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 ET 

LÜHISELGITUS 

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, mille eesmärk on tagada 

gaasivarustuskindlus. Kõnealune määruse ettepanek on teretulnud ning selle rõhuasetus 

regionaalsele koostööle ja julgeolekumehhanismidele on kooskõlas vajadusega suurema 

sekkumise järele ELi tasandil, et hoida ära gaasitarnete katkestused.  

Regionaalset koostööd tuleb süvendada seoses infovoogudega, mis puudutavad gaasitarnete 

katkestusi ja regulatiivseid erandeid kaitstud tarbijatele. Viimati nimetatud erandid tuleks 

kehtestada piirkondlikul tasandil, et parandada ennetusmeetmete ja hädaolukorra kavade sisu 

ja selgust. Kui aga piirkondlikku koostööd tabavad liikmesriikide vahelise kokkuleppe 

puudumisest tingitud raskused, peaks komisjonile jääma võimalus kehtestada tehniline ja 

õiguslik raamistik solidaarsusklausli, vajalike riskihindamise kavade või 

koostöömehhanismide jaoks.  

Varustusteede ja energiaallikate mitmekesistamise strateegilist eesmärki tuleks vajadusel 

tugevdada vabatahtliku nõudluse koondamise abil vastavalt Euroopa Ülemkogu 

ettepanekutele. Kui huvitatud osapooled peaksid otsustama koostööd teha, võib selline 

mehhanism vähendada monopolistlikku survet vähemkonkurentsivõimelistel turgudel. 

Tervitatavaks tuleb pidada energiaühenduse riikide süsteemset kaasamist – kui nad vastavad 

artiklis 15 sätestatud nõuetele. EL peaks siiski tugevdama koostööd ka väljapoole seda 

raamistikku jäävate kolmandate riikidega ning töötama välja väliste hädaolukordade 

lahendamise vahendid. Selliste vahendite tähtsus sai selgeks siis, kui komisjon osales Ukraina 

ja Venemaa vahelistes läbirääkimistes nn talvepaketi üle. 

Teabevahetusmehhanism peaks tagama võrdsed tingimused kõigile lepingutele, mis ületavad 

teatavat absoluutsuurust, mis on asjakohane ühtse energiaturu kui terviku toimimiseks, mitte 

ainult ühe riigi seisukohast. Kogu ELi hõlmava ühtse energiaturu loomisel ei ole loogiline ega 

õigustatud siduda lepingute mahtu ainult ühe riigi gaasituruga. Riigipõhisel suhtelisel 

tarbimiskünnisel peaks olema täiendav funktsioon, tagamaks seda, et ka konkurentsivõimetute 

väiksemate turgude ja energiasaarte lepingud oleksid hõlmatud. Vastavalt artiklile 13 esitatud 

lepinguid ei tuleks mitte üksnes analüüsida, vaid komisjonil võib osutuda vajalikuks võtta ka 

vajalikke meetmeid, et tagada esildatud määruse järgimine. 

 

 



 

PE582.062v02-00 4/30 AD\1103545ET.docx 

ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Maagaas (edaspidi „gaas”) on liidu 

energiavarustuse oluline osa. Suur osa 

sellest gaasist imporditakse liitu 

kolmandatest riikidest. 

(1) Maagaas (edaspidi „gaas”) on liidu 

energiavarustuse oluline osa. Suur osa 

sellest gaasist imporditakse liitu 

kolmandatest riikidest ning mõned 

liikmesriigid sõltuvad seetõttu suures osas 

või täielikult kolmanda riigi monopolide 

poolt tarnitavast gaasist. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Tõsine gaasitarnehäire võib 

mõjutada kõiki liikmesriike, kogu liitu ja 

energiaühenduse asutamislepingu (millele 

kirjutati alla 25. oktoobril 2005 Ateenas) 

osalisi. Selline häire võib ka tõsiselt 

kahjustada liidu majandust ja sellel võib 

olla tugev ühiskondlik mõju eelkõige 

haavatavatele tarbijarühmadele. 

(2) Tõsine gaasitarnehäire isegi vaid 

ühes liikmesriigis võib mõjutada kõiki 

liikmesriike, kogu liitu ja energiaühenduse 

asutamislepingu (millele kirjutati alla 25. 

oktoobril 2005 Ateenas) osalisi. Selline 

häire võib ka tõsiselt kahjustada liidu 

majandust ja sellel võib olla tugev 

ühiskondlik mõju eelkõige haavatavatele 

tarbijarühmadele. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 

tagada, et võetakse kõik vajalikud 

meetmed katkematu gaasivarustuse 

(3) Käesoleva määruse eesmärk on 

tagada, et võetakse kõik vajalikud 

meetmed katkematu gaasivarustuse 
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tagamiseks kogu liidus, eelkõige kaitstud 

tarbijatele rasketes ilmaoludes või 

gaasitarnete katkestuse korral. Need 

eesmärgid tuleks saavutada kõige 

kulutõhusamate meetmetega ja nii, et 

energiaturgudel ei moonutataks 

konkurentsi. 

tagamiseks kogu liidus, eelkõige kaitstud 

tarbijatele rasketes ilmaoludes või 

gaasitarnete katkestuse korral. Need 

eesmärgid tuleks saavutada kõige 

kulutõhusamate meetmetega 

proportsionaalsete ja 

mittediskrimineerivate mehhanismide 

kaudu ja nii, et energiaturgudel ei 

moonutataks konkurentsi. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Käesolevat määrust hakatakse 

rakendama keerulisel ajal, kui 

ülemaailmset energiaturgu mõjutab 

ebasoodsalt nii Venemaa sissetung 

Ukrainasse ja Krimmi annekteerimine 

2014. aastal, täiendavad pinged Musta 

mere ja Kaspia mere piirkonnas, ISISe 

kontroll bensiini- ja gaasivarude üle 

okupeeritud aladel kui ka pinged Saudi 

Araabia ja Iraani vahel. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 

994/2010, milles käsitletakse 

gaasivarustuse kindluse tagamise 

meetmeid, on juba avaldanud 

märkimisväärset positiivset mõju liidu 

gaasivarustuskindlusele nii valmisoleku kui 

ka negatiivse mõju leevendamise 

seisukohast. Liikmesriigid on praegu 

tarnekriisiks varasemast paremini ette 

valmistatud, sest nad on kohustatud 

kavandama ennetusmeetmeid ja 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 

994/2010, milles käsitletakse 

gaasivarustuse kindluse tagamise 

meetmeid, on juba avaldanud 

märkimisväärset positiivset mõju liidu 

gaasivarustuskindlusele nii valmisoleku kui 

ka negatiivse mõju leevendamise 

seisukohast. Mõned liikmesriigid on 

praegu tarnekriisiks varasemast paremini 

ette valmistatud, sest nad on kohustatud 

kavandama ennetusmeetmeid ja 
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hädaolukorra lahendamise meetmeid 

hõlmavaid kavasid; samuti ollakse 

varasemast paremini kriisi eest kaitstud, 

sest liikmesriigid peavad täitma mitmeid 

taristu võimsuse ja gaasivarustusega seotud 

kohustusi. Määruse (EL) nr 994/2010 

rakendamisaruandes, mis esitati oktoobris 

2014, on siiski esile toodud valdkondi, kus 

kõnealuse määruse täiustamisega saaks 

veelgi suurendada liidu varustuskindlust. 

hädaolukorra lahendamise meetmeid 

hõlmavaid kavasid; samuti ollakse 

varasemast paremini kriisi eest kaitstud, 

sest liikmesriigid peavad täitma mitmeid 

taristu võimsuse ja gaasivarustusega seotud 

kohustusi. Määruse (EL) nr 994/2010 

rakendamisaruandes, mis esitati oktoobris 

2014, on siiski esile toodud valdkondi, kus 

kõnealuse määruse täiustamisega saaks 

veelgi suurendada liidu varustuskindlust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Komisjoni 2014. aasta oktoobri 

teatises Euroopa gaasisüsteemi lühiajalise 

vastupanuvõime kohta13 analüüsiti 

Venemaa gaasitarnete osalise või täieliku 

katkemise mõju ning jõuti järeldusele, et 

üksnes riigipõhised lähenemisviisid ei ole 

oma paratamatult piiratud mastaabi tõttu 

tõsise tarnekatkestuse korral eriti tõhusad. 

