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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostajal on hea meel Euroopa Komisjoni ettepaneku üle, milles käsitletakse 
üleeuroopalise energiataristu suuniseid.

Komisjoni ettepaneku kohaselt määratakse käesolevas algatuses 2020. aastani ja sellest edasi 
kindlaks teatav hulk üleeuroopalisi esmatähtsaid koridore ja alasid, mis hõlmavad elektri- ja 
gaasivõrke ning nafta ja CO2 transportimise taristuid ning mille jaoks Euroopa Liidu 
meetmed on kõige vajalikumad. Nimetatud prioriteete on kavas rakendada järgmiselt: 

1. lihtsustakse loamenetlusi, et vähendada nende kestust ühishuviprojektide korral ning 
suurendada üldsuse osalemist ja tema heakskiitu selliste projektide rakendamisele; 

2. hõlbustatakse elektri- ja gaasialaste ühishuviprojektide reguleerimist, jaotades kulud 
vastavalt saadavale kasule ning tagades, et lubatud tulud vastavad kantud riskidele; 

3. tagatakse ühishuviprojektide rakendamine, pakkudes vajalikku turupõhist ja otsest ELi 
rahalist toetust. Viimase suhtes on ettepanekus ühishuviprojektidele sätestatud 
tingimused, mille alusel nad saavad ELi rahalist tuge Euroopa Ühendamise Rahastust, 
mille kohta esitatakse eraldi õigusakti ettepanek. 

Muudatusettepanekute eesmärk on täpsustada mõnda määruses nimetatud mõistet ning tagada 
suurem kooskõla teiste ELi õigusaktidega – eelkõige nendega, mis käsitlevad keskkonnamõju 
hindamist ja struktuurifonde – ning strateegiaga „Euroopa 2020” (sest neis on püstitatud 
omavahel seotud kliima- ja energiaeesmärke) ja teiste asjaomaste arengustsenaariumitega, mis 
on välja pakutud näiteks tegevuskavas aastani 2050.
Arvestades, et ühishuviprojektide elluviimiseks on vaja hiiglaslikku rahalist panust, aga ELi 
vahendid on piiratud, püütakse muudatusettepanekutega tagada, et erasektor võtab suure osa 
rahastamisest enda kanda.

Määruse põhielement on kulude-tulude analüüs. Arvamuse koostaja soovitab lisas toodud 
analüüsi metoodikat kirjeldavad sätted veelgi selgemaks muuta, täpsustades üksikasjalikumalt 
kulude ja tulude näitajaid. Kuna projektide elluviimise aeg ja nende oodatav eluiga on väga 
pikk, on nende näitajate arvutamises kasutatavad diskontomäärad määrava tähtsusega. 
Seetõttu tehakse ettepanek, et komisjon avaldaks korrapäraselt diskontomäärad, mida tuleb 
arvesse võtta. Diskontomääradele tuleks iga projekti spetsiifilise välismõju arvestamiseks 
lisada riskipreemia, mille kehtestaksid projektiedendajad asjaomaste sidusrühmadega nõu 
pidades. Sel viisil tegutsemine motiveeriks sidusrühmi ja eelkõige projekti asukoha ümbruses 
elavaid kodanikke arutelus osalema.

Enne oma metoodika esitamist ühtlustatud ja kogu energiasüsteemi hõlmava kulude-tulude 
analüüsi jaoks liidu tasandil peavad ENTSO-E ja ENTSO-G võtma arvesse neile Euroopa 
Keskkonnaameti (EEA) ja Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgu poolt esitatud 
märkusi. Seega võetaks keskkonna ja ruumilise planeerimisega seotud näitajaid metoodikas 
juba varajases etapis arvesse. 

Projektiedendajate aruande sisu täiendatakse, et see hõlmaks muu hulgas teavet 
struktuurifondide panuse kohta projekti elluviimisse ja ülevaadet tegelikest kuludest võrreldes 
esialgse hinnanguga.
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Kui tegelikud kulud ületavad prognoositud kulusid üle 20 %, võib komisjon asjaomase 
projekti toetuskõlblike projektide loendist välja jätta.

