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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus
Euroopa Komisjon avaldas 19. oktoobril 2011, aastal ettepaneku võtta vastu määrus, milles 
käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid. Komisjoni ettepanekuga soovitakse 
tagada, et ELis asuvad strateegilised energiavõrgud ja energiasalvestuse rajatised valmiksid 
2020. aastaks. Täpsemalt on määruse eesmärk täielikult integreerida energia siseturg ja muu 
hulgas tagada, et ükski liikmesriik ei oleks Euroopa võrgust eraldatud.

See aitab kaasa säästvale arengule ja keskkonnakaitsele, võimaldades liidul saavutada 2020. 
aasta strateegilised eesmärgid ning tagades samas varustuskindluse ja liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse.

Nagu taotleti komisjoni teatises „Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast 
seda”, tuleks praegune üleeuroopaliste energiavõrgustike poliitika (TEN-E) läbi vaadata, 
tugevdada seda energia infrastruktuuri uue poliitika meetmetega, anda sellele kiirendus ning 
tagada asjakohane rahastamine. 

Rahastamine
Järgmise kümne aasta jooksul läheb gaasi torujuhtmete ja elektrivõrkude rajamiseks vaja 
ligikaudu 200 miljardit eurot. Konkreetsemalt kulub 140 miljardit eurot kõrgepingevõrkude 
edastamise süsteemidele, energia salvestamisele ja arukatele võrkudele, 70 miljardit eurot 
gaasi torujuhtmetele, hoidlatele, veeldatud maagaasi (LNG) terminalidele ja 
vastassuunavoogude taristule ning 2,5 miljardit CO2 transpordi taristule. 

See tähendab, et praegust investeerimise taset tuleb oluliselt tõsta. Võrreldes ajavahemikuga 
2000. aastast kuni 2010. aastani tooks see kaasa investeeringute 30% kasvu gaasisektoris ning 
sama perioodiga võrreldes 100% kasvu elektrienergiasektoris.

Probleemi määratlus

Probleemid lubade andmise ja avalikkuse vastuseis on peamised põhjused, mis takistavad 
energiataristu projektide, eelkõige elektriõhuliinide projektide õigeaegset elluviimist.

Haldusmenetlused on keerukad ja ebatõhusad, eelkõige seoses menetluste korralduse ja 
osalejate pädevusega. Menetlused on endiselt killustatud ning puuduvad ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide rakendamise täpsed tähtajad ning rakendamise kavandamine ja koordineerimine.

Mõjutatud elanike vastuseis on seotud ebaselgusega projektide lisandväärtuse suhtes, tegeliku 
või tajutava mõjuga keskkonnale ja maastikule, tervise ja ohutuse küsimustega ning üldsuse ja 
sidusrühmade hilise või ebapiisava kaasamisega.

Mõnes liikmesriigis on seoses taristutele investeeringute andmise menetlustega tekkinud ka 
poliitilisi või omanditeemalisi spekulatsioone.

Mõju keskkonnale
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Praegu planeeritavad energiataristud peavad olema kooskõlas ELi pikaajaliste kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning nende rakendamisega liikmesriikide energiapoliitika eri 
valdkondades. Energiataristu projektide kavandamine peab toimuma täielikus kooskõlas 
ettevaatuspõhimõttega.

Ettepanek peab energiataristu konteksti integreerima ka kehtivad keskkonnakaitse nõuded. 
Eelistada tuleks energiaallikaid, mis ei too kaasa ühiskondlikke ega keskkonnakulusid.

Lisaks kapitali- ja tegevuskuludele tekivad seoses energiataristute ehitamise, käitamise ja 
sulgemisega ka suured keskkonnakulud. Tulude ja kulude analüüsis tuleb neid 
keskkonnakulusid arvesse võtta ning kasutada selleks olelusringi maksumuse lähenemisviisi. 
Oluliste ohtude hindamiseks on vaja põhjalikult hinnata iga energiataristu projekti 
keskkonnamõju ning sealjuures arvesse võtta kohalikke ja piirkondlikke keskkonnatingimusi.