Kriisitaluvusanalüüs näitas, kuidas 

liikmesriikidevaheline tihedam koostöö 

võiks oluliselt vähendada väga tõsise 

tarnekatkestuse stsenaariumide mõju kõige 

haavatavamates liikmesriikides. 

(5) Komisjoni 2014. aasta oktoobri 

teatises Euroopa gaasisüsteemi lühiajalise 

vastupanuvõime kohta13 analüüsiti 

Venemaa gaasitarnete osalise või täieliku 

katkemise mõju ning jõuti järeldusele, et 

üksnes riigipõhised lähenemisviisid ei ole 

tõsise tarnekatkestuse korral eriti tõhusad 

oma paratamatult piiratud mastaabi tõttu 

ning ebapiisava kooskõlastatuse tõttu, 

eelkõige piirkondlikul tasandil. 

Kriisitaluvusanalüüs näitas, kuidas 

liikmesriikidevaheline tihedam koostöö 

võiks oluliselt vähendada väga tõsise 

tarnekatkestuse stsenaariumide mõju kõige 

haavatavamates liikmesriikides. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014) 654 final. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Liidu energiavarustuse tagamiseks 

tuleb mitmekesistada energiaallikaid ning 

rajada liikmesriikide vahel uusi 
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energiaühendusi. Samuti on väga oluline 

suurendada energiajulgeolekualast 

koostööd nii liidu naaberriikide ja 

strateegiliste partneritega kui ka liidu 

institutsioonide vahel. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Komisjoni 2015. aasta veebruari 

teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia”14 on esile toodud 

asjaolu, et energialiit tugineb solidaarsusele 

ja usaldusele, mis on energiajulgeoleku 

jaoks vajalikud. Käesolev määrus peaks 

olema suunatud liikmesriikidevahelise 

solidaarsuse ja usalduse suurendamisele ja 

sellega tuleks kehtestada nende eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud meetmed, et luua 

tingimused energialiidu rakendamiseks. 

(6) Komisjoni 2015. aasta veebruari 

teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia”14 on esile toodud 

asjaolu, et energialiit tugineb solidaarsusele 

ja usaldusele, mis on energiajulgeoleku 

jaoks vajalikud. Käesolev määrus peaks 

olema suunatud liikmesriikidevahelise 

solidaarsuse ja usalduse suurendamisele ja 

sellega tuleks kehtestada nende eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud meetmed, et luua 

tingimused energialiidu rakendamiseks. 

Liit peaks seetõttu toetama ainult neid 

mitmekesistamisele suunatud projekte, 

mis on täielikus kooskõlas liidu õiguse ja 

põhimõtetega ning liidu pikaajaliste 

poliitiliste eesmärkide ning 

prioriteetidega. 

__________________ __________________ 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 

ning Euroopa Investeerimispangale, COM 

(2015) 80 final. 

14 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 

ning Euroopa Investeerimispangale, COM 

(2015) 80 final. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Selleks, et luua stabiilne ja 

paindlik energia siseturg, on vaja tagada 
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gaasi- ja elektrisüsteemide tihedam 

seotus, et gaasitarne häirete puhul saaks 

gaasi asemel kasutada elektrit või muud 

alternatiivset energiaallikat. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Sujuvalt toimiv gaasi siseturg on 

parim vahend liidu energiavarustuskindluse 

tagamiseks ja üksikute liikmesriikide 

haavatavuse vähendamiseks tarnehäirete 

mõju suhtes. Kui liikmesriigi 

varustuskindlus on ohus, kaasneb sellega 

risk, et asjaomases liikmesriigis 

ühepoolselt kehtestatud meetmed võivad 

ohtu seada gaasi siseturu nõuetekohase 

toimimise ning häirida gaasi tarnimist 

muude liikmesriikide tarbijatele. Et gaasi 

siseturg toimiks ka tarneraskuste korral, on 

vaja tarnekriisi lahendamisel tagada 

solidaarsus ja koordineerimine nii 

konkreetsete tarnehäirete suhtes võetavate 

ennetavate meetmete kui ka vastumeetmete 

kohaldamisel. 

(7) Sujuvalt toimiv gaasi siseturg on 

parim vahend liidu energiavarustuskindluse 

tagamiseks ja üksikute liikmesriikide 

haavatavuse vähendamiseks tarnehäirete 

mõju suhtes. Kui liikmesriigi 

varustuskindlus on ohus, kaasneb sellega 

risk, et asjaomases liikmesriigis 

ühepoolselt kehtestatud meetmed võivad 

ohtu seada gaasi siseturu nõuetekohase 

toimimise ning häirida gaasi tarnimist 

muude liikmesriikide tarbijatele. Et gaasi 

siseturg toimiks ka tarneraskuste korral, on 

tarnekriisi lahendamisel vaja liidu tasandil 

tagada solidaarsus ja koordineerimine nii 

konkreetsete tarnehäirete suhtes võetavate 

ennetavate meetmete kui ka vastumeetmete 

kohaldamisel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Solidaarsuse vaimus peaks 

käesoleva määruse juhtpõhimõte olema nii 

avaliku sektori asutusi kui ka 

gaasiettevõtjaid hõlmav piirkondlik 

koostöö, mis võimaldaks igas piirkonnas 

välja selgitada olulised riskid ja 

optimeerida koordineeritud meetmetest 

saadavat kasu nende riskide 

leevendamiseks ja kõige kulutõhusamate 

meetmete võtmiseks liidu tarbijate huvides. 

(9) Turumajanduse põhimõtete 

austamise ja solidaarsuse vaimus peaks 

käesoleva määruse juhtpõhimõte olema nii 

avaliku sektori asutusi kui ka 

gaasiettevõtjaid hõlmav piirkondlik 

koostöö, mis võimaldaks igas piirkonnas 

välja selgitada olulised riskid ja 

optimeerida koordineeritud meetmetest 

saadavat kasu nende riskide 

leevendamiseks ja kõige kulutõhusamate 

meetmete võtmiseks liidu tarbijate huvides. 
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Solidaarsus peaks avalduma kolmel 

tasandil: piirkondlikul, 

piirkondadevahelisel ja liidu tasandil. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Teatavad tarbijad, sealhulgas 

kodutarbijad ja esmaste sotsiaalteenuste 

osutajad, on eriti haavatavad ja võivad 

vajada sotsiaalkaitset. Niisuguste kaitstud 

tarbijate määratlus ei tohiks olla vastuolus 

liidu solidaarsusmehhanismidega. 

(10) Teatavad tarbijad, sealhulgas 

kodutarbijad ja esmaste sotsiaalteenuste 

osutajad, on eriti haavatavad ja võivad 

vajada sotsiaalkaitset. Niisuguste kaitstud 

tarbijate määratlus ei tohiks olla vastuolus 

liidu solidaarsusmehhanismidega ning 

peaks olema liidu tasandil ühtlustatud. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Piirkondlik lähenemisviis 

riskihindamisele ning ennetavate ja 

leevendavate meetmete 

kindlaksmääramisele ja võtmisele 

võimaldab jõupingutusi koordineerida, mis 

annab märkimisväärset kasu seoses 

meetmete tõhususega ja vahendite 

optimeerimisega. Nii on see eelkõige 

meetmete puhul, mille eesmärk on tagada 

kaitstud tarbijate varustamine gaasiga väga 

keerulistes tingimustes, ning hädaolukorra 

mõju leevendamise meetmete puhul. 