Arvamuse koostaja arvates ei tohiks kümneaastasesse võrgu arengukavasse kuulumine olla 
projekti ühishuviprojektiks liigitamise tingimus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20 %, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20 %, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks ning valmistada see sama aja 
jooksul ühtlasi ette kõrge taastuvenergia 
tootmisvõimsuse ja elektri salvestamise 
potentsiaaliga piirkondade ühendamiseks.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hinnanguliselt ulatub 2020. aastani 
üleeuroopaliste elektri ja gaasi 
ülekandetaristutesse investeerimise vajadus 
umbes 200 miljardi euroni. Investeeringute 
mahu märkimisväärne kasv võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust.

(11) Hinnanguliselt ulatub 2020. aastani 
üleeuroopaliste elektri ja gaasi 
ülekandetaristutesse investeerimise vajadus 
umbes 200 miljardi euroni. Investeeringute 
mahu märkimisväärne kasv taastuvate 
energiaallikate kiirema ja ulatuslikuma 
väljaarendamise ning liidu eesmärkide –
saavutada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine 20%, suurendada 
energiatõhusust 20%  ja tõsta 
taastuvenergia osa energiatarbimises 
20%-le – täitmise kaudu võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Veeldatud maagaasi ja 
surumaagaasi jaoks sobilikel 
energiasalvestitel ja seadmetel peaks 
olema üleeuroopalises energiataristus 
tähtis roll salvestatud energiaga 
varustamine ja selle jaotamine. Seega on 
asjakohaste energiasalvestusrajatiste 
pidev arendamine oluline osa toimivast 
võrgutaristust.
Pumpelektrijaamade ja 
energiasalvestusrajatiste rajamise ja 
käitamise alal ei tohiks konkurentsi 
pärssida neid lõpptarbijatega 
võrdsustavad võrkudele juurdepääsu 
tasud.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Samamoodi võib 
käsitleda esmatähtsatena piirkondlikke ja 
riigisiseseid projekte, kui nendega 
tagatakse taastuvenergiaallikate 
integreerimine ja konkurents. Muu 
hulgas hõlmab see ELi mittekuuluvate 
kolmandate riikidega (nt Šveitsiga) 
ettevõetavaid projekte. Pädevad asutused 
käsitavad ühishuviprojekte avalikku 
huvisse kuuluvatena. Tuleks anda load 
kahjuliku keskkonnamõjuga projektidele, 
mille suhtes on ülekaalukas avalik huvi, 
kui kõik direktiividega 92/43/EÜ ja 
2000/60/EÜ sätestatud tingimused on 
täidetud.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või koordineeriks 
kõiki loamenetlusi (universaalteenistus) 
peaks vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd.

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või koordineeriks 
kõiki loamenetlusi (universaalteenistus) 
peaks vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd. Siiski ei 
tohiks sellise asutuse loomine suurendada 
maksumaksjate kulusid ning see tuleks 
luua olemasolevate vahendite ümber 
jagamisega.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas on näidatud, et erasektori 
vahendite kasutamine liidu olulise rahalise 
toetuse kaudu toob lisandväärtust ja 
võimaldab rakendada Euroopa tähtsusega 
projekte. 4. veebruari 2011. aasta Euroopa 
Ülemkogu tunnistas, et mõned 
energiataristuprojektid võivad vajada 
erasektori rahastamise võimendamiseks 
siiski piiratud mahus avaliku sektori 
rahastamist. Majandus- ja rahanduskriisi 
ning eelarvepiirangute tingimustes tuleks 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
välja töötada sihtotstarbeline toetus, mida 
antakse toetuste ja finantsinstrumentide 
kaudu selleks, et energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja alade 
rahastamiseks ligi tõmmata uusi 
investoreid, hoides samas liidu eelarvelist 
osalemist selles võimalikult väiksena.

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas on näidatud, et erasektori 
vahendite kasutamine liidu olulise rahalise 
toetuse kaudu toob lisandväärtust ja 
võimaldab rakendada Euroopa tähtsusega 
projekte. 4. veebruari 2011. aasta Euroopa 
Ülemkogu tunnistas, et mõned 
energiataristuprojektid võivad vajada 
erasektori rahastamise võimendamiseks 
siiski piiratud mahus avaliku sektori 
rahastamist. Majandus- ja rahanduskriisi 
ning eelarvepiirangute tingimustes tuleks 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
välja töötada sihtotstarbeline toetus, mida 
antakse toetuste ja finantsinstrumentide 
kaudu selleks, et energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja alade 
rahastamiseks ligi tõmmata uusi 
investoreid, hoides samas liidu eelarvelist 
osalemist selles võimalikult väiksena.
Seejuures tuleks arvesse võtta 
projektivõlakirjade katseetapis 
taristuprojektide rahastamisega seoses 
saadud kogemusi.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased 
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul.
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased 
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul.
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Kindlasti tuleks arvesse võtta 
konkurentsi mis tahes moonutamise 
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liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
nutivõrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

