ole pädev asutus, kaasatakse reguleeriv 
asutus ametlikult nende meetmete 
väljatöötamisse ja rakendamisse. Pädevad 
asutused teevad üksteisega koostööd, et 
vältida tarnehäireid ja piirata kõnealuste 
häirete toimumise korral nende kahju 
ulatust.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Gaasivarustuse kindluse tagamise 
meetmed on selgelt määratletud, 
läbipaistvad, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja kontrollitavad 
ning ei moonuta põhjendamatult 
konkurentsi ega siseturu tõhusat toimimist. 

5. Gaasivarustuse kindluse tagamise 
meetmed on selgelt määratletud, 
läbipaistvad, proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ja kontrollitavad 
ning ei moonuta põhjendamatult 
konkurentsi ega siseturu tõhusat toimimist. 
Komisjon koos pädeva asutusega tagab, et 
sihtkohaklausli mõju omavaid sätteid ei 
lisata maagaasilepingutesse, mis 
sõlmitakse liikmesriikide või nende 
maagaasiettevõtjate ja kolmandate riikide 
vahel. See ei piira konkurentsiasutuste 
volitusi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Artikkel 3a 

 Pikaajalised meetmed varustuskindluse 
tagamiseks 

 1. Pikaajalise varustusstrateegia 
väljatöötamise ühe osana esitab komisjon 
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hiljemalt …* aruande nende vahendite ja 
meetmete kohta, mille eesmärk on 
mitmekesistada liidu gaasi tarneallikaid ja 
liitu suunduvaid tarneteid. Aruanne 
sisaldab eri liikmesriikidele tehtavaid 
ettepanekuid tegevuste ja meetmete kohta 
gaasi varustuskindluse suurendamiseks. 
Eelkõige tuleb aruandes hinnata 
veeldatud maagaasi rajatiste rolli ja anda 
ülevaade, mis käsitleb eri liikmesriikide 
gaasiladustamisvõimsust. 

 Lisaks on aruandes hinnang olemasoleva 
piirkondliku koostöö (mis on sätestatud 
artikli 4 lõigetes 3 ja 4 ning IIIa lisas) 
kohta ja soovitused selle kohta, kuidas 
parandada ühiseid ennetavaid 
tegevuskavasid ja hädaolukorra 
lahendamise kavasid. Käesoleva määruse 
rakendamise eesmärgil tehtavat 
piirkondlikku koostööd, mis on sätestatud 
artikli 4 lõigetes 3 ja 4, juhivad 
liikmesriikide pädevad asutused, kaasates 
maagaasiettevõtjad, reguleerivad asutused 
ja tööstustarbijad ning tehes tihedat 
koostööd komisjoniga. See piirkondlik 
koostöö edendab üldisi Euroopa 
solidaarsuspõhimõtteid ega tohi minna 
nendega vastuollu. 

 2. Energiatõhususe alaste heade tavade 
vahetamiseks teeb liit koostööd 
kolmandate tarnija- ja transiitriikidega, 
näiteks olemasolevate 
energiakoostöölepingute, nagu 
energiaharta lepingu raames. 

 _______________ 
* ELT: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt [31. märtsiks 2011; 12 kuud 
pärast jõustumiskuupäeva] ning pärast 

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

konsulteerimist maagaasiettevõtjatega, 
kodu- ja tööstustarbijate huve esindavate 
asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega 
kehtestab pädev asutus järgmised kavad: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Juhul kui reguleeriv asutus ei ole 
pädev asutus, kaasatakse see ametlikult 
ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisse. Pädev 
asutus võtab täiel määral arvesse 
reguleeriva asutuse hinnanguid, niivõrd 
kui need käsitlevad võrguga seotud 
reguleerimisküsimusi, eriti artiklis 6 
sätestatud infrastruktuurinormide 
täitmise mõju hindamist, arvestades 
edaspidist tariifide heakskiitmist ja 
kooskõlastatust võrgu arengukavadega. 
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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 olemasolevaid ja tulevikus 
vajaminevaid võrkudevahelisi ühendusi 
(eeskätt selliseid ühendusi, mis 
võimaldavad juurdepääsu ELi 
gaasivõrgule), gaasi piiriülest tarnimist ja 
gaasi piiriülese hoidmise võimalust ning 
gaasi mõlemasuunalise transpordi füüsilist 
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võimsust. Komisjon võib gaasi 
koordineerimisrühmaga konsulteerida ja 
koordineerimisrühma teavitatakse 
konsultatsioonide tulemustest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 4 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