Läbipaistvus ja üldsuse osalemine

Uued eeskirjad annavad kodanikele parema võimaluse projektidest huvituda ja nende kohta 
arvamust avaldada. Määruses sätestatakse, et kodanike osalus peaks toimuma loa andmise 
menetluse väga varases staadiumis. Määruses sätestatakse ka, et see peaks aset leidma enne, 
kui projekti arendaja esitab loa saamiseks ametliku taotluse. Sel moel saab inimeste arvamust 
arvesse võtta ka projektide kavandamise staadiumis. Paljudes liikmesriikides on praegu 
tavaks, et avalikkusega peetakse nõu alles pärast taotluse esitamist vastavale ametiasutusele.

Ühishuviprojektid
Sel eesmärgil on komisjon kindlaks määranud 12 üleeuroopalist esmatähtsat koridori ja ala, 
mis hõlmavad elektri-, gaasi, nafta ja süsinikdioksiidi transportimise võrke. Ta soovitab 
kehtestada nn ühishuvikorra selliste projektide kohta, mis aitavad kaasa nende prioriteetide 
saavutamisele ja millele on antud ühishuviprojekti nimetus. Ühishuviprojektide kohta peaks 
kehtima kiirem (mitte üle 3 aasta pikkune) loa saamise menetlus.

Raportööri soovitused

Raportöör peab tervitatavaks ettepanekuid kiirendada taristute ehitamiseks lubade andmise 
protsessi ning uusi eeskirju, mis annavad inimestele parema võimaluse projektidest huvituda 
ja nende kohta arvamust avaldada.

Siiski ei saa taristuprojekte vabastada keskkonnaalaste õigusaktide täitmise kohustusest ning 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 11 tuleb ettepanekusse lisada ka 
energiataristu kontekstis kehtivad keskkonnakaitse nõuded.
Tagada tuleb kõrgetasemeline avalik arutelu ning nõuetekohaselt arvesse võtta Euroopa 
keskkonnaalaseid õigusakte.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 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 ette nende piirkondade 
ühendamiseks, kus on suur 
taastuvenergia tootmise ja 
elektrisalvestuspotentsiaal. Kõnealused 
energia- ja kliimaalased eesmärgid tuleb 
täita nii kulutõhusalt kui võimalik.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Keskkonnaalaselt, sotsiaalselt ja 
majanduslikult parim taristu on 
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olemasolev taristu, mida ei pea üles 
ehitama. Seepärast on ülimalt oluline 
energiatõhusus; täielikult tuleks arvesse 
võtta energiatõhususe direktiivi (mille 
menetlus kestab) tõenäolist mõju seoses 
vajaduse vähendamisega tulevase taristu 
järele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju, ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju. Kogu liidus 
integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju, ja 13. juuli 2009. 
aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju. Kogu liidus 
integreeritud võrgud ja selliste arukate 
võrkude taristu kasutuselevõtmine, mis 
võimaldavad suuremat energiatõhusust ja 
eraldiolevate taastuvate energiaallikate 
integreerimist, on aga ülimalt olulised 
selleks, et ressursitõhusa majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu energiataristut tuleks 
nüüdisajastada, et ära hoida looduslikke 
või inimtegevusest tingitud õnnetusi, 
kliimamuutuse kahjulikku mõju ja 

(8) Liidu energiataristut tuleks 
nüüdisajastada, et kohalike piirkondade 
energiavarustusega iseseisva toimetuleku 
detsentraliseeritud ülesehituse abil hoida
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julgeolekuohtu ning suurendada taristu 
vastupanuvõimet nendele – eelkõige 
puudutab see Euroopa elutähtsaid taristuid, 
nagu on sätestatud nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta direktiivis 2008/114/EÜ 
Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta.

ära looduslikke või inimtegevusest tingitud 
õnnetusi, kliimamuutuse kahjulikku mõju 
ja julgeolekuohtu ning suurendada taristu 
vastupanuvõimet nendele – eelkõige 
puudutab see Euroopa elutähtsaid taristuid, 
nagu on sätestatud nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta direktiivis 2008/114/EÜ 
Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

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 võrreldes 
möödaniku suundumustega ja vajadus 
energiataristute prioriteete kiiresti 
rakendada nõuavad eelkõige piiriüleste 
energiataristute õigusliku reguleerimise ja 
finantseerimise uut käsitlust. Selles 
käsitlusviisis tuleks siiski arvesse võtta 
kõikjal ELis toimivaid eelarvete 
konsolideerimise mehhanisme, seada 
esikohale Euroopale tõelist lisandväärtust 
toovad ühishuviprojektid ning tegema 
selgeks, millal on liikmesriikide 
ametiasutustel ja turul parem 
sekkumispositsioon.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide (15) Ühishuviprojektide 
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kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud 
tehakse, peaksid olema osa võrkude 
viimastest olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 
kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega.

kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, olema kooskõlas ühiste, 
läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumidega. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid peaksid olema osa võrkude 
viimastest olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 
kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega ning alustada arukate võrkude 
taristu väljaarendamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kõnealusesse valdkonda 
investeerida soovivatele kolmandatele 
pooltele ei tohiks keelata võimalust 
ühishuviprojektideks rahalisi vahendeid 
taotleda ja saada. Peale selle tuleks ka 
ergutada kolmandate poolte ja 
valitsusasutuste partnerlusi, mis 
hõlmavad ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek 8

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 

(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 ainult juhul, kui kõik 
direktiividega 92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ 
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tingimused on täidetud. sätestatud tingimused on täidetud. Tuleks 
määrata vastavalt tähtsuse järjekorrale 
kindlaks kulutõhusad juhud, mil taristuid 
saab energiatõhusate poliitikasuundade 
kaudu miinimumini viia, mil olemasolevat 
riigisisest ja piiriülest taristut saab 
uuendada või ajakohastada ning kus on 
vaja uut taristut ja kas selle saab rajada 
olemasoleva energia- või transporditaristu 
juurde.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Hoolimata juba kehtivatest normidest 
üldsuse osalemiseks keskkonnaalaste 
otsuste tegemisel on vaja täiendavaid 
meetmeid selleks, et tagada kõige 
rangemate läbipaistvuse ja üldsuse 
osalemise normide järgmine 
ühishuviprojektide loamenetluse kõikide 
asjakohaste küsimuste käsitlemisel.

(22) Hoolimata juba kehtivatest normidest 
üldsuse osalemiseks keskkonnaalaste 
otsuste tegemisel on vaja täiendavaid 
meetmeid selleks, et tagada kõige 
rangemate läbipaistvuse ja üldsuse sobiva
osalemise normide järgimine 
ühishuviprojektide loamenetluse kõikide 
asjakohaste küsimuste käsitlemisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset rakendamist, kiirendades lubade 
andmist ja suurendades üldsuse osalemist;

(b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset rakendamist, kiirendades lubade 
andmist ja sätestades miinimumnõuded
üldsuse osalemisele;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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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 koostöös 
liikmesriikidega liidu ühishuviprojektide 
loendi, järjestades need tähtsuse järgi. 
Loend vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta tagant. 
Esimene loend võetakse vastu hiljemalt 31. 
juuliks 2013. Liidu ühishuviprojektide 
loendit koostades võtab komisjon arvesse 
ka väikeste saareriikide eriomadusi, 
tagamaks, et ükski ELi liikmesriik ei jää 
pärast 2015. aastat eraldatuks Euroopa 
gaasi- ja elektrivõrkudest ega pea tundma 
muret selle pärast, et tema 
energiajulgeolekut ohustab asjakohaste 
ühenduste puudumine. Selliseid projekte 
sisaldab ka liidu loend.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku 
rühma (edaspidi „rühm”), mis põhineb
igal esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon 
kaksteist piirkondlikku rühma (edaspidi 
„rühmad”), mis põhinevad igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas. Iga rühma koosseis 
põhineb III lisa 1. jaos kindlaks määratud 
eeskirjadel. Iga rühm täidab oma 
tööülesandeid eelnevalt heakskiidetud 
põhikirja või kodukorra kohaselt, võttes 
arvesse kõiki komisjoni selleteemalisi 
juhiseid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
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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 võtab vastu III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt koostatud 
piirkondliku 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.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi.

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi. Komisjon koostab lõpliku 
ühishuviprojektide loendi, analüüsides 
põhjalikult kõigi projektide kohta 
langetatud otsuseid.