vältimise aspekti, iseäranis nende 
projektide vahel, mis aitavad kaasa ühe ja 
sama ELi esmatähtsa energiakoridori 
väljakujundamisele. Niisugune rahaline 
abi peaks tagama vajaliku sünergia 
rahastamisega liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
nutivõrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 α) Praegustes majanduskriisi 
tingimustes on liikmesriikide ja investorite 
reitingute vahel märkimisväärsed 
erinevused, mis võivad viia 
tasakaalustamatuse ning oluliste 
takistusteni ehitustööde rahastamisel. 
Euroopa Liidu rahalise toetuse osa selle 
tasakaalustamatuse kõrvaldamisel on 
keskse tähtsusega, et realiseeruksid need 
infrastruktuuri projektid, mis mõjutavad 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamist – eriti lähtudes sellest, et 
valdav enamik energeetika 
infrastruktuuride jaoks hädavajalikest 
ressurssidest tulenevad järgmisel 
kümnendil erasektorist.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Kui nõukogu ja komisjon hindavad 
seda, kas keskpika perioodi eelarve-
eesmärkide saavutamiseks on toimunud 
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piisav areng ning uurivad sellega seoses 
valitsemissektori kulude kasvukõverat, 
tuleks kogukulutustest välja jätta 
intressikulud, liidu programmidele 
tehtavad kulutused, mis korvatakse 
täielikult liidu fondide tuludest, ja 
kaalutlusõigusevälised muudatused 
töötuskindlustushüvitiste kuludes, nagu 
on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 
1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning 
majanduspoliitika järelevalve ja 
kooskõlastamise tõhustamise kohta)1

artiklis 5.
____________________

1 EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus ei piira järgmiste 
õigusaktide kohaldamist: 
– nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 
85/337/EMÜ teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta1;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ 
teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta2;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik3;
– nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta4;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
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kohta5; 
– Århusi konventsioon; ning
– Espoo konventsioon.
____________________

1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
2 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.
3 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
4 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
5 ELT L 20, 26.1.2010, lk 7.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab, et teised ELi õigusaktid jäävad kehtima.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant.
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013.

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse iga 
kahe aasta tagant. Esimene loend võetakse 
vastu hiljemalt 31. juuliks 2013.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant.
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013.

1. Komisjon kehtestab liikmesriikidega 
konsulteerides liidu ühishuviprojektide 
loendi. Loend vaadatakse läbi ja seda 
uuendatakse vastavalt vajadusele iga kahe 
aasta tagant. Esimene loend võetakse vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2013.
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Selgitus

Konsulteerimine peaks toimuma kõikides etappides.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Iga üksiku 
projekti ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade rakendamisel ning seda, 
kuidas projektid vastavad artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidele. Rühmad 
võtavad loendi ettepaneku vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. Iga üksiku projekti 
ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt tasub majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt ära; ning

(b) projekt on majanduslikke, sotsiaalseid 
ja keskkonnaalaseid kriteeriume arvesse 
võttes tasuv; ning

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) projekt on integreeritud ja kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
eesmärkidega, iseäranis artiklitega 170 ja 
171;
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, leevendades muu 
hulgas piirkondade isoleerituse mõju 
ELis; konkurents ja süsteemi paindlikkus;

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi
talitluskindlus;

– tarnekindlus, sealhulgas
koostalitlusvõime ja süsteemi
talitluskindluse edendamine;

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suur taastuvenergia tootmis- ja 
salvestamisvõimsus;

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, leevendades muu 
hulgas piirkondade isoleerituse mõju 
ELis; koostalitlusvõime ja süsteemi 
paindlikkus;