4. Liikmesriigid võivad samuti otsustada 
kehtestada üksikutele riiklikele kavadele 
lisaks piirkondlikud ühiskavad. 
Piirkondliku ühiskava korral võtavad 
asjaomased liikmesriigid kavad vastu ja 
avaldavad need ning püüavad sõlmida 
valitsusevahelisi leppeid, millega anda 
piirkondlikule koostööle ametlik vorm. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

5. Pädev asutus avaldab delikaatsete 
andmete konfidentsiaalsust arvestades 
oma kavad, sh nende muudetud versioonid 
vastavalt lõikele 6 ja teavitab neist 
viivitamata komisjoni ja gaasi 
koordineerimisrühma.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 1 

 
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 ning võtab 
nende arvamust nõuetekohaselt arvesse. 
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 liidu 
õigusaktide muudele sätetele, nõuab 
komisjon asjaomase kava läbivaatamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Artikkel 4 – lõige 6 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ennetav tegevuskava sisaldab järgmist:  1. Riikliku ja piirkondliku tasandi ennetav 
tegevuskava sisaldab järgmist: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

a) meetmed, et täita infrastruktuurinorm ja 
varustuskindluse norm, millele on osutatud 
artiklites 6 ja 7; kõnealused meetmed 
hõlmavad vähemalt plaane n-1 normi 
täitmiseks ning teavet plaanide kohta, 
kuidas saavutada vajalikud mahud ja 
võimsused, mida on riskihinnangu 
kohaselt vaja kaitstud tarbijatele gaasi 
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meetmeteid ja kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele; 

tarnimiseks kindlaksmääratud, kõrge 
gaasinõudlusega ajavahemikul, samuti 
nõudlusega seotud meetmeid ja 
tarneallikate mitmekesistamist ning 
kohustusi, mis on määratud 
maagaasiettevõtjatele ja muudele 
asjakohastele asutustele; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) artiklis 8 sätestatud riskihinnang; b) artiklis 8 sätestatud riskihinnangu 
tulemused; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) kui liikmesriik artiklis 8 sätestatud 
riskihinnangu alusel nii otsustab, siis 
tarnimiskohustused nende tarbijate ees, 
kes ei ole määratletud artikli 1 lõikes 1, 
kuid kes on gaasijaotusvõrguga 
ühendatud ja kes tarnivad gaasi olulistele 
avalike teenuste pakkujatele, nagu koolid 
ja haiglad. See kohustus ei tohi 
vähendada võimet tarnida gaasi kaitstud 
tarbijatele artiklis 7 määratletud 
kriisiolukorras. Need lisakohustused ei 
tohi minna vastuollu põhimõttega, mille 
kohaselt ollakse Euroopa või piirkonna 
tasemel solidaarsed riikidega, kellel on 
varustusprobleemid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d b) mehhanismid teiste liikmesriikidega 
koostööks piirkondliku tasandi ennetavate 
tegevuskavade ettevalmistamisel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

2. Ennetav tegevuskava põhineb maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustiku koostataval võrgu 
kümneaastasel arengukaval ja on sellega 
kooskõlas. Süsteem haldurid on eelkõige 
kohustatud võtma artiklis 6 sätestatud 
infrastruktuurinormi täitmise meetmeid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3. Ennetav tegevuskava põhineb suures 
osas turumeetmetel ning tegevuskavas 
võetakse arvesse majanduslikku mõju ja 
tõhusust, vastuvõetud meetmete tõhusust 
ning nende meetmete mõju energia 
siseturu toimimisele, mõju tarbijatele, 
keskkonnamõju ning asjakohaseid 
rahvusvahelisi suhteid ja suundumusi, 
eelkõige suurtes tarnija- ja 
transiitriikides. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon töötab kõigi riiklike ja 
piirkondlike kavade alusel välja ELi 
ennetava tegevuskava, kus on kindlaks 
tehtud võimalikud kriisistsenaariumid ja 
tõhusaimad kriisi leevendamise meetmed 
ja mille eesmärk on tagada liidus tekkiva 
hädaolukorra puhul võetavate meetmete 
tõhus koordineerimine.  
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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 2014; 3 aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], et suurima 
gaasitarnete infrastruktuuri häire korral 
võimaldab allesjäänud infrastruktuur (n-1 
norm) transportida arvestuspiirkonnas 
gaasi päevase kogunõudluse 
rahuldamiseks vajalikku gaasikogust 
erandlikult kõrge gaasinõudlusega päeval, 
mis kordub statistiliste andmete kohaselt 
iga 20 aasta tagant. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada 
asjakohaste turunõudlusega seotud 
meetmete abil.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3. Kasutatakse n-1 normi arvutamise 
meetodit, mis on sätestatud I lisas. 
Arvutamisel võetakse arvesse võrgu 
konfiguratsiooni ja tegelikke gaasivooge 
ning tootmisvõimsust ja hoidlate mahtu. 
Arvestuspiirkond on toodud I lisas ja selle 
määrab kindlaks pädev asutus pärast 
asjaomaste maagaasiettevõtjatega 
konsulteerimist ning vajaduse korral 
laiendatakse arvestuspiirkond asjakohasele 
piirkondlikule tasandile.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