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) projekt on kooskõlas liidu energia-
ja kliimaeesmärkidega;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kui see ületab otseselt ühe või 
mitme liikmesriigi maa- ja merepiire või 
kui projekt asub ühe liikmesriigi 
territooriumil, kuid sellel on siiski oluline
piiriülene mõju, või kui sisemaise 
kindlustuse korral on projekt asjakohane 
IV lisa punktis 1 sätestatud piiriülesteks 
ühendusteks või juhul, kui projekti 
eesmärk on ühendada saari ja äärealasid 
liidu keskpiirkondadega.

Selgitus

Kooskõlas taastuvatest energiaallikatest energia tootmisega on vaja toetada taastuvelektri 
integreerimist riigisisestesse elektri edastamise tõhustamise projektidesse, juhul kui need 
aitavad kaasa piiriülesele elektri edastamisele IV lisas määratletud kriteeriumide kohaselt.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisesse:

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
säästvusesse ning vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisesse:
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Selgitus

Säästvust käsitlevad kriteeriumid ei tohiks olla vabatahtlikud. Säästev tegutsemisviis aitab 
ELil saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärke, vältides samal ajal 
keskkonnakahju, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ressursside pillavat kasutamist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, muu hulgas 
Euroopa Liidu teatavate piirkondade 
eraldatuse kaotamine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus;

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästlikkus, muuhulgas taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse;

– taastuvenergia integreerimine võrku ja
taastuvenergia ülekanne suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse;

Selgitus

Säästvust käsitlevad kriteeriumid ei tohiks olla vabatahtlikud. Säästev tegutsemisviis aitab 
ELil saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärke, vältides samal ajal 
keskkonnakahju, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ressursside pillavat kasutamist.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi 
talitluskindlus;

– varustuskindlus, muu hulgas
koostalitlusvõime kaudu, ja süsteemi 
talitluskindlus ja usaldusväärsus, eriti 
praeguse vooluedastuse stabiilsuse ja 
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voolukatkestustele vastupanuvõime 
suurendamise kaudu, ning katkendliku 
energia tootmise turvaline integratsioon;

Selgitus

Nende põhieesmärkide täpsustamine, mida tuleb täita varustuskindluse abil. Varustuskindluse 
täpsem määratlus aitab probleemi paremini mõista.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suur taastuvenergia tootmise võimsus ja 
salvestuspotentsiaal;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisesse:

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
säästvusesse ning vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisesse:

Selgitus

Säästvust käsitlevad kriteeriumid ei tohiks olla vabatahtlikud. Säästev tegutsemisviis aitab 
ELil saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärke, vältides samal ajal 
keskkonnakahju, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ressursside pillavat kasutamist.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, – turgude integreerimine, muu hulgas 
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koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus; Euroopa Liidu teatavate piirkondade 
eraldatuse kaotamine; koostalitlusvõime 
ja süsteemi paindlikkus;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konkurents, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

konkurents, muu hulgas tarneallikate, 
tarneteede ja tarnijate mitmekesistamise 
kaudu;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästvus; välja jäetud

Selgitus

Säästvust käsitlevad kriteeriumid ei tohiks olla vabatahtlikud. Säästev tegutsemisviis aitab 
ELil saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärke, vältides samal ajal 
keskkonnakahju, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ressursside pillavat kasutamist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektri 
nutivõrkude projektide puhul annab projekt 
olulise panuse järgmiste eriülesannete 
täitmisesse:

(c) II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektri 
nutivõrkude projektide puhul annab projekt 
olulise panuse säästvusesse ning järgmiste 
eriülesannete täitmisesse:

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
naftatranspordiprojektide puhul annab 
projekt olulise panuse järgmise kolme 
erikriteeriumi täitmisesse:

(d) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
naftatranspordiprojektide puhul annab 
projekt olulise panuse säästvusesse ning 
järgmise kolme erikriteeriumi täitmisesse:

Selgitus

Säästvust käsitlevad kriteeriumid ei tohiks olla vabatahtlikud. Säästev tegutsemisviis aitab 
ELil saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärke, vältides samal ajal 
keskkonnakahju, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ressursside pillavat kasutamist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate CO2 transpordi 
projektide puhul annab projekt olulise 
panuse järgmise kolme erikriteeriumi 
täitmisesse:

(e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate CO2 transpordi 
projektide puhul annab projekt olulise 
panuse säästvusesse ning järgmise kolme 
erikriteeriumi täitmisesse:

