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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
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 eratööde 
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 
kohta5; 
– Århusi konventsioon; ning
– Espoo konventsioon.
____________________

1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40.
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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.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab, et teised ELi õigusaktid jäävad kehtima.

Muudatusettepanek 2

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 majanduslikult, sotsiaalselt 
ja keskkonnaalaselt jätkusuutlik; ning

Or. en

Selgitus

Väljendi „tasub ära” asemel tuleks kasutada väljendit „on jätkusuutlik”.

Muudatusettepanek 3

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 

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

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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab kooskõla artikli 4 lõike 2 punktiga a, mille kohaselt tuleks kasutada 
süsteemi paindlikkuse kriteeriumit.

Muudatusettepanek 4

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 ja liidu tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia asjaomase 
eesmärgiga 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.

Or. en

Selgitus

Projekte tuleks valida selle põhjal, kas nad aitavad saavutada strateegia „Euroopa 2020” 
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eesmärke; eelkõige puudutab see eesmärki suurendada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osa lõpptarbimises 20%ni.

Muudatusettepanek 5

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, igast 
projektist mõjutatud liikmesriikide hulka ja 
seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte. 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.

Or. en

Selgitus

Paremusjärjestamisel tuleks järjepidevuse huvides võtta arvesse V lisas esitatud näitajaid. 
Ülevaate saamiseks ja projektide võrdlemise lihtsustamiseks võib komisjon näitajad ja nende 
esitusviisi ühtlustada.
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kas kulude kujunemine on kooskõlas 
rakenduskavas esitatud kuluprognoosiga;

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) struktuurifondide panus projekti 
elluviimisse. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tegelikud kulud ületavad 30% võrra 
rakenduskavas samaks perioodiks 
kavandatud hinnangulisi kulusid.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt võiks komisjon loendist välja jätta 
projektid, mille kulud kasvavad oodatust kiiremini.

Muudatusettepanek 10

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.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G Euroopa Keskkonnaameti 
(EEA) ja Euroopa ruumilise planeerimise 
vaatlusvõrgu (ESPON) märkusi täielikult 
arvesse võttes koostööametile ja 
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punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

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.

Or. en

Selgitus

EEA-le ja ESPONile metoodika kohta märkuste tegemise võimaluse andmine võimaldaks 
arvesse võtta selliseid varajase etapi küsimusi nagu ruumiline planeerimine ja 
keskkonnaküsimused.

Muudatusettepanek 12

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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 
konsulteerimisprotsessis ja need tuleb 
lisada lõpparuandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

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:

Or. en

Muudatusettepanek 16

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.

Or. en
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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 17

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 
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.

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei saa vältida lõike 4 kohaselt riikide 
reguleerivate raamistike parimate tavade 
kohaselt ja seda 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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida olukorda, kus ühishuviprojekti viiakse ellu 
kaubandusliku investeeringuna ülekandevõrkudesse ning seejärel saab see riiklikku toetust, et 
hüvitada selliste ülekandevõrkudesse tehtavate kaubanduslike investeeringutega kaasnevaid 
kommertsriske ja reguleerimisega seotud riske. Tundub mõistlikum hõlmata selliseid projekte 
põhivõrguettevõtjate reguleeritavas varade struktuuris (või panna kontsessioonid 
enampakkumisele), et piirata reguleerimisega seotud riske ja kommertsriske ja seega 
vähendada finantseerimise kulusid.
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Muudatusettepanek 18

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.

Or. en

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 19

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
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Or. en

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 20

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:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekti kulude ja tulude analüüsimisel 
artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt 
varustuskindlus, solidaarsus või

(a) projekti kulude ja tulude analüüsimisel 
artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt 
varustuskindlus, solidaarsus, innovatsioon 
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innovatsioon; ning ning sotsiaalsed ja keskkonnaalased 
eelised; ning

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Or. en
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Muudatusettepanek 24

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 
mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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. 

Or. en
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Muudatusettepanek 26

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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata nutivõrke.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi, sealhulgas 
akadeemilisi asutusi ja valitsusväliseid 
organisatsioone esindavate 
organisatsioonidega, ning andmed 
avalikustatakse. Komisjon ja koostööamet 



PA\893683ET.doc 19/22 PE483.695v01-00

ET

isikute äriandmetele. tagavad vajaduse korral juurdepääsu 
vajaminevatele kolmandate isikute 
äriandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt

– järgmisi kulusid: kapitalikulud, projekti 
tehnilise eluea jooksul kantavad tegevus- ja 
hoolduskulud ning vajaduse korral 
kasutusest kõrvaldamise ja jäätmekäitluse 
kulud ning süsinikdioksiidist tulenev 
majanduslik kahju ja ökosüsteemi 
teenuste väärtuse vähenemine;
– järgmisi eeliseid: elektrivõrkude 
omavaheliste ühenduste suurem arv, 
pidades silmas asjaomaste liikmesriikide 
installeeritud tootmisvõimsusi, ning 
olukorra paranemine seoses energia 
kulutasuva kättesaadavuse ja liidu 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
energiaeesmärkidega.
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole toodud üksikasjalikult välja mitmesuguseid eeliseid kajastavaid 
näitajaid. Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse seda olukorda muuta, viidates Euroopa 
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Ülemkogu kohtumisel Barcelonas (2002) püstitatud 10 % eesmärgile eelkõige seoses 
piiriüleste elektrivõrkude omavaheliste ühendustega. Kulude osas viitame ökosüsteemi 
teenuste väärtusele, mida on mainitud ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas (2011), ja 
süsinikdioksiidist tulenevale majanduslikule kahjule, mida on nimetatud Sterni aruandes 
(2006).

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ja seejärel iga kahe 
aasta järel avaldab komisjon arvutustes 
kasutatavad diskontomäärad ja nende 
aluseks oleva metoodika. 
Diskontomäärade puhul võetakse arvesse 
keskkonnamõju vastavalt direktiivile 
teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta.

Or. en
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Selgitus

Ühtlustatud diskontomäärade saavutamiseks peab komisjon need avaldama koos nende 
aluseks oleva metoodikaga. Komisjon pöörab erilist tähelepanu keskkonnamõju kajastamisele 
diskontomäärades.

Muudatusettepanek 31

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 
nõu pidades VI lisa punktis 4 nimetatud 
teabe alusel.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
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aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

aastaid n+10, n+20, n+30 ja n+40 ning 
mudeli abil saab täielikult hinnata 
majandus-, sotsiaal- ja keskkonnamõju, 
võttes eelkõige arvesse väliskulusid, mis 
on seotud kasvuhoonegaaside ja 
tavapäraste õhusaasteainete heitkogustega 
või varustuskindlusega.

Or. en

Selgitus

Ajalist ulatust pikendatakse n+20 aastani, et see oleks kooskõlas tegevuskavaga aastani 2050, 
energia tegevuskavaga aastani 2050 ja muude asjaomaste pikaajaliste kavadega.