Korreleeruvate riskide hindamine 

piirkonna tasandil, mis on nii ulatuslikum 

kui ka täpsem, tagab liikmesriikide parema 

valmisoleku tulla toime mis tahes 

kriisidega. Lisaks tagab kooskõlastatud ja 

eelnevalt kokku lepitud lähenemisviis 

varustuskindlusele hädaolukorras ühtse 

reageerimise ja vähendab ohtu, et üksnes 

riigipõhistel kaalutlustel võetavatest 

(17) Piirkondlik lähenemisviis 

riskihindamisele ning ennetavate ja 

leevendavate meetmete 

kindlaksmääramisele ja võtmisele 

võimaldab jõupingutusi koordineerida, mis 

annab märkimisväärset kasu seoses 

meetmete tõhususega ja vahendite 

optimeerimisega. Nii on see eelkõige 

meetmete puhul, mille eesmärk on tagada 

kaitstud tarbijate varustamine gaasiga väga 

keerulistes tingimustes, ning hädaolukorra 

mõju leevendamise meetmete puhul. 

Korreleeruvate riskide hindamine 

piirkonna tasandil, mis on nii ulatuslikum 

kui ka täpsem, tagab liikmesriikide parema 

valmisoleku tulla toime mis tahes 

kriisidega. Lisaks tagab kooskõlastatud ja 

eelnevalt kokku lepitud lähenemisviis 

varustuskindlusele hädaolukorras ühtse 

reageerimise ja vähendab ohtu, et üksnes 

riigipõhistel kaalutlustel võetavatest 
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meetmetest tulenevad negatiivsed mõjud 

avalduvad naaberliikmesriikides. 

meetmetest tulenevad negatiivsed mõjud 

avalduvad naaberliikmesriikides. Siiski ei 

tohiks piirkondlik lähenemisviis 

vähendada liikmesriikide vastutust oma 

riiklike varustuskindlusnormide eest. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks seega piirkondlike rühmade 

kindlaksmääramisel lähtuda järgmistest 

kriteeriumitest: tarnekorraldus, 

olemasolevad ja kavandatavad 

võrkudevahelised ühendused ja 

ülekandevõimsus liikmesriikide vahel, turu 

areng ja küpsus, olemasolevad 

piirkondlikud koostööstruktuurid ning 

piirkonda kuuluvate liikmesriikide arv, 

mida tuleks rühma hallatavuse tagamiseks 

piirata. 

(19) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks seega piirkondlike rühmade 

kindlaksmääramisel lähtuda järgmistest 

kriteeriumitest: tarnekorraldus, 

olemasolevad ja kavandatavad koridorid, 

võrkudevahelised ühendused ja 

ülekandevõimsus liikmesriikide vahel, turu 

areng ja küpsus, olemasolevad 

piirkondlikud koostööstruktuurid ning 

piirkonda kuuluvate liikmesriikide arv, 

mida tuleks rühma hallatavuse tagamiseks 

piirata. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Põhjaliku piirkondliku 

riskihindamise käigus peaksid pädevad 

asutused hindama loodus-, tehnika-, äri-, 

finants-, sotsiaal-, poliitika- ja tururiske 

ning kõiki muid asjasse puutuvaid riske, 

sealhulgas, kui see on asjakohane, suurima 

tarnija tarnekatkestuse riski. Kõikide 

riskidega seoses tuleks kehtestada tõhusad, 

proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 

meetmed, mis töötatakse välja 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava raames. Kõnealuse 

riskihindamise tulemusi tuleks arvesse 

võtta ka kõikide otsuse nr 1313/2013/EL18 

(21) Põhjaliku piirkondliku 

riskihindamise käigus peaksid pädevad 

asutused hindama loodus-, tehnika-, 

taristu-, äri-, finants-, sotsiaal-, 

geostrateegilisi, poliitika- ja tururiske ning 

kõiki muid asjasse puutuvaid riske, 

sealhulgas, kui see on asjakohane, suurima 

tarnija tarnekatkestuse riski. Kõikide 

riskidega seoses tuleks kehtestada tõhusad, 

proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad 

meetmed, mis töötatakse välja 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava raames. Kõnealuse 

riskihindamise tulemusi tuleks arvesse 
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artikliga 6 ette nähtud riskihindamiste 

käigus. 

võtta ka kõikide otsuse nr 1313/2013/EL18 

artikliga 6 ette nähtud riskihindamiste 

käigus. 

__________________ __________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta otsus 1313/2013/EL 

liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta 

(ELT L 347, 20.12.2013, lk 24). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

detsembri 2013. aasta otsus 1313/2013/EL 

liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta 

(ELT L 347, 20.12.2013, lk 24). 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Parima valmisoleku tagamiseks 

ning tarnehäire ärahoidmiseks või selle 

mõju leevendamiseks, kui see siiski tekib, 

peavad piirkonna pädevad asutused pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist koostama 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava. Piirkondlike kavade 

puhul tuleks võtta arvesse iga liikmesriigi 

eripära. Samuti tuleks kavades selgelt 

kindlaks määrata maagaasiettevõtjate ja 

pädevate asutuste ülesanded ja kohustused. 

Kavandatavate siseriiklike meetmete puhul 

tuleks täielikult arvesse ennetusmeetmete 

kavas ja hädaolukorra lahendamise kavas 

sätestatud piirkondlikke meetmeid. 

Siseriiklike meetmete kavandamisel tuleks 

tegeleda siseriiklike riskidega viisil, mis 

võimaldab täielikult ära kasutada 

piirkondliku koostöö tulemusena tekkivaid 

võimalusi. Kavad peaksid olema tehnilist 

ja kasutuslikku laadi ning nende eesmärk 

peaks olema hädaolukorra tekke või 

süvenemise takistamine ning selle mõju 

leevendamine. Kavades tuleks võtta 

arvesse elektrisüsteemide turvalisust ning 

need peaksid olema kooskõlas energialiidu 

strateegilise planeerimise ja aruandluse 

vahenditega. 

(23) Parima valmisoleku tagamiseks 

ning tarnehäire ärahoidmiseks või selle 

mõju leevendamiseks, kui see siiski tekib, 

peavad piirkonna pädevad asutused pärast 

sidusrühmadega konsulteerimist koostama 

ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava. Piirkondlike kavade 

puhul tuleks võtta arvesse iga liikmesriigi 

eripära. Tuleb selgitada välja 

alternatiivsed tarneteed ja 

energiatarnijad, eriti nende liikmesriikide 

jaoks, kes sõltuvad ainult ühest tarnijast. 
Samuti tuleks kavades selgelt kindlaks 

määrata maagaasiettevõtjate ja pädevate 

asutuste ülesanded ja kohustused. 

Kavandatavate siseriiklike meetmete puhul 

tuleks täielikult arvesse ennetusmeetmete 

kavas ja hädaolukorra lahendamise kavas 

sätestatud piirkondlikke meetmeid. 

Siseriiklike meetmete kavandamisel tuleks 

tegeleda siseriiklike riskidega viisil, mis 

võimaldab täielikult ära kasutada 

piirkondliku koostöö tulemusena tekkivaid 

võimalusi. Kavad peaksid olema tehnilist 

ja kasutuslikku laadi ning nende eesmärk 

peaks olema hädaolukorra tekke või 

süvenemise takistamine ning selle mõju 

leevendamine. Kavades tuleks võtta 

arvesse elektrisüsteemide turvalisust ning 

need peaksid olema kooskõlas energialiidu 

strateegilise planeerimise ja aruandluse 
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vahenditega. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Nagu näitas 2014. aasta oktoobris 

toimunud kriisitaluvusanalüüs, on kogu 

liidus varustuskindluse tagamiseks ja 

üldkulude võimalikult madalal tasemel 

hoidmiseks vaja solidaarsust. Kui mõnes 

liikmesriigis on välja kuulutatud 

hädaolukord, tuleb solidaarsuse 

tugevdamiseks kohaldada kaheetapilist 

lähenemisviisi. Esiteks peaksid kõik 

liikmesriigid, kus on kehtestatud suurem 

varustuskindlusnorm, vähendama seda 

vaiketasemele, et muuta gaasiturg 

likviidsemaks. Teiseks, kui esimese 

sammuga ei õnnestu vajalikku 

gaasivarustust tagada, peaksid 

naaberliikmesriigid võtma täiendavaid 

meetmeid, isegi kui tegu ei ole 

hädaolukorraga, et tagada 

kodumajapidamiste, esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade varustamine gaasiga 

selles liikmesriigis, kus on probleemid 

tekkinud. Liikmesriigid peaksid selliste 

solidaarsusmeetmetega seotud üksikasjad 

oma hädaolukorra lahendamise kavas esile 

tooma ja neid kirjeldama; samas tuleks 

maagaasiettevõtjatele tagada õiglane ja 

võrdne hüvitis. 