Selgitus

Säästvust käsitlevad kriteeriumid ei tohiks olla vabatahtlikud. Säästev tegutsemisviis aitab 
ELil saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärke, vältides samal ajal 
keskkonnakahju, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ressursside pillavat kasutamist.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande komisjonile ja
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punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktides 3 ja 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta. Aruandes tuuakse 
üksikasjalikult välja:

koostööametile kõikide II lisa punktides 1 
ja 2 sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta ja vastavale rühmale 
kõikide II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate projektide kohta. 
Aruandes tuuakse üksikasjalikult välja:

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks komisjoni teavitada koostööameti poolt lõike 4 kohaselt 
koostatud konsolideeritud aruande sisendandmetest.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa koordinaator valitakse 
kogemuse põhjal, mis tal on seoses 
asjaomase projektiga määratud 
konkreetsete ülesannetega.

3. Euroopa koordinaator valitakse 
kogemuse põhjal, mis tal on seoses 
asjaomase projektiga kokkuleppel 
asjaomaste liikmesriikidega määratud 
konkreetsete ülesannetega.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühishuviprojekte käsitatakse riigi jaoks 
äärmiselt oluliste projektidena ja neid 
käsitatakse sellistena ka loamenetlustes 
vastavalt asjaomase energiataristuliigi 
suhtes kohaldatavate siseriiklike 
õigusaktide sätetele sellise käsitamise 
kohta, kui need on olemas.

1. Ühishuviprojekte käsitatakse riigi jaoks 
äärmiselt oluliste projektidena ja neid 
käsitatakse sellistena ka regionaal- ja 
ruumiplaneerimise menetlustes,
loamenetlustes, keskkonnamõju 
hindamise ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise menetlustes
vastavalt asjaomase energiataristuliigi 
suhtes kohaldatavate siseriiklike 
õigusaktide sätetele sellise käsitamise 
kohta, kui need on olemas.

Muudatusettepanek 33

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 meetmed kindlaks 
määrata ja rakendada ning mille abil 
tagatakse ELi õigusaktidega 
ühishuviprojektide jaoks ettenähtud 
keskkonnahindamise menetluste ühtne 
kohaldamine ning teeb nende 
rakendamise üle järelevalvet.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
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kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud. 
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega. 
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud. 
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega. 
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama ning tegema 
otsuse ja selle põhjenduse, sealhulgas 
asjakohased tõendid, üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koostöösüsteem: tervikotsus võib 
hõlmata mitut pädeva asutuse ja muude 
asjaomaste ametiasutuste õiguslikult 
siduvat üksikotsust. Pädev asutus määrab 
muude asjaomaste asutustega 
konsulteerides üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul võib 
kõnealused otsused teha, ning sellest 
tulenevalt lubatud tähtaja. Pädev asutus 
teeb asjaomaste asutuste tähtaegade üle 
järelevalvet. Kui asjaomane asutus otsust 
tähtaja jooksul teha ei saa, siis teavitab ta 
sellest eelnevalt pädevat asutust ning 
esitab viivituse põhjenduse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui projektil on tõenäoliselt oluline 
kahjulik piiriülene mõju ühes või mitmes 
naaberliikmesriigis, st kui kohaldatakse 
direktiivi 85/337/EMÜ artiklit 7 ja Espoo 
konventsiooni, tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks asjaomaste 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele. 
Kõnealuste naaberliikmesriikide pädevad 
asutused teatavad, kas nad soovivad 
osaleda asjakohastes avalikes aruteludes.

6. Kui projektil on tõenäoliselt oluline 
kahjulik piiriülene mõju ühes või mitmes 
naaberliikmesriigis, st kui kohaldatakse 
direktiivi 2001/42/EÜ artiklit 7, direktiivi
85/337/EMÜ artiklit 7 või Espoo 
konventsiooni, tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks asjaomaste 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele. 
Kõnealuste naaberliikmesriikide pädevad 
asutused teatavad, kas nad soovivad 
osaleda asjakohastes avalikes aruteludes.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid kehtestavad 
hüvitamismehhanismid neile 
omavalitsustele, keda mõjutavad 
ühishuviprojektid ja muud riiklikud 
projektid energiataristu valdkonnas.

