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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



PE480.523v01-00 4/7 PA\889044ET.doc

ET

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.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Kahjuliku 
keskkonnamõjuga projektidele ei tohiks 
luba anda. Luba tuleks anda ainult 
projektidele, mis vastavad kõikidele
direktiividega 92/43/EÜ, 79/409/EÜ ja 
2000/60/EÜ sätestatud tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muu hulgas 
vooluedastuse stabiilsuse ja/või 
voolukatkestustele vastupanuvõime 
tugevdamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühishuviprojekte käsitatakse riigi jaoks 
äärmiselt oluliste projektidena ja neid 
käsitatakse sellistena ka loamenetlustes 
vastavalt asjaomase energiataristuliigi 

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

keskkonnamõju hindamisel vastavalt 
asjaomase energiataristuliigi suhtes 
kohaldatavate siseriiklike õigusaktide 
sätetele sellise käsitamise kohta, kui need 
on olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid võtavad endale 
eesmärgiks luua ühishuviprojektide kui 
ka muude energiataristute valdkonna 
riiklike projektide poolt mõjutatud 
elanikkonnale suunatud 
kompensatsioonimehhanismid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

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–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
alltoodud kriteeriumitest vähemalt kahele:

Or. en