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise ja konkurentsi, säästvuse 
ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel, igast 
projektist mõjutatud liikmesriikide hulka ja 
seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte. II lisa punkti 1 
alapunktis e sätestatud kategooriasse 
kuuluvate projektide puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka projekti 
mõjuväljas olevate kasutajate arvu, aastast 
energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise ja konkurentsi, säästvuse 
ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel,
süsteemi paindlikkust ja tugevust ning 
projekti kulutõhusat ja lisandväärtust 
loovat kasu tööhõivele, igast projektist 
mõjutatud liikmesriikide hulka ja seda, 
kuivõrd projekt täiendab teisi ettepandud 
projekte ning edendab innovatsiooni.
Arvesse võetakse V lisa punktis 5 
nimetatud näitajaid, mis võimaldavad 
analüüsida projekti kulusid ja tulusid.
Selleks võib need näitajad esitada 
komisjoni loodavas ühtlustatud 
raamistikus. II lisa punkti 1 alapunktis e 
sätestatud kategooriasse kuuluvate 
projektide puhul võetakse nõuetekohaselt 
arvesse ka projekti mõjuväljas olevate 
kasutajate arvu, aastast energiatarbimist 
ning mitte-dispetšjuhitavate võimsustega 
toodetud energia osa nende kasutajate 
piirkonnas.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Projekte, milles osalevatest 
liikmesriikidest on vähemalt üks 
finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes 
raskustes või sellises ohus ja/või taotlenud
või saanud määruse (EÜ) nr .../2012 
kohast finantsabi, tuleb pidada 
ühishuviprojektide paremusjärjestamisel 
esmatähtsaks.
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise 
hõlbustamiseks.

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise 
hõlbustamiseks. Rühmad otsustavad 
päringu saatmise üle liikmete 
lihthäälteenamusega.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) praeguseks tekkinud kulude jaotus 
ja projektiga kaasnevate tulevaste kulude 
prognoos koos analüüsi ja kirjeldusega 
selle kohta, milline on see kulude seis 
võrreldes esialgses rakenduskavas 
hinnatud kuludega.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) struktuurifondide ja muude ELi 
fondide, muu hulgas Euroopa 
Investeerimispanga investeeringute või 
tagatiste panus projekti elluviimisse.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Selgitus

Kümneaastasesse võrgu arengukavasse kuulumine ei tohiks olla projekti ühishuviprojektiks 
liigitamise tingimus. Vastasel juhul ei viidaks kunagi ellu suure Euroopa lisandväärtusega 
potentsiaalseid projekte, mis ei paku teistele liikmesriikidele (vähemalt ühele) huvi.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tegelikud kulud ületavad 30 % võrra 
rakenduskavas samaks perioodiks 
kavandatud hinnangulisi kulusid, välja 
arvatud juhul, kui asjaomased 
ülemäärased kulud on põhjendatavad 
projektijuhtidest sõltumatute asjaolude 
ilmnemisega.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aastaaruande 
lõigetega 2–7 seotud teabe alusel.
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Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

4. Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest siduvad meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad meetmed kindlaks 
määrata ning mille abil tagatakse ELi 
õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine.

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad siduvad meetmed 
kindlaks määrata ning mille abil tagatakse 
ELi õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G pärast Euroopa 
Keskkonnaameti (EEA) ja Euroopa
ruumilise planeerimise vaatlusvõrguga 
(ESPON) konsulteerimist koostööametile 
ja komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
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tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates.
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates.
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil asjaomaste arengustsenaariumide 
korral ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artiklile 8.

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artiklile 8, ning kulude-tulude analüüsi 
peamisi tulemusi asjaomaste 
stsenaariumide korral tuleb hõlmata 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
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konsulteerimisprotsessis ja need tuleb 
lisada lõpparuandesse.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

1. II lisa punkti 1 alapunktides a–e ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide edendajad 
hoiavad kõiki asjaomaseid riigi 
reguleerivaid asutusi korrapäraselt kursis 
projekti arengu ning väljaselgitatud kulude 
ja mõjuga. Niipea kui artikli 3 kohaselt 
väljavalitud ja II lisa punkti 1
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluv projekt on piisavalt 
küps, esitab projektiedendaja asjakohastele 
riigi reguleerivatele asutustele 
investeerimistaotluse, sh kulude 
riikidevahelise jaotamise kohta, koos 
järgmisega:

II lisa punkti 1 alapunktides a–e ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide edendajad 
hoiavad kõiki asjaomaseid riigi 
reguleerivaid asutusi korrapäraselt kursis 
projekti arengu ning väljaselgitatud kulude 
ja mõjuga. Niipea kui artikli 3 kohaselt 
väljavalitud ja II lisa punkti 1
alapunktides a–e ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluv projekt on piisavalt 
küps, esitab projektiedendaja asjakohastele 
riigi reguleerivatele asutustele 
investeerimistaotluse, sh kulude 
riikidevahelise jaotamise kohta, koos 
järgmisega:

Muudatusettepanek 35
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude riikidevahelisel jaotamisel võetakse 
arvesse projekti majandus-, sotsiaal- ja
keskkonnakulu ja -tulu asjaomastes 
liikmesriikides ning võimalikku rahalise 
toetuse vajalikkust.