Selgitus

Lihtsa instrumendiga on võimalik loamenetluse kestust ilma ELi subsidiaarsuse põhimõtet ja 
kohalike omavalitsuste volitusi piiramata oluliselt vähendada, sest see mõjutab kaudselt 
ruumilist planeerimist, millest loamenetluse viivitused on enamasti tingitud. Rahaline hüvitis 
on mõjus vahend, mis motiveerib kohalikku omavalitsust (kohalikke kogukondi) mitte esitama 
vastuväiteid taristu lisamiseks riiklikesse, piirkondlikesse või kohalikesse maakasutuse 
planeerimise dokumentidesse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriikides, kus loaandmise 
protsessi osad, muu hulgas ruumiline 
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planeerimine ja keskkonnamõju 
hindamise menetlus ei lõpe õiguslikult 
siduva loa väljastamisega, peavad 
pädevad asutused tagama, et protsessi 
osade kestus mahuks üldistesse 
ajapiiridesse.

Muudatusettepanek 39

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. Kuue 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 ning see vastab IV lisas 
kehtestatud eeskirjadele ja näitajatele. 
ENTSO-E ja ENTSO-G viivad läbi 
laiaulatusliku arutelu, millesse 
kaasatakse vähemalt kõiki asjaomaseid 
sidusrühmi esindavad organisatsioonid –
ja vajaduse korral sidusrühmad ise –, 
riiklikud reguleerivad asutused ja muud 
riigisisesed asutused.

Selgitus

Sellise metoodika väljatöötamine võtab ENTSO-G ja ENTSO-E sisemiste otsustusprotsesside 
(vt ENTSO-G ja ENTSO-E põhikirjad) tõttu aega rohkem kui ühe kuu, kuid nimetatud 
asutuste kulud enne käesoleva määruse jõustumist ei kuulu riiklike reguleerivate asutuste 
tasumäärade kohaselt hüvitamisele. Lisaks ei ole üks kuu laiaulatusliku arutelu läbiviimiseks 
piisav.

Muudatusettepanek 40
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Metoodikat ajakohastatakse ja 
täiustatakse korrapäraselt lõigetes 1–5 
sätestatud korras. Koostööamet võib pärast 
ametlikku nõupidamist kõiki asjakohaseid 
sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega ja komisjoniga 
taotleda sellist ajakohastamist ja 
täiustamist, esitades nõuetekohased 
põhjendused ja tähtajad.

6. Metoodikat ajakohastatakse ja 
täiustatakse iga kahe aasta tagant
lõigetes 1–5 sätestatud korras.

Selgitus

See peab olema selge ja eelnevalt kindlaks määratud protsess, ka tähtaja mõttes, s.t see ei saa 
põhineda juhuslikul taotlusel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Koostööamet edastab komisjonile 
viivitamata kõikide otsuste koopiad koos 
kogu igat otsust käsitleva asjakohase 
teabega. Selle teabe võib esitada 
kokkuvõtlikult. Komisjon tagab tundliku 
äriteabe konfidentsiaalsuse.

7. Koostööamet edastab komisjonile 
viivitamata lõike 6 kohaselt väljastatud 
kõikide otsuste koopiad koos kogu igat 
otsust käsitleva asjakohase teabega. Selle 
teabe võib esitada kokkuvõtlikult. 
Komisjon tagab tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Selgitus

Selgitus, milliseid otsuseid silmas peetakse.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt 
keskkonnaalane ja sotsiaalne kasu,
varustuskindlus, solidaarsus või 
innovatsioon; ning

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) teave esmatähtsate projektide 
praeguse loendi kohta, ülevaade 
otsusetegemise etappidest ja piirkondlike 
rühmade koosolekute kuupäevadest ja 
kellaaegadest ning protokollide ja võetud 
otsuste avaldamine pärast koosolekuid;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave (sh 
geograafiline teave) kõigi 
ühishuviprojektide kohta;

(a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave (sh 
vajalik geograafiline teave) kõigi 
ühishuviprojektide kohta;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 1 – punkt 3 – lõik 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 
ning taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks; eraldatud saarte 
elektrisüsteemide ühendamine 



PE480.523v02-00 24/30 AD\901435ET.doc

ET

maismaaga, selleks et saada kasu 
integreeritud elektriturust, suurendada 
taastuvate energiaallikate turuosa ning 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia edastamist maismaale.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – punkt 11 – lõik 4

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, eriti suure 
taastuvenergia tootmise võimsuse ja 
salvestuspotentsiaaliga piirkondade 
ühendamiseks.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 1 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide pädevate 
asutuste, riikide reguleerivate asutuste, 
põhivõrguettevõtjate (tulenevalt nende 
piirkondliku koostöö kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ja muude 
asjakohaste sidusrühmade, sealhulgas 
tootjad, jaotusvõrguettevõtjad, tarnijad 
ning tarbija- ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonid, ning 
komisjoni, koostööameti ja ENTSO-E 
esindajatest.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 1 – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest.