4. Pärast asjaomaste 
maagaasiettevõtjatega konsulteerimist 
teavitavad kõik pädevad asutused 
komisjoni viivitamata igast n-1 normi 
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täitmatajätmisest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

5. Ilma, et see piiraks lõike 5a 
kohaldamist, tagavad ülekandesüsteemi 
haldurid ja omanikud kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
kõigis võrkudevahelistes ühenduskohtades 
sellise alalise füüsilise ülekandevõimsuse, 
mis võimaldaks transportida gaasi 
mõlemas suunas, kuid see ei puuduta 
ühenduskohti, mis ühendavad ELi 
tootmiskohti, maagaasi veeldusjaamasid, 
ega jaotusvõrkude ühenduskohti. Gaasi 
kahesuunaline vooluvõimsus saavutatakse 
kulutasuvate meetmete abil, kusjuures 
hindamisel tuleb arvesse võtta ka mitte 
ainult majanduslikke aspekte, nagu 
varustuskindlus ja siseturu toetamine, 
ning võttes vähemalt arvesse artiklis 7 
sätestatud varustuskindluse normi 
täitmiseks vajaminevat võimsust. Pädevad 
asutused ja komisjon tagavad olukorra 
muutumisel ühenduskohtade hinnangu 
korrapärase läbivaatamise, seda eeskätt 
riiklike ja piirkondlike ennetavate 
tegevuskavade ajakohastamisega. Kui 
lisainvesteeringuid tuleb teha ka 
ülekandesüsteemi muudes lõikudes, 
kohaldatakse lõiget 7 ka nende 
investeeringute suhtes. Kõnealuse 
kaheaastase ajavahemiku jooksul kohandab 
gaasi ülekandesüsteemi haldur kogu 
ülekandesüsteemi, et võimaldada 
kahesuunalisi gaasivooge. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Artikkel 6 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

6. Liikmesriigid tagavad, et iga uue 
ülekandeinfrastruktuuriga tagatakse 
varustuskindluse saavutamiseks piisaval 
arvul sisse- ja väljavoolukohti ning 
aidatakse kaasa hästi ühendatud 
infrastruktuuri arendamisele. Nad tagavad 
ka, et suudavad oma sisendmahu ja 
ülekandevõrkude abil kohandada oma 
gaasivooge igasuguste riskihinnangus 
kindlaks tehtud gaasitarnete 
infrastruktuuri tõrgetega, kõrvaldades 
muu hulgas sisemised kitsaskohad. 
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 ET 

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 kohaselt tariifide või nende 
arvutamismetoodika heakskiitmisel 
läbipaistval moel ja üksikasjalikult 
arvesse tegelikke kulusid, mis kaasnevad 
n-1 normi täitmisega ja gaasi 
mõlemasuunalist transporti võimaldava 
alalise füüsilise ülekandevõimsuse 
tagamisega. Kui kulusid on kandnud mitu 
liikmesriiki või ühes liikmesriigis on 
kantud kulusid teiste liikmesriikide heaks, 
otsustavad kõigi asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused enne mis tahes 
investeerimisotsuste tegemist ühiselt, 
kuidas kulud jaotatakse. Iga sellise 
investeerimisotsuse maksumus ja 
vastavate kulude jaotus kõigi asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel 
vajab reguleerivate asutuste heakskiitu. 
Kulude jaotamisel liikmesriikide vahel 
võetakse arvesse, kui suurel määral 
suurendab investeering iga liikmesriigi 
varustuskindlust. Kohaldatakse määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõiget 1. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Kui kulusid on kandnud mitu 
liikmesriiki või ühes liikmesriigis on 
kantud kulusid ainult teiste liikmesriikide 
heaks, võib komisjon ühenduskohtade 
rahastamiseks teha ettepaneku 
asjakohaste ELi vahendite kohta. Selline 
otsuse tehakse juhtumipõhiselt ja 
seejuures võetakse arvesse eelkõige 
ühenduskoha majandusliku elujõu 
puudumist ning selget lisandväärtust, 
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 ET 