Kulude riikidevahelisel jaotamisel võetakse 
arvesse projekti majanduskulu ja -tulu 
asjaomastes liikmesriikides ning 
võimalikku rahalise toetuse vajalikkust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui projekti kulud kajastuvad 
võrgutariifides, arvestatakse 
võrgutariifidest maha projekti kuuluvate 
ülekandeliinide ülekoormuse 
hinnastamisest saadav tulu. Ülekoormuse 
hinnastamisest saadava tulu jaotamisel 
eri ülekandetariifide vahel võetakse 
aluseks sama proportsioon nagu kulude 
jaotamisel.

Selgitus

See võib lihtsustada projekti esitajate arutelu kulude jaotamise kokkuleppe üle, sest see tagab, 
et oluline osa tuludest jaotatakse proportsionaalselt kuludega. See leevendaks riiklike 
reguleerivate asutuste muret, et tarbijatele võidakse peale suruda kulutusi, millest võivad 
kasu saada teiste riikide tarbijad.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama, maagaasihoidla ja 
vedeldatud maagaasi rajatise projekti) 
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suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

arendamise, ehitamise, haldamise või 
hooldamisega suurem risk kui tavaliselt 
kaasneks võrreldava taristuprojektiga ja kui 
sellist riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

Pumpelektrijaamu, maagaasihoidlaid ja 
vedeldatud maagaasi rajatisi ei tohi 
võrgule juurdepääsu kehtestamisel 
käsitleda kui lõpptarbijaid, mis ohustaks 
asjaomaste rajatiste konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ja 
kulude katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ning 
arendusriskidega.
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Selgitus

Ülekandmise projektide puhul, mis on kavandatud osana reguleeritavast varade struktuurist, 
tagavad riiklikud reguleerivad asutused ja ELi raamistikud asjakohase tasustamise ja 
väldivad seega kulude katmatajätmise riski; vastasel juhul tooks see kaubanduslike 
ülekandevõrkude jaoks kaasa väga kulukad tagatised. Kui seda ei peeta usaldusväärseks, 
peaks poliitikakujundajate eesmärk olema sellised probleemid lahendada usaldusväärsust 
tõstes, mitte suuremat kasumit pakkudes, et piirata tarbijate kulusid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekti investeeritud kapitalilt 
lisakasumi võimaldamise eeskirjad; või

(c) projekti investeeritud kapitalilt 
lisakasumi võimaldamist või selle 
kapitaliga seotud riskide maandamist 
käsitlevad eeskirjad; või

Selgitus

Kui jagatakse ja arendatakse edasi parimatel tavadel põhinevaid reguleerimisviise ja 
maandatakse riskitegurid, mida investorid ei saa mõjutada, muutuks ülekandetaristusse 
investeerimine huvipakkuvaks laiemale hulgale osalejatele ja väheneks kasum, mida tuleks 
pakkuda selliste investeeringute saamiseks.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) suunised, mis põhinevad projekti 
investeeritud kapitaliga seotud riskide 
hindamisel rakendatavatel parimatel 
tavadel; või

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib esitada suunised 
käesolevas artiklis sätestatud stiimulite 
kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 18 lõigetele 1–3 ja määruse
(EÜ) nr 715/2009 artikli 23 lõikele 1.

6. Komisjon esitab suunised käesolevas 
artiklis sätestatud stiimulite kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 18 
lõigetele 1–3 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artikli 23 lõikele 1. Iseäranis suurt 
tähelepanu tuleb seejuures pöörata 
käesoleva artikli lõike 3 punktis c 
nimetatud projekti investeeritud kapitalilt 
lisakasumi võimaldamise eeskirjadele.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II lisa punktides 1, 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu
loomise kohta].