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide pädevate 
asutuste, riikide reguleerivate asutuste, 
ülekandesüsteemi haldurite (tulenevalt 
nende piirkondlikku koostöö kohustusest 
vastavalt direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 
ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni, koostööameti ja ENTSO-G 
esindajatest.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 1 – punkt 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2 
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2 
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide pädevate 
asutuste, iga I lisas kindlaksmääratud 
asjakohase prioriteediga seotud 
projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
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ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
ülesannete täitmiseks
keskkonnakaitseorganisatsioonidega.
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada arutelusid või ettekandeid.

ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning keskkonnakaitseorganisatsioonidega. 
Rühmad korraldavad oma ülesannete 
täitmiseks arutelusid või ettekandeid.
Rühmad teavitavad üldsust korrapäraselt 
ja põhjalikult oma arutelude seisust ja 
tulemusest ning korraldavad enne artikli 
3 lõikes 4 osutatud loendi ettepaneku 
esitamist ärakuulamise või arutelu.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

(3) Kõigisse pärast 1. augusti 2013 liidu 
ühishuviprojektide loenditesse 
lisatavatesse II lisa punkti 1 alapunktides 
a–d sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
elektri ülekandmise ja salvestamise 
projektid on osa elektrivõrgu viimasest 
olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 liidu 
ühishuviprojektide loenditesse 
lisatavatesse II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad gaasi 
ülekandmise ja hoiustamise projektid on 
osa gaasivõrgu viimasest olemasolevast 
kümneaastasest arengukavast, mille 
ENTSO-G on koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
V 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 250 megavati suurust võimsust 
ja 250 gigavatt-tunni suurust elektri 
netotoodangut aastas;

Muudatusettepanek 54

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 (nii 
liikmesriikides kui ka naabruses asuvates 
kolmandates riikides), 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), salvestuspotentsiaali,
salvestamise ja ülekandmise projekte, mille 
kohta on lõplik investeerimisotsus 
langetatud ja mis lastakse käiku enne aasta 
n+5 lõppu;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt b



PE480.523v02-00 28/30 AD\901435ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) gaas: nõudlusstsenaariumid, imporditud 
kogused, kütusehinnad (sh kivisüsi, gaas ja 
nafta), süsinikdioksiidi hinnad,
ülekandesüsteemi koostis ja areng, võttes 
arvesse kõiki uusi projekte, mille kohta on 
lõplik investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Muudatusettepanek 56

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, mis põhineb 
projekti tehnilise eluea jooksul kantavatel 
kuludel, võetakse arvesse vähemalt 
järgmisi kulusid: kapitalikulud, tegevus- ja 
hoolduskulud ning vajaduse korral 
energiainfrastruktuuriprojektide 
ehitamise, käitamise ja kasutusest 
kõrvaldamise keskkonnakulud ja 
jäätmekäitluse kulud. Metoodikas antakse 
juhised arvutustes kasutatavate 
diskontomäärade kohta.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 7 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süsteemi vastupidavus muu hulgas 
õnnetustele ja kliimale ning süsteemi 
talitluskindlus, eelkõige Euroopa 
elutähtsate taristute puhul, mis on kindlaks 
määratud direktiivis 2008/114/EÜ;

(b) süsteemi vastupidavus, muu hulgas 
varustuskindlus ning vastupidavus 
õnnetustele ja kliimale, ning süsteemi 
talitluskindlus, eelkõige Euroopa 
elutähtsate taristute puhul, mis on kindlaks 
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määratud direktiivis 2008/114/EÜ;

Selgitus

Varustuskindlus on selles kontekstis väga oluline.
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Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo 
Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija 
Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel 
Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-
Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja 
Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis
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