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LÜHISELGITUS

Komisjon teeb ettepaneku vaadata üle praegune energiainfrastruktuuri 
investeerimisprojektidest teavitamise süsteem: tema eesmärk on koguda kavandatud 
investeeringute kohta asjakohast teavet, et jälgida infrastruktuuri olukorda ja näha ette 
võimalikke probleeme.

Kuigi ettepanek on pigem halduslikku laadi, annab see märku tulevaste investeeringute 
eeldatavast iseloomust ja omadustest. Seetõttu on tähtis veel enam rõhutada projektide 
keskkonnamõju, et tagada ja soodustada energeetika infrastruktuuri säästvat ja 
keskkonnasõbralikku ehitamist ja kasutusest kõrvaldamist. 

Seetõttu soovitab arvamuse koostaja teha ettepanekusse muudatused, mis põhinevad 
alljärgnevatel lähtekohtadel:

 tuleks pöörata piisavalt tähelepanu kavandatud projektide keskkonnamõjule, et tagada 
energiasüsteemi säästev areng. Investeerimisprojektid peaksid sisaldama asjakohast 
keskkonnamõju hindamist, nagu nõutakse ka nõukogu direktiivis 85/337/EMÜ 
teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta1; 

 infrastruktuuri võiks kasutusest kõrvaldada etapiviisiliselt, vähendades järk-järgult 
selle tootmisvõimsust. Sellisel juhul tuleks teatada mitte ainult infrastruktuuri lõpliku 
sulgemise kuupäev, vaid ka selle järkjärgulise kasutusest kõrvaldamise vaheetappide 
kuupäevad;

 infrastruktuuri kasutusest kõrvaldamise käigus võib reostuse ja saaste vältimiseks olla 
vajalik vastava koha keskkonna taastamine. Seetõttu tuleks alati, kui see on 
asjakohane ja seda nõutakse konkreetses õigusaktis, anda teada ka plaanitavatest 
keskkonna taastamise meetmetest;

 vältimaks olukorda, kus rajatakse mitu väiksemat, napilt allapoole lubatud piirtaset 
jäävat süsinikdioksiidi hoidlat, tuleks teavitada kõikidest süsinikdioksiidi hoidlatest 
sõltumata nende mahust.

Üldisemalt märgib arvamuse koostaja, et kehtivates ELi õigusaktides on juba kehtestatud 
investeeringute ja infrastruktuuri suhtes teavitamis- ja aruandekohustused. Et vältida 
aruandekohustuste dubleerimist, tuleks tagada sellise teabe kasutamise parem 
kooskõlastamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

                                               
1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40; muudetud kujul.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tulenevalt uutest poliitilistest 
eesmärkidest ja turu arengust tuleks 
suuremat tähelepanu pöörata energeetika 
infrastruktuuri investeeringutele 
ühenduses, pidades eelkõige silmas 
probleemide ennetamist, parimate tavade 
levitamist ja suuremat läbipaistvust 
ühenduse energiasüsteemi edasise 
arenguga seoses.

(5) Tulenevalt uutest poliitilistest 
eesmärkidest ja turu arengust tuleks 
suuremat tähelepanu pöörata energeetika 
infrastruktuuri investeeringutele 
ühenduses, pidades eelkõige silmas 
probleemide ennetamist, parimate tavade 
levitamist ja suuremat läbipaistvust 
ühenduse energiasüsteemi edasise 
arenguga seoses. Et tagada 
energiasüsteemi säästev areng, tuleks 
pöörata piisavalt tähelepanu kavandatud 
projektide keskkonnamõjule. Kui seda 
nõutakse konkreetses õigusaktis, peavad 
investeerimisprojektid sisaldama 
keskkonnamõju hindamist ning viitama 
ka plaanitavatele keskkonna taastamise 
meetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) viide investeerimisprojekti 
keskkonnamõju hindamisele, kui 
konkreetses õigusaktis nõutakse sellist 
mõjuhindamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutusest kõrvaldamise võimalik 
kuupäev.

b) kasutusest kõrvaldamise võimalik 
kuupäev ning vajaduse korral ka 
infrastruktuuri järkjärgulise kasutusest 
kõrvaldamise vaheetappide kuupäevad.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) viide kasutusest kõrvaldamise projekti 
keskkonnamõju hindamisele, kui 
konkreetsed õigusaktis nõutakse sellist 
mõjuhindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kavandatud keskkonna taastamise 
meetmete nimekiri, kui konkreetses 
õigusaktis nõutakse sellist taastamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5.2 – taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hoidlad (säilitamiskoht või –kompleks 
võimsusega 100 kt või rohkem).

– hoidlad (mis tahes võimsusega 
säilitamiskoht või -kompleks).

Or. en