1. II lisa punktides 1, 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr .../... (millega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu) sätetele, võttes 
arvesse järgmist: 
– vajadus vältida konkurentsi 
moonutamist, eelkõige projektide vahel, 
mis panustavad samasse liidu 
esmatähtsasse koridori;
– asjaolu, et suurem osa vahenditest tuleb 
erarahastajatelt või asjaomastelt 
majandusettevõtjatelt.
Finantsinstrumendid tuleb valida 
konkreetsest projektist lähtuvalt. Kõiki 
rahastamisvõimalusi ei saa ilmtingimata 
rakendada kõikide projektide korral.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–e ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Selgitus

Tundub mõistlik, et kõik energiataristu (antud juhul elektrienergia taristu) prioriteedid, 
sealhulgas nutivõrkude loomisega seotud projektid oleksid kõlblikud saama liidu rahalist 
toetust.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi ning

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi või peab projekti 
edendaja suutma selgelt näidata, et 
rahastamiskulud on ebaproportsionaalselt 
suured või puudub selles liikmesriigis või 
neis liikmesriikides, kus toimub 
ühishuviprojekti kas täielik või osaline 
rakendamine, valitsevate erandlike 
finants- ja majandusraskuste tõttu 
juurdepääs turupõhisele rahastamisele; 
ning
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Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
 V a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a peatükk – Kiirmenetlus tõsistes 
raskustes või sellises ohus olevate 
liikmesriikide jaoks

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Energiataristud makromajandusliku 

kohandamiskava osana
1. Tehniline tugi, mida komisjon pakub 
finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes 
raskustes või sellises ohus olevatele 
liikmesriikidele ja/või kui asjaomased 
liikmesriigid on taotlenud või saanud 
määruse (EÜ) nr .../2012 kohast 
finantsabi, hõlmab nende riiklike 
pädevate ametiasutuste ja asjaomaste 
projekti edendajatega konsulteerimist, et
a) kiirendada kooskõlas artikli 4 lõikes 4 
sätestatud kiireloomulisuse kriteeriumiga 
artiklis 3 määratletud loendis nimetatud 
ühishuviprojektide rakendamist;
b) uurida kõiki olemasolevaid vahendeid, 
mis aitaksid projektiga seotud eri 
huvirühmade joaks rahastamistingimusi 
lihtsustada.
2. Lõike 1 punkti a kohaldamiseks võib 
lühendada artikli 10 lõikes 3, artiklis 11, 
artikli 13 lõikes 5 ja artikli 13 lõikes 6 
sätestatud tähtaegu.
3. Kitsam ajaline raamistik ei tohiks 
vähendada asjaomaste huvirühmade 
osalemist.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ühishuviprojektide panus liidu 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
elluviimisse;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu poolt kooskõlas [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega Euroopa 
Ühendamise Rahastu loomise kohta] 
ühishuviprojektide jaoks eraldatud ja 
väljamakstud rahasummad võrreldes 
rahastatud ühishuviprojektide 
koguväärtusega;

(b) liidu poolt ühelt poolt kooskõlas 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta]  ja teiselt poolt 
struktuurifondidest ühishuviprojektide 
jaoks eraldatud ja väljamakstud 
rahasummad võrreldes rahastatud 
ühishuviprojektide koguväärtusega;

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid siseturu väljakujundamiseks, 
saarte elektrisüsteemide isoleerituse 
probleemi lahendamiseks ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri 
integreerimiseks.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 2 – sissejuhatus



PE483.695v04-00 26/31 AD\905017ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas:
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

(2) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas:
Läänemere piirkonna, Aadria, Egeuse ja 
Musta mere piirkonna ning Vahemere 
idapiirkonna ühendatud gaasi võrgud 
eelkõige gaasitarnete mitmekesistamiseks 
ja varustuskindluse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 4. osa – punkt 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektrikiirteed: esimese elektrikiirtee 
rajamine 2020. aastaks, et luua kogu liidus 
elektrikiirteede süsteem.