mida see ühenduskohta annab ühe või 
mitme liikmesriigi gaasivarustuse 
kindlusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Pädev asutus kohustab tarneettevõtjaid 
võtma meetmeid kaitstud tarbijatele 
gaasitarnete tagamiseks järgmistel 
juhtudel: 

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

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

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

b) erandlikult kõrge gaasinõudlus 45 
päevasel ajavahemikul kõige külmemal 
ajal, nagu juhtub statistiliste andmete 
kohaselt iga 20 aasta tagant. 

Selgitus 

Kõige pikem kogetud kriis kestis umbes kaks nädalat. Turule osaks langevate kulude ja tulu 
põhjaliku majandusliku hindamise puudumisel peaks määruses kasutama lühemat 
ajavahemikku, et vältida tarbijatele osaks langevaid ebaproportsionaalseid kulusid ja gaasi kui 
süsinikuvaese kütuse konkurentsivõime vähendamist. Viimase 40 aasta jooksul, mis on 
möödunud ajast, mil Euroopasse ehitati suur maagaasi ülekandevõrk, kestis ainus suur 
tarnehäire 13 päeva. 
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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 kohustab tarneettevõtjaid 
võtma asjakohaseid meetmeid kaitstud 
tarbijatele gaasitarnete tagamiseks 45 
päeva jooksul ka hädaolukorras vastavalt 
artikli 9 lõikele 2. 45 päeva möödudes või 
lõikes 1 nimetatutest rängemate 
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tingimuste korral püüavad pädev asutus ja 
tarneettevõtjad säilitada gaasitarned 
kaitstud tarbijatele võimalikult kaua. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

4. Pädevad asutused lubavad 
maagaasiettevõtjatel täita kõnealuseid 
kriteeriume piirkondlikul või l tasandil ega 
nõua kõnealuste normide täitmist üksnes 
oma territooriumil asuva infrastruktuuri 
põhjal. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Varustamise jätkamiseks vajalikele 
tootmiskäitistele (nt elektrijaamad, 
rafineerimistehased, gaasihoidlad) 
võimaldatakse gaasi-, elektrienergia- ja 
soojusvarustuse tagamiseks võimalikult 
tõrgeteta toimimine. Ettenähtud 
piirväärtuste ületamine on kindlaks 
määratavas ulatuses lubatud. Veealastes 
õigusaktides kehtestatud tingimuste 
muutmine on lubatud niisuguses ulatuses, 
mis tuleb kindlaks määrata. Seejuures 
tuleb tähelepanu pöörata 
keskkonnaohtude vältimisele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid b) võetakse arvesse kõiki asjakohaseid 
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riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid;  riiklikke ja piirkondlikke asjaolusid, 
sealhulgas gaasi kasutamist kaitstud 
tarbijate varustamiseks elektrienergia ja 
kaugküttega ning selliste tööstusharude 
toimimist, mis on tarnete kõikumise 
suhtes eriti tundlikud, tarbimismudeleid, 
ühenduvust siseturuga ning 
ohutusküsimusi; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon hindab igakülgselt 
gaasivarustuse kindlusega seotud liidu 
tasandi riske ning võtab vastu ja avaldab 
aruande, mis tuleb esitada pädevatele 
asutustele, gaasi koordineerimisrühmale, 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile, maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite Euroopa 
võrgustikule ja Euroopa Parlamendile. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Riskihinnangus sätestavad 
liikmesriigid tehnilise ja majandusliku 
analüüsi alusel tarnimiskohustused nende 
tarbijate ees, kes ei ole määratletud artikli 
2 lõikes 1, kuid kes on juba 
gaasijaotusvõrguga ühendatud ja kes 
tarnivad gaasi olulistele avalike teenuste 
pakkujatele, nagu koolid ja haiglad. See 
kohustus ei tohi vähendada võimet 
tarnida gaasi kaitstud tarbijatele artiklis 7 
määratletud kriisiolukorras. Need 
lisakohustused ei tohi minna vastuollu 
põhimõttega, mille kohaselt ollakse 
Euroopa või piirkonna tasemel 
solidaarsed riikidega, kellel on 
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varustusprobleemid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Komisjoni soovituse korral vastavalt 
artikli 4 lõikele 3 või artikli 4 lõikes 4 
osutatud olukorras viiakse riskihindamine 
läbi ka piirkondlikul tasandil. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