(36) Nagu näitas 2014. aasta oktoobris 

toimunud kriisitaluvusanalüüs, on kogu 

liidus varustuskindluse tagamiseks ja 

üldkulude võimalikult madalal tasemel 

hoidmiseks vaja solidaarsust. Kui mõnes 

liikmesriigis on välja kuulutatud 

hädaolukord, tuleb solidaarsuse 

tugevdamiseks kohaldada kaheetapilist 

lähenemisviisi. Esiteks peaksid kõik 

liikmesriigid, kus on kehtestatud suurem 

varustuskindlusnorm, vähendama seda 

vaiketasemele, et muuta gaasiturg 

likviidsemaks. Teiseks, kui esimese 

sammuga ei õnnestu vajalikku 

gaasivarustust tagada, peaksid 

naaberliikmesriigid võtma täiendavaid 

meetmeid, isegi kui tegu ei ole 

hädaolukorraga, et tagada 

kodumajapidamiste, esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade varustamine gaasiga 

selles liikmesriigis, kus on probleemid 

tekkinud. Liikmesriigid peaksid selliste 

solidaarsusmeetmetega seotud üksikasjad 

oma hädaolukorra lahendamise kavas esile 

tooma ja neid kirjeldama; samas tuleks 

maagaasiettevõtjatele tagada õiglane ja 

võrdne hüvitis. Komisjon peaks samuti 

tagama, et piirkonnas domineerivad 

gaasitarnijad ei kuritarvitaks oma 

positsiooni ja rikuks niimoodi liidu 

konkurentsiõigust, pöörates erilist 

tähelepanu ebaõiglastele hindadele 

liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 41 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) Liidu üks eesmärk on 

energiaühenduse tugevdamine, mis tagaks 

liidu energiaalaste õigusaktide tõhusa 

rakendamise, energiaturu reformimise ning 

energiasektori investeeringute 

soodustamise tänu liidu ja 

energiaühenduse energiaturgude 

suuremale integreeritusele. See hõlmab ka 

ühist kriisiohjamist ennetusmeetmete 

kavade ja hädaolukorra lahendamise 

kavade väljapakkumise kaudu 

energiaühenduse osalisriike hõlmaval 

piirkondlikul tasandil. Lisaks viidatakse 

2014. aasta teatises Euroopa gaasisüsteemi 

vastupidavuse kohta lähiperspektiivis 

vajadusele kohaldada energia siseturu 

eeskirju liidu liikmesriikide ja 

energiaühenduse osalisriikide vaheliste 

energiavoogude suhtes. Selleks et tagada 

Euroopa Liidu liikmesriikide ja 

energiaühenduse osalisriikide vahel 

tulemuslik piiriülene kriiside ohjamine, 

tuleks pärast ühisakti vastuvõtmist 

sätestada asjakohane kord, mille alusel 

saaks toimuda konkreetne koostöö 

energiaühenduse iga osalisriigiga eraldi, 

kui on nõuetekohaselt kehtestatud selleks 

vajalikud vastastikused sätted. 

(41) Liidu üks eesmärk on 

energiaühenduse tugevdamine ja liidu 

energiaalaste õigusaktide tõhusa 

rakendamise, energiaturu reformimise ning 

energiasektori investeeringute 

soodustamise tagamine kõigi 

energiaühenduse liikmesriikide poolt, et 

saavutada liidu ja energiaühenduse 

energiaturgude suurem integreeritus. See 

hõlmab ka ühist kriisiohjamist 

ennetusmeetmete kavade ja hädaolukorra 

lahendamise kavade väljapakkumise kaudu 

energiaühenduse osalisriike hõlmaval 

piirkondlikul tasandil. Lisaks viidatakse 

2014. aasta teatises Euroopa gaasisüsteemi 

vastupidavuse kohta lähiperspektiivis 

vajadusele täielikult kohaldada energia 

siseturu eeskirju ja kokkuleppeid liidu 

liikmesriikide ja energiaühenduse 

osalisriikide vaheliste energiavoogude 

suhtes kõigi energiaühenduse 

liikmesriikide poolt. Selleks et tagada 

Euroopa Liidu liikmesriikide ja 

energiaühenduse osalisriikide vahel 

tulemuslik piiriülene kriiside ohjamine, 

tuleks pärast ühisakti vastuvõtmist 

sätestada asjakohane kord, mille alusel 

saaks toimuda konkreetne koostöö 

energiaühenduse iga osalisriigiga eraldi, 

kui on nõuetekohaselt kehtestatud selleks 

vajalikud vastastikused sätted. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(42) Kuna gaasitarned kolmandatest 

riikidest on liidu gaasivarustuskindluse 

jaoks keskse tähtsusega, peaks komisjon 

kooskõlastama kolmandate riikidega 

seotud meetmeid ning koostöös tarne- ja 

(42) Kuna gaasitarned kolmandatest 

riikidest on liidu gaasivarustuskindluse 

jaoks keskse tähtsusega, peaks komisjon 

kooskõlastama kolmandate riikidega 

seotud meetmeid ning koostöös tarne- ja 
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transiidiriikidega välja töötama korra, 

kuidas lahendada kriisiolukordi ja tagada 

pidev gaasivoog liitu. Komisjonil peaks 

olema õigus määrata koostööametisse 

töörühm, kes kriisiolukorras jälgib liitu 

suunduvaid gaasivooge, pidades nõu 

asjaga seotud kolmandate riikidega, ning 

tegutseb vahendaja ja toetajana, kui kriisi 

põhjustavad raskused kolmandates riikides. 

transiidiriikidega välja töötama korra, 

kuidas lahendada kriisiolukordi ja tagada 

pidev gaasivoog liitu. Selle saavutamiseks 

tuleb energia- ja välispoliitikat 

järjepidevalt koordineerida. Komisjonil 

peaks olema õigus määrata 

koostööametisse töörühm, kes eelkõige 

kriisiolukorras jälgib gaasivooge, pidades 

nõu asjaga seotud kolmandate riikidega, 

ning tegutseb vahendaja ja toetajana, kui 

kriisi põhjustavad raskused kolmandates 

riikides. Komisjon peaks jätkama aktiivset 

osalemist Venemaalt Ukrainasse gaasi 

tarnimise teemaliste kolmepoolsete 

kõneluste pikendamises Gazpromi ja 

Ukraina vahel tagamaks, et gaasitarneid 

Venemaalt Ukrainasse ei kasutataks 

enam relvana Venemaa-Ukraina 

konfliktis ja Ukraina oleks jätkuvalt 

usaldusväärne gaasitarnepartner ja 

transiidiriik. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 44 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(44) Liikmesriigid ei suuda üksinda 

tegutsedes saavutada rahuldavalt käesoleva 

määruse eesmärki, täpsemalt tagada liidu 

gaasivarustuskindlust. Tegevuse ulatuse ja 

toime tõttu on seda eesmärki parem 

saavutada ELi tasandil. Seepärast võib EL 

võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(44) Liikmesriigid ei suuda üksinda 

tegutsedes saavutada rahuldavalt käesoleva 

määruse eesmärki, täpsemalt tagada liidu 

gaasivarustuskindlust. Siseriiklik 

riskihindamine ja strateegiad ei ole 

piisavad. Tegevuse ulatuse ja toime tõttu 

on seda eesmärki parem saavutada ELi 

tasandil. Seepärast võib EL võtta meetmeid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 45 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(45) Selleks et võimaldada liidul kiiresti 

reageerida gaasivarustuskindlusega seotud 

olukorra muutumisele, tuleks komisjonile 

delegeerida õigus võtta vastu ELi 

toimimise lepingu artikli 290 kohaseid 

õigusakte seoses piirkondade ning 

riskihindamis- ja kavavormide 

muutmisega. Eriti oluline on, et komisjon 

korraldaks ettevalmistuste käigus 

asjakohaseid konsulteerimisi, sealhulgas 

ekspertide tasandil. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama, et 

asjakohased dokumendid edastatakse 

samaaegselt Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule õigel ajal ja asjakohasel viisil. 