(11) Elektrikiirteed: esimese elektrikiirtee 
rajamine 2020. aastaks, et luua kogu liidus 
elektrikiirteede süsteem, mis ühendaks 
eeskätt kõrge taastuvenergia 
tootmisvõimsuse ja salvestamise 
potentsiaaliga piirkondi.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jagu – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Iga potentsiaalne projektijuht võib 
asjaomasele rühmale esitada hinnangu 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) 
aitavad ellu viia I lisas sätestatud 
prioriteete ja kas on täidetud artiklis 6 
kindlaksmääratud asjakohased 
kriteeriumid ning mis tahes muu teabe, 
mis on projekti(de) hindamiseks 
asjakohane, ja teabe selle kohta, kas 
projekt(id) vastavad artiklis 4 ning II ja 
III lisas kehtestatud kriteeriumidele, ning 
asjaomane rühm peab kuue kuu jooksul 
esitama põhjendatud arvamuse selle 
kohta, kas projekt(id) tõenäoliselt 
kvalifitseeruvad ühishuviprojektiks või 
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mitte.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jagu – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) II lisa punkti 1 alapunktides a ja b 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
elektri ülekandmise väljapakutud 
projektide puhul tuleb võimaldada 
asjaomastel rühmadel neid kontrollida ja 
uurida, kui asjaomased sidusrühmad seda 
soovivad ja kui need vastavad vähemalt 
artikli 4 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a ning 
II lisa punktis 1 loetletud kriteeriumidele. 

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga rühm võtab II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide hindamisel ilma punkti 4 
järgimist piiramata arvesse kõnealuste 
projektide analüüsi, mis on tehtud vastavalt 
artikli 12 lõikele 7 võrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
raames, mille ENTSO-E ja ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse
(EÜ) nr 714/2009 ja määruse
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

Iga rühm võtab II lisa punkti 1 
alapunktides a–e ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide hindamisel ilma punkti 4 
järgimist piiramata arvesse kõnealuste 
projektide analüüsi, mis on tehtud vastavalt 
artikli 12 lõikele 7 võrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
raames, mille ENTSO-E ja ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse
(EÜ) nr 714/2009 ja määruse
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata nutivõrke.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
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IV lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektri salvestamine: projektiga luuakse 
salvestamisvõimsus, mis võimaldab 
vähemalt 500 gigavatt-tunni suurust elektri 
netotoodangut aastas;

(b) elektri salvestamine: projektiga luuakse 
salvestamisvõimsus, mis võimaldab 
vähemalt 500 gigavatt-tunni suurust elektri 
netotoodangut aastas või [x]% liikmesriigi 
aastasest elektritoodangust, sõltuvalt 
sellest, kumb näitaja on väiksem;

Selgitus

500 gigavatt-tunnis on mõnedes liikmesriikides väga märkimisväärne suurus ja seepärast 
võiks samuti kokku leppida salvestamisvõimsuse suuruses.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki või täita taristunorm (N–1 
valem) piirkondlikul tasandil vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/2010 artikli 6 
lõikele 3;

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kasutada ära 
suutlikkust tarnida kaudselt vähemalt 
kahte liikmesriiki või täita taristunorm (N–
1 valem) piirkondlikul tasandil vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/2010 artikli 6 
lõikele 3;

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad (sh biomass, 
kivisüsi, gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi-

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid (nii 
liikmesriikide kui ka kolmandate 
naaberriikide kohta), tootmisvõimsused 
kütuseliigi (biomass, geotermaalenergia, 
hüdroenergia, gaas, tuumaenergia, nafta, 
tahked kütused, tuuleenergia, 
fotogalvaaniline ja kokkusurutud 
päikeseenergia, muu taastuvenergia 
tehnoloogia) ja geograafilise asukoha 
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ja vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 
tootmise (sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise ja 
ülekandmise projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

kaupa, kütusehinnad (sh biomass, kivisüsi, 
gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi- ja 
vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 
tootmise (sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise ja 
ülekandmise projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad (sh biomass, 
kivisüsi, gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi-
ja vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 
tootmise (sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise ja 
ülekandmise projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad (sh biomass, 
kivisüsi, gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi-
ja vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 
tootmise (sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise potentsiaali
ja salvestamise ning ülekandmise projekte, 
mille kohta on lõplik investeerimisotsus 
langetatud ja mis lastakse käiku enne aasta 
n+5 lõppu;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Artikli 13 lõike 4 punktis a osutatud 
kulude-tulude analüüsi tehes kohaldab 
projektijuht diskontomäärade suhtes 
riskipreemiat. Projektijuht kehtestab 
riskipreemia asjaomaste sidusrühmadega 
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nõu pidades VI lisa punktis 4 nimetatud 
teabe alusel.

Selgitus

Projektijuht lisab ühtlustatud diskontomääradele riskipreemia, mis kajastab projekti olulisust 
asjaomaste sidusrühmade ja eelkõige kodanike jaoks.
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