2. Maagaasiettevõtjad, kodu- ja tööstuslike 
gaasitarbijate huve esindavad asjakohased 
tarbijaorganisatsioonid ning reguleeriv 
asutus (kui see ei ole pädev asutus) teevad 
koostööd pädeva asutusega ning esitavad 
kõik riskide, sealhulgas geopoliitiliste 
riskide hindamiseks vajalikud andmed.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3. Lõigetes 1 ja 1 a osutatud 
riskihindamist korraldatakse iga kahe aasta 
tagant enne asjaomase aasta 30. septembrit. 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hädaolukorra lahendamise kava 
koostamisel järgitakse järgmisi 
nõudeid. 

Riiklike ja piirkondlike hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamisel 
järgitakse järgmisi nõudeid. 
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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 turuosaliste ülesanded ja 
kohustused, võttes arvesse, kuivõrd 
erinevas ulatuses mõjutavad neid 
gaasitarnehäired, ning määratletakse 
nende koostöö pädeva asutuse ja vajaduse 
korral reguleeriva asutusega. 
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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 selliste 
asutuste ülesanded ja kohustused, kellele 
on pandud artikli 2 lõike 2 punktis 2 
nimetatud ülesanded. 
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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 

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

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 ainult juhul, kui 
turupõhistest mehhanismidest enam ei 
piisa kaitstud tarbijatele tarnete 
tagamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Kirjeldatakse iga kriisitaseme puhul 
rakendatavaid mehhanisme, mille alusel 
tehakse koostööd teiste liikmesriikidega. 

(8) Kirjeldatakse iga kriisitaseme puhul 
rakendatavaid mehhanisme ja turuosaliste 
rolle koostöös teiste liikmesriikidega 
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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) Koostatakse loetelu turuosalistega 
tihedas koostöö määratletud meetmetest, 
mida võetakse gaasi kättesaadavaks 
tegemiseks hädaolukorras, võttes arvesse 
hüvitusmehhanisme ja selliste meetmetega 
seotud osalejate vahelisi 
kaubandusleppeid. Kõnealused meetmed 
võivad hõlmata liikmesriikide ja/või 
maagaasiettevõtjate vahelisi piiriüleseid 
lepinguid. 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon töötab välja liidu 
hädaolukorra lahendamise kava, tehes 
kindlaks riiklike ja piirkondlike kavade 
vahelised võimalikud ebakõlad ning 
võimalikud koordineerimismeetmed, mida 
komisjon liidus tekkiva hädakorra puhul 
peab võtma. Kirjeldatakse ka 
mehhanisme, mida kasutatakse 
vahendustegevuse käivitamiseks 
kolmandate riikidega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – 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: kui konkreetse, 
tõsiseltvõetava ja usaldusväärse (võimalik, 
et varajase hoiatamise mehhanismi kaudu 
saadud) teabe alusel võib oletada, et 
tarnetingimused halvenevad lühiajaliselt; 
eeldatakse, et turg suudab probleemi 
lahendada ilma pädeva asutuse 
sekkumiseta; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 - lõige 2 – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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; 
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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: tarnehäire või erandlikult 
kõrge gaasinõudlus, mille puhul ei ole 
üksnes turupõhiste vahenditega 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. 
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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. Riiklikus hädaolukorra lahendamise 
kavas nimetatud pädevad asutused 
tagavad, et piiriülene juurdepääs 
gaasihoidlatele säilib ka hädaolukorras. 
Liikmesriigid ega pädevad asutused ei 
kehtesta meetmeid, millega 
põhjendamatult piiratakse piiriüleseid 
gaasivooge.  
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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 vajalikud, et leevendada 
gaasitarnete katkemise mõju kaitstud 
tarbijate varustamisele gaasist toodetud 
elektrienergia ja kaugküttega.  
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 ET 