(45) Selleks et võimaldada liidul kiiresti 

reageerida gaasivarustuskindlusega seotud 

olukorra muutumisele, tuleks komisjonile 

delegeerida õigus võtta vastu ELi 

toimimise lepingu artikli 290 kohaseid 

õigusakte seoses riskihindamis- ja 

kavavormide muutmisega. Eriti oluline on, 

et komisjon korraldaks ettevalmistuste 

käigus asjakohaseid konsulteerimisi, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama, et 

asjakohased dokumendid edastatakse 

samaaegselt Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule õigel ajal ja asjakohasel viisil. 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted 

gaasivarustuskindluse tagamiseks, 

kindlustades maagaasi (edaspidi „gaas”) 

siseturu nõuetekohase ja järjepideva 

toimimise, võimaldades erakorraliste 

meetmete rakendamist juhul, kui turg ei 

suuda enam vajalikku gaasikogust tarnida, 

ning selgelt määratledes ja määrates 

maagaasiettevõtjate, liikmesriikide ja liidu 

kohustused seoses ennetusmeetmetega ja 

konkreetsete tarnehäirete korral võetavate 

vastumeetmetega. Käesoleva määrusega 

tagatakse solidaarsuse vaimus ühtlasi 

läbipaistvad mehhanismid, mille eesmärk 

on kooskõlastada hädaolukorras 

tegutsemise planeerimist ja sellele 

reageerimist liikmesriigi, piirkonna või 

Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted 

gaasivarustuskindluse tagamiseks, 

kindlustades maagaasi (edaspidi „gaas”) 

siseturu nõuetekohase ja järjepideva 

toimimise, võimaldades erakorraliste 

meetmete rakendamist juhul, kui turg ei 

suuda enam vajalikku gaasikogust tarnida, 

ning selgelt määratledes ja määrates 

maagaasiettevõtjate, liikmesriikide ja liidu 

kohustused seoses ennetusmeetmetega ja 

konkreetsete tarnehäirete korral võetavate 

vastumeetmetega. Käesoleva määrusega 

tagatakse solidaarsuse vaimus ühtlasi 

läbipaistvad mehhanismid, mille eesmärk 

on kooskõlastada hädaolukorras 

tegutsemise planeerimist ja sellele 

reageerimist liikmesriigi, piirkonna või 
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liidu tasandil. liidu tasandil, et tugevdada energialiitu ja 

energiajulgeolekut. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „kaitstud tarbija” – kõik 

gaasijaotusvõrguga ühinenud kodutarbijad 

ning asjaomase liikmesriigi otsuse korral 

ka üks või mitu järgmist: 

(1) „kaitstud tarbija” – kõik 

gaasijaotusvõrguga ühinenud kodutarbijad 

ning iga piirkonna pädeva asutuse vastava 

otsuse korral ka üks või mitu järgmist: 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) väike või keskmise suurusega 

ettevõtja, kui ta on ühendatud 

gaasijaotusvõrguga, või esmase 

sotsiaalteenuse osutaja, kui ta on 

ühendatud gaasijaotus- või -

ülekandevõrguga, tingimusel et kõikide 

selliste ettevõtjate ja teenuseosutajate iga-

aastane gaasitarbimine ei ületa 20 % gaasi 

lõpptarbimisest kõnealuses liikmesriigis; 

(a) väike või keskmise suurusega 

ettevõtja, kui ta on ühendatud 

gaasijaotusvõrguga ja kui see on 

põhjendatud, või esmase sotsiaalteenuse 

osutaja, kui ta on ühendatud gaasijaotus- 

või -ülekandevõrguga, tingimusel et 

kõikide selliste ettevõtjate ja 

teenuseosutajate iga-aastane gaasitarbimine 

ei ületa 20 % gaasi lõpptarbimisest 

kõnealuses liikmesriigis; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Gaasivarustuskindlus tagab 

samuti liidu kodanikele taskukohased 

energiahinnad, et võidelda 

kütteostuvõimetuse vastu. 

 



 

AD\1103545ET.docx 17/30 PE582.062v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Iga liikmesriik teatab viivitamata 

komisjonile pädeva asutuse nime ja kõik 

sellega seotud muudatused. Iga liikmesriik 

avalikustab kõnealuse pädeva asutuse 

nime. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui asjaolud nõuavad piirkonna 

koosseisu muutmist, on komisjonil artikli 

18 kohaselt õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks käesoleva 

lõike esimeses lõigus kehtestatud 

kriteeriumide alusel. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõik liikmesriigid või, kui mõni 

liikmesriik nii ette näeb, siis pädevad 

asutused tagavad vajalike meetmete 

võtmise, nii et suurima eraldi vaadeldava 

gaasitaristu häire korral oleks allesjäänud 

taristu tehniline võimsus, mis on kindlaks 

määratud II lisa punktis 2 esitatud valemi 

N–1 kohaselt, selline, et käesoleva artikli 

lõike 2 kohaldamist piiramata rahuldab see 

arvutuspiirkonnas kogu gaasinõudluse 

erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, 

mida statistiliste andmete kohaselt esineb 

üks kord 20 aasta jooksul. See ei piira 

1. Kõik liikmesriigid või pädevad 

asutused tagavad vajalike meetmete 

võtmise, nii et suurima eraldi vaadeldava 

gaasitaristu häire korral oleks allesjäänud 

taristu tehniline võimsus, mis on kindlaks 

määratud II lisa punktis 2 esitatud valemi 

N–1 kohaselt, selline, et käesoleva artikli 

lõike 2 kohaldamist piiramata rahuldab see 

arvutuspiirkonnas kogu gaasinõudluse 

erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, 

mida statistiliste andmete kohaselt esineb 

üks kord 20 aasta jooksul. See ei piira 

direktiivis 2009/73/EÜ sätestatud 
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direktiivis 2009/73/EÜ sätestatud 

süsteemihaldurite vastutust teha vastavaid 

investeeringuid ja määruses (EÜ) nr 

715/2009 sätestatud ülekandesüsteemi 

haldurite kohustusi. 

süsteemihaldurite vastutust teha vastavaid 

investeeringuid ja määruses (EÜ) nr 

715/2009 sätestatud ülekandesüsteemi 

haldurite kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui püsiva kahesuunaliste voogude 

läbilaske võimsuse tagamiseks või 

tõhustamiseks tehtav investeering ei vasta 

turu vajadustele ja kui kõnealune 

investeering põhjustab kulusid rohkem kui 

ühes liikmesriigis või kui ühes liikmesriigis 

on kulusid kantud mõne teise liikmesriigi 

heaks, otsustavad kõigi asjaomaste 

liikmesriikide reguleerivad asutused enne 

mis tahes investeerimisotsuse tegemist 

ühiselt, kuidas kulud jaotatakse. Kulude 

jaotamisel võetakse eelkõige arvesse seda, 

kui suures osas suurendavad 

taristuinvesteeringud asjaomaste 

liikmesriikide varustuskindlust, ja 

kõnealusesse taristusse juba tehtud 

investeeringuid. 