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 esitab talle kogu 
vajaliku teabe, eelkõige meetmete kohta, 
mida ta kavatseb võtta. Pädev asutus 
võtab hädaolukorra lahendamise kavas 
kindlaksmääratud meetmed. Sellises 
hädaolukorras, mis võib tingida abipalve 
ELile ja liikmesriikidele, teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
viivitamata komisjoni juures tegutsevat 
kodanikukaitse järelevalve- ja 
teabekeskust. Komisjon võib kutsuda 
kokku gaasi koordineerimisrühma. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kui pädev asutus teatab komisjonile, 
et mõnes liikmesriigis on välja kuulutatud 
varajase hoiatamise tase, või kui 
gaasitarnete katkemise ohul võib olla 
selge geopoliitiline mõõde, võtab liit, keda 
esindavad kõrgeimad esindajad 
olukorrale vastavalt diplomaatilisi 
meetmeid, arvestades Lissaboni lepingust 
tulenevat asepresidendi ja kõrge esindaja 
erilist rolli.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui pädev asutus kuulutab välja 
hädaolukorra, võtab ta hädaolukorra 
lahendamise kavas kindlaksmääratud 

välja jäetud 
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 ET 

meetmed ja teavitab komisjoni viivitamata 
eelkõige meetmetest, mille võtmist ta 
kavandab vastavalt artikli 9 lõikele 1. 
Komisjon võib kutsuda kokku gaasi 
koordineerimisrühma.  
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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 lõikes 2 toodud hädaolukorra 
kriteeriumid on täidetud ning kas sellega 
ei koormata põhjendamatult 
maagaasiettevõtjaid ega siseturu toimimist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kui hädaolukorras oleva liikmesriigi 
pädev asutus otsustab võtta erandkorras 
meetmeid, mida kavades ei ole ette 
nähtud, kontrollib komisjon, kas see on 
põhjendatud. Komisjon võib küsida selles 
küsimuses nõu gaasi 
koordineerimisrühmalt. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Komisjon võib eelkõige paluda 
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pädeval asutusel muuta 
maagaasiettevõtjaid põhjendamatult 
koormavaid meetmeid ja tühistada 
väljakuulutatud hädaolukord, kui 
komisjon ei loe seda enam õigustatuks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 . Mitte-turupõhised meetmed, mida 
maagaasiettevõtjad on kohustatud 
hädaolukorras võtma –sealhulgas 
piirkondlikul või Euroopa Liidu tasandil – 
peavad tagama õiglase ja võrdse hüvitise 
maagaasiettevõtjatele, keda need meetmed 
mõjutavad.  

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 6 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Selgitus 
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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 

1. Komisjon võib kuulutada välja Euroopa 
Liidu hädaolukorra ühe pädeva asutuse 
taotlusel. Komisjon kuulutab välja 
Euroopa Liidu hädaolukorra, kui rohkem 
kui üks pädev asutus on pärast 
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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. 

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 on määratletud vastavalt IIIa lisale 
või artikli 4 lõigetele 3 ja 4 ja 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. 
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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. Liidu hädaolukorras kooskõlastab 
komisjon pädevate asutuste meetmeid. 
Eelkõige kindlustab komisjon 
teabevahetuse, tagab liikmesriikide ja 
piirkondlike meetmete kooskõla ja 
tõhususe liidu meetmete suhtes ning 
koordineerib kolmandate riikidega seotud 
meetmeid komisjoni asepresidendi ja 
kõrge esindaja ning energeetikavoliniku 
kaudu. Komisjon kutsub kokku 
kriisirühma, kuhu kuuluvad eelkõige 
gaasitööstuse ja hädaolukorrast mõjutatud 
liikmesriikide esindajad. Komisjon tagab 
gaasi koordineerimisrühma korrapärase 
teavitamise kriisirühma tööst. 
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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, 
nõuab ta kõnealuselt pädevalt asutuselt 
nende meetmete muutmist ja teavitab 
pädevat asutust põhjustest, miks ta peab 
vajalikuks, et pädev asutus või 
maagaasiettevõtja muudaks 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. 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, teatab ta 
pädevale asutusele, miks ta ei pea tolle 
põhjendust vastuvõetavaks. Sellisel juhul 
täidab pädev asutus komisjoni taotluse 
viivitamata. Komisjoni taotluses 
täpsustatakse soovitatavad meetmed, mis 
pädeval asutusel tuleb võtta, et taastada 
gaasi siseturu toimimine. 