6. Kui püsiva kahesuunaliste voogude 

läbilaske võimsuse tagamiseks või 

tõhustamiseks tehtav investeering ei vasta 

turu vajadustele ja kui kõnealune 

investeering põhjustab kulusid rohkem kui 

ühes liikmesriigis või kui ühes liikmesriigis 

on kulusid kantud mõne teise liikmesriigi 

heaks, otsustavad kõigi asjaomaste 

liikmesriikide reguleerivad asutused enne 

mis tahes investeerimisotsuse tegemist 

ühiselt, kuidas kulud jaotatakse. Kulude 

jaotamisel võetakse eelkõige arvesse seda, 

kui suures osas suurendavad 

taristuinvesteeringud asjaomaste 

liikmesriikide varustuskindlust, ning 

geostrateegilisi ja poliitilisi probleeme, 

mis võivad asjaomastele liikmesriikidele 

lisaks kaasa tuua ametisse seadmise 

kulusid, ja kõnealusesse taristusse juba 

tehtud investeeringuid. Olemasolevaid 

vahendeid tuleks nende investeeringute 

hõlbustamiseks täielikult ära kasutada. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt 31. märtsiks 2017 teatavad 

liikmesriigid komisjonile kaitstud tarbijate 

määratluse, kaitstud tarbijate aastase 

Hiljemalt 31. märtsiks 2017 teatavad iga 

piirkonna pädevad asutused komisjonile 

kaitstud tarbijate määratluse selles 
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gaasitarbimismahu ja nende osakaalu gaasi 

aastasest lõpptarbimisest riigis. Kui 

liikmesriik lisab kaitstud tarbijate 

määratlusse artikli 2 lõike 1 punktis a või b 

osutatud kategooriad, täpsustab ta 

komisjonile esitatavas teates nende 

kategooriate tarbijate gaasitarbimismahud 

ja kõigi nende tarbijarühmade osakaalu 

gaasi aastasest lõpptarbimisest. 

piirkonnas, kaitstud tarbijate aastase ja 

päevase gaasitarbimismahu ja nende 

osakaalu gaasi aastasest lõpptarbimisest 

vastavas liikmesriigis ning kuidas see 

võiks mõjutada piiriüleseid gaasivooge 

selles piirkonnas. Kui liikmesriik lisab 

kaitstud tarbijate määratlusse artikli 2 lõike 

1 punktis a või b osutatud kategooriad, 

täpsustab ta komisjonile esitatavas teates 

nende kategooriate tarbijate 

gaasitarbimismahud ja kõigi nende 

tarbijarühmade osakaalu gaasi aastasest 

lõpptarbimisest. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. I lisas loetletud piirkondade 

pädevad asutused hindavad koos piirkonna 

tasandil gaasivarustuskindluse riske. 

Hindamisel võetakse arvesse kõiki 

asjakohaseid riske, nt loodusõnnetusi ning 

tehnika-, äri-, sotsiaal-, poliitika- ja muid 

riske. Riski hindamisel järgitakse: 

1. I lisas loetletud piirkondade 

pädevad asutused hindavad ühiselt ja 

pärast asjaomaste sidusrühmadega 

konsulteerimist põhjalikult piirkonna 

tasandil gaasivarustuskindluse riske. 

Hindamisel võetakse arvesse kõiki 

asjakohaseid riske, nt loodusõnnetusi ning 

tehnika-, äri-, sotsiaal-, poliitika-, 

majandus- ja muid riske. Riski hindamisel 

järgitakse: 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) võetakse arvesse kõiki riikide ja 

piirkondade eripära, eelkõige turu suurust, 

võrgu konfiguratsiooni, tegelikke vooge, sh 

väljavoolu asjaomastest liikmesriikidest, 

kahesuunalise gaasivoo võimalikkust, 

hõlmates ka sellest tulenevat 

ülekandesüsteemi tugevdamise võimalikku 

(b) võetakse arvesse kõiki riikide ja 

piirkondade eripärasid, eelkõige 

ennetusmeetmete kavasid ja hädaolukorra 

lahendamise kavasid, mis on välja 

töötatud määruse (EL) nr 994/2010 alusel 

ja mida on vajaduse korral ajakohastatud, 
turu suurust, võrgu konfiguratsiooni, 
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vajadust, olemasolevat tootmisvõimsust, 

hoidlate mahtu ja gaasi tähtsust 

energiaallikate kogumis, eelkõige seoses 

kaugkütte ja elektritootmisega ning 

tööstuse toimimise jaoks, samuti 

ohutusalaseid ja gaasi kvaliteedi küsimusi; 

tegelikke vooge, sh väljavoolu 

asjaomastest liikmesriikidest, 

kahesuunalise gaasivoo võimalikkust, 

hõlmates ka sellest tulenevat 

ülekandesüsteemi tugevdamise võimalikku 

vajadust, olemasolevat tootmisvõimsust, 

hoidlate mahtu ja gaasi tähtsust 

energiaallikate kogumis, eelkõige seoses 

kaugkütte ja elektritootmisega ning 

tööstuse toimimise jaoks, samuti 

ohutusalaseid ja gaasi kvaliteedi küsimusi; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga piirkonna pädevad asutused 

lepivad kokku koostöömehhanismi, mille 

abil teostada riskihindamist käesoleva 

artikli lõikega 5 ettenähtud tähtaja jooksul. 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist, mille 

abil tehakse riskihindamine 18 kuud enne 

riskihinnangu ja selle ajakohastatud 

versioonide vastuvõtmise tähtaega. 

Komisjonil võib olla üldine abilise roll 

riskihinnangu koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

võib komisjon teha ettepaneku kõnealuse 

piirkonna koostöömehhanismi kohta. 

2. Iga piirkonna pädevad asutused 

lepivad kokku koostöömehhanismi, mille 

abil teostada riskihindamist käesoleva 

artikli lõikega 5 ettenähtud tähtaja jooksul. 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist, mille 

abil tehakse riskihindamine 18 kuud enne 

riskihinnangu ja selle ajakohastatud 

versioonide vastuvõtmise tähtaega. 

Komisjonil on üldine abilise roll 

riskihinnangu koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

teeb komisjon ettepaneku kõnealuse 

piirkonna koostöömehhanismi kohta. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Piirkonna liikmesriikide poolt 5. Piirkonna liikmesriikide poolt 
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kokku lepitud riskihindamisest teatatakse 

komisjonile esimest korda hiljemalt 1. 

septembril 2018. Riskihindamist 

ajakohastatakse iga nelja aasta järel, v.a 

juhul, kui asjaolud nõuavad sagedasemat 

ajakohastamist. Riskihindamises võetakse 

arvesse artiklis 4 määratletud taristunormi 

täitmiseks vajalike investeeringute 

edenemist ja uute alternatiivlahenduste 

rakendamisel esinenud riigispetsiifilisi 

probleeme. Samuti tuginetakse 

kogemustele, mis saadakse artikli 9 lõike 2 

kohasel hädaolukorra lahendamise kavade 

matkimisel. 

kokku lepitud riskihindamisest teatatakse 

komisjonile esimest korda hiljemalt 1. 

septembril 2018. Riskihindamist 

ajakohastatakse iga nelja aasta järel, v.a 

juhul, kui asjaolud nõuavad sagedasemat 

ajakohastamist. Riskihindamises võetakse 

arvesse artiklis 4 määratletud taristunormi 

täitmiseks vajalike investeeringute 

edenemist ja uute alternatiivlahenduste 

rakendamisel esinenud riigispetsiifilisi 

probleeme. Samuti tuginetakse 

kogemustele, mis saadakse artikli 9 lõike 2 

kohasel hädaolukorra lahendamise kavade 

matkimisel. Kui piirkonna pädevad 

asutused ei jõua riskihindamise suhtes 

kokkuleppele, esitab komisjon kõnealuse 

piirkonna riskihindamise koostöös 

pädevate asutustega. 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga I lisas loetletud piirkonna 

liikmesriikide pädevad asutused töötavad 

pärast maagaasiettevõtjatega, gaasi kodu- 

ja tööstustarbijate huve esindavate 

asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega, k.a 

elektritootjad, ning riiklike reguleerivate 

asutustega (kui need ei ole pädevad 

asutused) konsulteerimist ühiselt välja 

järgmised kavad: 

1. Iga I lisas loetletud piirkonna 

liikmesriikide pädevad asutused töötavad 

pärast maagaasiettevõtjatega, gaasi kodu- 

ja tööstustarbijate huve esindavate 

asjakohaste tarbijaorganisatsioonidega, k.a 

elektritootjad, ning riiklike reguleerivate 

asutustega (kui need ei ole pädevad 

asutused) konsulteerimist ning riiklike 

kavade ja mehhanismide sisu ja 

struktuuri arvesse võtmist ühiselt välja 

järgmised kavad: 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale korrapäraselt 

Pädevad asutused annavad 

gaasikoordineerimisrühmale korrapäraselt 
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aru ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava ettevalmistamisel ja 

vastuvõtmisel tehtud edusammudest. 

Eelkõige annavad pädevad asutused 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist 18 

kuud enne kõnealuste kavade ja nende 

ajakohastatud versioonide vastuvõtmise 

tähtaega. Komisjonil võib olla üldine 

abilise roll kavade koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

võib komisjon teha ettepaneku kõnealuse 

piirkonna koostöömehhanismi kohta. 

Pädevad asutused tagavad kõnealuste 

kavade rakendamise korrapärase 

järelevalve. 

aru ennetusmeetmete kava ja hädaolukorra 

lahendamise kava ettevalmistamisel ja 

vastuvõtmisel tehtud edusammudest. 

Eelkõige annavad pädevad asutused 

gaasikoordineerimisrühmale aru 

kokkulepitud koostöömehhanismist 18 

kuud enne kõnealuste kavade ja nende 

ajakohastatud versioonide vastuvõtmise 

tähtaega. Komisjonil on üldine abilise roll 

kavade koostamisel, eelkõige 

koostöömehhanismi kehtestamisel. Kui 

piirkonna pädevad asutused ei jõua 

koostöömehhanismi suhtes kokkuleppele, 

arendab komisjon välja kõnealuse 

piirkonna koostöömehhanismi. Pädevad 

asutused tagavad kõnealuste kavade 

rakendamise korrapärase järelevalve. 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) piirkonna iga liikmesriigi kaitstud 

tarbijate määratlus ja artikli 5 lõike 1 teises 

lõigus kirjeldatud teave; 

(b) piirkonna iga liikmesriigi kaitstud 

tarbijate määratlus ja artikli 5 lõike 1 teises 

lõigus kirjeldatud teave; kaitstud tarbijate 

määratlus tuleks ühtlustada liidu 

tasandil; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) muud riskihindamisel 

väljaselgitatud riskide kõrvaldamiseks 

mõeldud ennetavad meetmed (näiteks 

meetmed, mis on seotud vajadusega 

tõhustada ühendusi naaberliikmesriikide 

võrkude vahel ning võimalusega 

mitmekesistada vajaduse korral 

gaasitarneteid ja -allikaid), et säilitada 

(e) muud riskihindamisel 

väljaselgitatud riskide kõrvaldamiseks 

mõeldud ennetavad meetmed (näiteks 

meetmed, mis on seotud vajadusega 

tõhustada ühendusi naaberliikmesriikide 

võrkude vahel ning võimalusega 

mitmekesistada vajaduse korral 

gaasitarneteid ja -allikaid, algatada või 
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gaasivarustus kõikidele tarbijatele 

võimalikult suures ulatuses; 
suurendada tarneid alternatiivsetelt 

tarnijatelt vabatahtliku nõudluse 

koondamise mehhanismi abil), et säilitada 

gaasivarustus kõikidele tarbijatele 

võimalikult suures ulatuses; 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) määrata kindlaks 

maagaasiettevõtjate ja gaasi 

tööstustarbijate, sh asjaomaste 

elektritootjate ülesanded ja kohustused, 

võttes arvesse seda, kuivõrd erinevas 

ulatuses mõjutavad neid gaasitarnehäired, 

ning nende koostöö asjaomaste pädevate 

asutuste ja vajaduse korral liikmesriikide 

reguleerivate asutustega kõikidel artikli 10 

lõikes 1 määratletud kriisitasemetel; 

(b) määrata selgelt kindlaks 

maagaasiettevõtjate ja gaasi 

tööstustarbijate, sh asjaomaste 

elektritootjate ülesanded ja kohustused, 

võttes arvesse seda, kuivõrd erinevas 

ulatuses mõjutavad neid gaasitarnehäired, 

ning nende koostöö asjaomaste pädevate 

asutuste ja vajaduse korral liikmesriikide 

reguleerivate asutustega kõikidel artikli 10 

lõikes 1 määratletud kriisitasemetel; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) määrata vajaduse korral kindlaks 

meetmed ja tegevused, mis on vajalikud 

selleks, et leevendada gaasitarnehäire 

võimalikku mõju kaugküttega ja gaasist 

toodetud elektrienergiaga varustamisele; 

(e) määrata vajaduse korral ja 

piirkonna eripära arvesse võttes kindlaks 

meetmed ja tegevused, mis on vajalikud 

selleks, et leevendada gaasitarnehäire 

võimalikku mõju kaugküttega ja gaasist 

toodetud elektrienergiaga varustamisele; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) selgitada välja, kuidas turupõhised (h) selgitada välja, kuidas turupõhised 
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meetmed aitavad toime tulla 

häireolukorraga ja leevendada 

hädaolukorda; 

meetmed, nt vabatahtliku nõudluse 

koondamise või virtuaalsete 

gaasireservide mehhanismid, aitavad 

toime tulla häireolukorraga ja leevendada 

hädaolukorda; 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kui on olemas konkreetne, tõsiselt 

võetav ja usaldusväärne teave, et võib 

toimuda sündmus, mille tagajärjel 

tõenäoliselt halveneb märkimisväärselt 

tarneolukord kolmandas riigis (varajane 

hoiatus), võtab komisjon koostöös 

kolmandate riikidega ja kooskõlas 

nõukogu 20. juuli 2015. aasta järeldustes 

energiadiplomaatia kohta kirjeldatud 

prioriteetidega välismeetmeid, muu 

hulgas alustades konsultatsioone, 

pakkudes vahendusteenuseid ja võttes 

vajadusel kasutusele rakkerühmad.  

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimest lõiku kohaldatakse esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade suhtes niivõrd, kuivõrd 

need on asjaomases liikmesriigis hõlmatud 

kaitstud tarbijate määratlusega. 

Esimest lõiku kohaldatakse esmaste 

sotsiaalteenuste osutajate ja 

kaugküttejaamade suhtes niivõrd, kuivõrd 

need on asjaomases piirkonnas hõlmatud 

kaitstud tarbijate määratlusega. 
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui asjaomased liikmesriigid ei 

jõua kokkuleppele asjaoludes, mis 

nõuavad tarnete taastamist muudele 

klientidele kui kodumajapidamised, 

esmaste sotsiaalteenuste osutajad ja 

kaugküttejaamad, esitab komisjon pärast 

konsulteerimist 

gaasikoordineerimisrühmaga ja vastavalt 

artikli 10 lõikele 1 varustuskindlusnormi 

hindamise neis liikmesriikides, kes on 

välja kuulutanud hädaolukorra.  

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Omavahel otseselt ühendatud 

liikmesriigid lepivad kokku lõike 3 

kohaldamiseks vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras ning see esitatakse 

nende vastavat piirkonda hõlmavas 
hädaolukorra lahendamise kavas. Selline 

kord võib muu hulgas hõlmata 

kohaldatavaid gaasihindu, 

võrkudevaheliste ühenduste kasutamist, sh 

kahesuunaliste voogude läbilaske võimet, 

gaasimahtusid ja hüvitiskulude katmist. 

Lõikes 3 sätestatud kohustuse 

rakendamisel eelistatakse turupõhiseid 

meetmeid, nt enampakkumist. Kui lõike 3 

kohaldamiseks vajalikku tehnikaalast ning 

õigus- ja finantskorda muudetakse, 

ajakohastatakse vastavalt ka asjakohast 

hädaolukorra lahendamise kava. 

4. Lõike 3 kohaldamiseks vajalikus 

tehnikaalases ning õigus- ja finantskorras 

lepitakse kokku piirkondlikul ja 

piirkondadevahelisel tasandil ning see 

esitatakse hädaolukorra lahendamise 

kavas. Selline kord võib muu hulgas 

hõlmata kohaldatavaid gaasihindu, 

võrkudevaheliste ühenduste kasutamist, sh 

kahesuunaliste voogude läbilaske võimet, 

gaasimahtusid ja jagatud vastutust 

hüvitiskulude eest. Lõikes 3 sätestatud 

kohustuse rakendamisel eelistatakse 

turupõhiseid meetmeid, nt enampakkumist. 