 Komisjon hoiab gaasi 
koordineerimisrühma protsessiga kursis.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

5. Liikmesriigi, pädevate asutuste ega 
maagaasiettevõtja meetmed ei piira kunagi 
gaasivooge siseturul. 
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 ET 

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. 
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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. 
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 ET 

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 
aitab gaasi koordineerimisrühm komisjoni 
eelkõige järgmistes küsimustes: 
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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; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon kutsub gaasi 
koordineerimisrühma korrapäraselt kokku. 

3. Komisjon kutsub gaasi 
koordineerimisrühma korrapäraselt kokku 
ja jagab teavet, mida pädevad asutused on 
saanud, ning tagab seejuures tundliku 
äriteabe konfidentsiaalsuse.  

 3 a. Gaasi koordineerimisrühm aitab 
määratleda piirkondi vastavalt artikli 4 
lõigetele 3 ja 4. 

 Solidaarsuse saavutamiseks piirkondlikul 
tasandil moodustab gaasi koordineerimis-
rühm spetsiaalsed allrühmad, kes 
tegelevad varustuskindluse küsimustega 
piirkonna tasandil. 
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 ET 

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

 ----------------------------------------------------
1
 ELT: palun sisestada kuupäev 6 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva. 
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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 võrku 
tootmiskäitise, gaasihoidla või veeldatud 
maagaasi terminaliga (miljonites 
kuupmeetrites päevas); 
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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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 

5. Pärast hädaolukorda esitab pädev asutus 
komisjonile viivitamata hädaolukorda ja 
rakendatud meetmete tulemuslikkust 
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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.  

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 pädevate asutuste 
hinnanguid ja esitab liikmesriikidele, 
Euroopa Parlamendile ja gaasi 
koordineerimisrühmale tulemused 
koondandmetena. 

 

Muudatusettepanek  106 

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: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 2 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 Pädev asutus ja komisjon tagavad teabe 
konfidentsiaalsuse. 

Muudatusettepanek  108 



 

 
 PE446.602/ 48 

 ET 

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 
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.  

Selgitus 

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

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon kehtestab gaasivarustuse 
kindluse pideva järelevalve- ja 
aruandesüsteemi, mis sisaldab ka järgmisi 
meetmeid: 

 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 
integreeritud energiaettevõtete poolt 
siseturule avaldatava mõju hindamine ja 
vastastikkuse põhimõtte rakendamine; 

 c) asjakohaste meetmete võtmine, et 
välistada välismaiste riiklike äriühingute 
kontrollimatud investeeringud liidu 
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, kuna 
need on ELi õigusaktidega keelatud. 
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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 
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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. Et võimaldada puuduliku 
infrastruktuuriga liikmesriikidel 
saavutada n-1 norm, jälgib komisjon turu 
ühendatavusega seotud saavutusi ja teeb 
pärast gaasi koordineerimisrühmaga 
konsulteerimist ettepaneku võimalike turu 
parandamise vahendite kohta. Aruandes 
esitatakse vajaduse korral soovitused 
käesoleva määruse täiustamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 14a 

 Nabucco gaasijuhtme projekt 

 ELi institutsioonid seavad Nabucco 
gaasijuhtme projekti eriprioriteediks selle 
poliitilise profiili ja rahastamise osas. 

Selgitus 

Gaasivarustuse kindluse määruses peaks gaasivarustuse mitmekesistamisel olema tähtis osa. 
Sellega seoses võiks Nabucco gaasijuhe pakkuda Euroopa Liidu praegustele gaasiallikatele 
alternatiivi. 
 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa 

 
Komisjoni ettepanek 

I LISA: N-1 NÄITAJA ARVUTAMINE 
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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 
 
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. 
 

                                                 
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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„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 

 
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

ILNGSPEP
N

max

mmmmm  

 
 

                                                 
1 Määrus: 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 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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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 
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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel võtab pädev 
asutus arvesse järgmist näitlikku ja 
mittetäielikku meetmete loetelu. 

Ennetava tegevuskava ja hädaolukorra 
lahendamise kava koostamisel võtab pädev 
asutus arvesse näitlikku ja mittetäielikku 
meetmete loetelu käesolevas lisas. Pädev 
asutus võtab ennetava tegevuskava ja 
hädaolukorra lahendamise kava 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse 
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kavandatavate meetmete keskkonnamõju 
ning eelistab eelkõige neid meetmeid, mis 
avaldavad keskkonnale kõige vähem 
mõju. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – pealkiri „Gaasi pakkumine” – teine a taane (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 • Taastuvatest energiaallikatest 
saadud gaasi gaasivõrgu 
infrastruktuuriga integreerimise 
hõlbustamine  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – pealkiri „Gaasi pakkumine” – taane 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  

  

  

 • Maa-alused gaasihoidlad 
(kaubanduslikud ja strateegilised) 

Selgitus 

Praeguses määruse eelnõus keskendutakse varustuskindlusele kahel erineval moel: 
infrastruktuurinormi (N-1) ja varustuskindluse normi kaudu. Infrastruktuuride, pakkumise ja 
nõudluse meetmed on asjakohased vahendid varustuskindluse tagamiseks. 
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III a lisa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 III a LISA 

 PIIRKONDLIK KOOSTÖÖ 
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 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 194 ja vastavalt sellele, 
mida on rõhutatud direktiivi 2009/73/EÜ 
artiklis 6 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artiklis 12, on piirkondlik koostöö 
suurimaks solidaarsuse väljenduseks ja 
ka käesoleva määruse aluseks. 
Piirkondlikku koostööd on vaja eelkõige 
riskide hindamisel (artikkel 8), ennetavate 
tegevuskavade ja hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamisel (artiklid 
4, 5 ja 9), infrastruktuurinormi ja 
varustuskindluse normi täitmisel (artiklid 
6 ja 7) ning selliste sätete kehtestamisel, 
mis käsitlevad liidu ja piirkondliku 
tasandi hädaolukorrale reageerimist 
(artikkel 10). 

 Käesolevas määruses toetub piirkondlik 
koostöö olemasolevale piirkondlikule 
koostööle, milles osalevad 
maagaasiettevõtjad, liikmesriigid ja 
liikmesriikide reguleerivad asutused ja 
mille eesmärk on muu hulgas edendada 
varustuskindlust ja integratsiooni energia 
siseturul; integratsiooni näiteks on kolm 
piirkondlikku gaasiturgu, mille aluseks on 
piirkondlik gaasialgatus, viiepoolse 
foorumi gaasiplatvorm, Läänemere 
energiaturu kõrgetasemeline töörühm ja 
ühenduste kava ning varustuskindlust 
koordineeriv energiaühenduse grupp. 
Varustuskindluse erinõuded viivad siiski 
tõenäoliselt uute koostööraamistikeni ja 
olemasolevaid koostööpiirkondi tuleb 
parima tõhususe tagamiseks kohandada. 

 Võttes arvesse turgude järjest suuremat 
seotust üksteisega ja sõltuvust üksteisest 
ning gaasi siseturu lõpuleviimist, võib 
järgmiste riikide koostöö edendada muu 
hulgas nende enda ja kollektiivset 
gaasivarustuse kindlust:  

 − Poola ja kolm Balti riiki, 

 − Pürenee poolsaar (Hispaania, Portugal) 
ja Prantsusmaa, 

 − Iirimaa ja Ühendkuningriik, 

 − Bulgaaria, Kreeka, Rumeenia, 

 − Taani ja Rootsi, 
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 − Sloveenia, Itaalia, Austria, Ungari, 
Rumeenia, 

 − Poola ja Saksamaa, 

 − Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, 
Madalmaad ja Luksemburg, kes on juba 
ühinenud viiepoolse foorumi raames, 

 − teised. 

 Nende riikide vahelist piirkondlikku 
koostööd laiendatakse koostöö 
tugevdamiseks naaberriikidega, [.] „eriti 
energiasaarte puhul”, eelkõige ühenduste 
arendamise eesmärgil. Liikmesriigid 
võivad kuuluda ka eri 
koostöörühmadesse. 

 Artiklis 3 nimetatud eri osalejad teevad 
piirkondlikul tasandil koostööd oma 
tegevusvaldkondade ja pädevuse piires. 
Käesoleva määruse kohaldamisel toimub 
piirkondliku koostöö algatamine ja 
ametlik loomine liikmesriikide pädevate 
asutuste poolt, kes on konsulteerinud 
komisjoniga, kes edastab teabe gaasi 
koordineerimisrühmale. Piirkondliku 
koostöö praktilised tulemused, nagu ühine 
ennetav tegevuskava ja/või hädaolukorra 
lahendamise ühiskava tuleb ametlikult 
vastu võtta ja avaldada ning asjaomased 
pädevad asutused peavad selle üle pidevat 
järelevalvet pidama. Komisjoniga 
konsulteeritakse ja see teavitab gaasi 
koordineerimisrühma. 

 

 
 

 
 