Nimetatud gaasihinnad ning hüvitiskulud 

ja -mehhanismid vaadatakse 

korrapäraselt üle. Kui lõike 3 

kohaldamiseks vajalikku tehnikaalast ning 

õigus- ja finantskorda muudetakse, 

ajakohastatakse vastavalt ka asjakohast 

hädaolukorra lahendamise kava. Komisjon 

koostab sellise korra hõlbustamiseks 

hiljemalt 31. märtsiks 2019 suunised ja 



 

PE582.062v02-00 26/30 AD\1103545ET.docx 

ET 

nimekirja parimatest tavadest. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui liikmesriigid ei jõua 

kokkuleppele vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras, võib komisjon 

kavasid käsitlevas arvamuses või otsuses 

esildada raamistiku selliste meetmete 

kohta. 

6. Kui liikmesriigid ei jõua 

kokkuleppele vajalikus tehnikaalases ning 

õigus- ja finantskorras, esildab komisjon 

kavasid käsitlevas arvamuses või otsuses 

raamistiku selliste meetmete kohta, 

eesmärgiga tugevdada solidaarsusklauslit. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui komisjon leiab, et mõne 

piirkonna või kogu liidu gaasiga 

varustamine on häiritud või olukord võib 

selliseks muutuda, võib ta nõuda 

pädevatelt asutustelt sellise teabe kogumist 

ja esitamist, mis on vajalik liidu gaasiga 

varustamise olukorra hindamiseks. 

Komisjon võib edastada oma hinnangu 

gaasikoordineerimisrühmale. 

5. Kui komisjon leiab, et mõne 

piirkonna või kogu liidu gaasiga 

varustamine on häiritud või olukord võib 

selliseks muutuda, nõuab ta pädevatelt 

asutustelt sellise teabe kogumist ja 

esitamist, mis on vajalik liidu gaasiga 

varustamise olukorra hindamiseks. 

Komisjon edastab oma hinnangu 

gaasikoordineerimisrühmale. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 6 – punkt a – alapunkt vi 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(vi) gaasitarnete peatamise tingimused; (vi) gaasitarnete muutmise ja peatamise 
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tingimused; 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 6 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) pädevale asutusele ja komisjonile 

rohkem kui üks aasta kehtivad sellised 

gaasitarnelepingud kohe pärast nende 

sõlmimist või muutmist pärast [OP: Please 

insert the date of entry in force of this 

Regulation], mis igaüks üksikult või koos 

sama tarnija või tema tütarettevõtetega 

sõlmitud teiste lepingutega moodustavad 

üle 40 % asjaomase liikmesriigi aastasest 

maagaasitarbimisest. Teatamiskohustus ei 

kehti üksnes gaasihinnaga seotud 

muudatuste suhtes. Teatamiskohustus 

kehtib ka kõikide gaasitarnelepingu 

täitmisel oluliste kaubanduslepingute 

suhtes. 

(b) pädevale asutusele ja komisjonile 

rohkem kui üks aasta kehtivad sellised 

gaasitarnelepingud kohe pärast nende 

sõlmimist või muutmist pärast [OP: Please 

insert the date of entry in force of this 

Regulation], mis igaüks üksikult või koos 

sama tarnija või tema tütarettevõtetega 

sõlmitud teiste lepingutega ületavad 8 

miljardi kuupmeetri künnise või 

moodustavad üle 40 % asjaomase 

liikmesriigi aastasest maagaasitarbimisest. 

Teatamiskohustus ei kehti üksnes 

gaasihinnaga seotud muudatuste suhtes. 

Teatamiskohustus kehtib ka kõikide 

gaasitarnelepingu täitmisel oluliste 

kaubanduslepingute suhtes. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 9 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Kui komisjon leiab, et artikli 13 

alusel esitatud lepingute sätted on 

vastuolus käesoleva määrusega, teavitab 

ta riiklikku maagaasiettevõtjat ja vastavat 

pädevat asutust asjaomaste lepingute 

kokkusobimatutest sätetest. Riiklik 

maagaasiettevõtja võtab sellise teabe 

arvesse ning esitab kolme kuu jooksul 

pärast komisjonilt teabe saamise 

kuupäeva komisjonile selgituse käesoleva 

määruse järgimise kohta. Komisjon võib 

määruse järgimise tagamiseks kaaluda 
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täiendavaid meetmeid, sh taotluse 

esitamine kokkusobimatute sätete 

muutmiseks ja vajaduse korral menetluste 

algatamine konkurentsiõiguse alusel. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 9 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 b. Komisjon võtab artikli 13 alusel 

esitatud teavet arvesse parimate tavade ja 

kuritarvitavate sätete nimekirja 

koostamisel, et luua viitedokument 

pädevatele asutustele ja riiklikele 

ettevõtjatele. 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Gaasikoordineerimisrühm 

moodustatakse selleks, et hõlbustada 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmete 

koordineerimist. Kõnealusesse 

koordineerimisrühma kuuluvad 

liikmesriikide, eelkõige nende pädevate 

asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 

Asutuste Koostööameti (edaspidi 

„koostööamet”) ja Euroopa maagaasi 

ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 

esindajad ning asjaomase tööstusharu ja 

asjakohaste tarbijate esinduskogud. 

Komisjon otsustab liikmesriikidega 

konsulteerides rühma koosseisu, tagades 

selle täieliku esindavuse. 

Koordineerimisrühma juhib komisjon. 

Koordineerimisrühm võtab vastu oma 

töökorra. 

1. Gaasikoordineerimisrühm 

moodustatakse selleks, et parandada 

gaasivarustuskindluse tagamise meetmete 

koordineerimist. Kõnealusesse 

koordineerimisrühma kuuluvad 

liikmesriikide, eelkõige nende pädevate 

asutuste, Energeetikasektorit Reguleerivate 

Asutuste Koostööameti (edaspidi 

„koostööamet”) ja Euroopa maagaasi 

ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 

esindajad ning asjaomase tööstusharu ja 

asjakohaste tarbijate esinduskogud. 

Komisjon otsustab liikmesriikidega 

konsulteerides rühma koosseisu, tagades 

selle täieliku esindavuse. 

Koordineerimisrühma juhib komisjon. 

Koordineerimisrühm võtab vastu oma 

töökorra. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 3 lõike 2 teise lausega, 

artikli 3 lõikega 6, artikli 4 lõigetega 3, 4 ja 

6, artikli 5 lõikega 2, artikli 6 lõike 1 

punktiga d, artikli 7 lõike 5 punktidega b ja 

e, artikli 8 lõike 1 punktidega e, g ja i, 

artikli 8 lõike 4 punktidega b ja c, artikli 9 

lõike 1 punktidega j ja m, artikli 9 lõikega 

4, artikli 10 lõikega 4, artikli 11 lõikega 5 

ja artikliga 12 kehtestatakse 

liikmesriikidele kohustus energiaühenduse 

osalisriikide ees vastavalt järgmisele 

menetlusele: 

1. Artikli 3 lõike 2 teise lausega, 

artikli 3 lõikega 6, artikli 4 lõigetega 3, 4 ja 

6, artikli 5 lõikega 2, artikli 6 lõike 1 

punktiga d, artikli 7 lõike 5 punktidega b ja 

e, artikli 8 lõike 1 punktidega e, g ja i, 

artikli 8 lõike 4 punktidega b ja c, artikli 9 

lõike 1 punktidega j ja m, artikli 9 lõikega 

4, artikli 10 lõikega 4, artikli 11 lõikega 5 

ja artikliga 12 kehtestatakse vastastikused 

kohustused liikmesriikide ja 
energiaühenduse osalisriikide vahel 

vastavalt järgmisele menetlusele: 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teeb artikli 7 lõikes 5 osutatud 

hinnangute alusel vajaduse korral 

järeldused liidu tasandi varustuskindluse 

suurendamise võimalike vahendite kohta 

ning esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande käesoleva määruse 

rakendamise kohta ja vajaduse korral 

soovitused käesoleva määruse täiustamise 

kohta. 

Komisjon teeb artikli 7 lõikes 5 osutatud 

hinnangute alusel järeldused liidu tasandi 

varustuskindluse suurendamise võimalike 

vahendite kohta ning esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse rakendamise kohta ja 

soovitused käesoleva määruse täiustamise 

kohta. 
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