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Muudatusettepanek 12
Franz Obermayr

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 %19, 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 %19, tagades samal ajal alade kaitse, 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõime ja 
töökohtade säilitamise, 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.

____________________ ____________________

19Sobivatel tingimustel 30 % võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 13
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
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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.

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
– näiteks ühendades piirkonnad, mille 
taastuvenergia tootmisvõimsus ja energia 
salvestamisvõime on suur – ja suurendada 
energiatõhusust 20%. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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, mille puhul on 
tarne- ja tootmistegevus võrkude 
haldamisest tegelikult eraldatud, on aga 
ülimalt olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

Or. en
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Selgitus

Energiaturu liberaliseerimist käsitlev kolmas õigusaktide pakett on ELi konkurentsivõimelise 
energiaturu alus. Selleks et hõlbustada kolmanda õigusaktide paketi rakendamist ja 
saavutada kogu ELis tõeliselt liberaliseeritud energiaturg, tuleb üleeuroopaliste 
energiavõrkude üldsuuniste abil tagada, et tootmise ja tarnimise vallas rakendatakse 
omandisuhete tegelikku eraldamist.

Muudatusettepanek 15
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni teatises „ELi 
energiapoliitika: koostöö ELi-väliste 
partneritega” rõhutati vajadust selle järele, 
et Euroopa Liit lisaks välissuhtlusesse 
energiataristute arendamise edendamise 
mõõtme eesmärgiga toetada 
sotsiaalmajanduslikku arengut väljaspool 
liidu piire. Liidul tuleks hõlbustada liidu 
energiavõrke kolmandate riikide 
võrkudega ühendavate projektide 
elluviimist eelkõige naaberriikides ja 
liiduga konkreetset energiakoostööd 
tegevates riikides.

(10) Komisjoni teatises „ELi 
energiapoliitika: koostöö ELi-väliste 
partneritega” rõhutati vajadust selle järele, 
et Euroopa Liit lisaks välissuhtlusesse 
energiataristute arendamise edendamise 
mõõtme eesmärgiga toetada 
sotsiaalmajanduslikku arengut väljaspool 
liidu piire. Eelkõige peaks liit oma 
välispoliitika raames toetama 
energiataristu projekte kolmandates
riikides, et aidata tagada energia 
varustuskindlus liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Energiataristute arendamise 
hädavajadust silmas pidades peab 
loamenetluste lihtsustamisega kaasnema 
kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 

(24) Energiataristute arendamise 
hädavajadust silmas pidades peab 
loamenetluste lihtsustamisega kaasnema 
kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 
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peavad asjaomased pädevad asutused 
võtma vastu otsuse projekti ehitustööde 
kohta. Nimetatud ajaline piirang peaks
stimuleerima menetluste tõhusamat 
määratlemist ja läbiviimist ega tohiks
mingil juhul kaasa tuua järeleandmisi 
keskkonnakaitse ja üldsuse osalemise 
rangete normide osas.

peavad asjaomased pädevad asutused 
võtma vastu otsuse projekti ehitustööde 
kohta. Nimetatud ajaline piirang peaks
hõlbustama menetluste tõhusamat 
määratlemist ja läbiviimist ning ei tohiks 
kaasa tuua järeleandmisi keskkonnakaitse 
ja üldsuse osalemise rangete normide osas
ega aidata tuumaenergia kiirema 
ülekande näol kaasa tuumaenergia 
edendamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 17
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Üha enam integreeritud energia 
siseturul on vaja selgeid ja läbipaistvaid 
eeskirju kulude riikidevaheliseks 
jaotamiseks, et kiirendada piiriülesesse 
taristusse investeerimist. 4. veebruari 2011. 
aasta Euroopa Ülemkogu tuletas meelde, 
kui tähtis on edendada võrkudesse 
investeerimist soodustavat reguleerivat 
raamistikku, millega kehtestatakse 
rahastamisvajadusega kooskõlas olevad 
tasud ning piiriüleste investeeringute 
kulude asjakohane jaotamine, suurendades 
konkurentsi ja konkurentsivõimet, eelkõige 
seoses Euroopa tööstusega, ning võttes 
arvesse mõju tarbijatele.

(27) Üha enam integreeritud energia 
siseturul on vaja selgeid ja läbipaistvaid 
eeskirju kulude riikidevaheliseks 
jaotamiseks, et kiirendada piiriülesesse 
taristusse investeerimist, mis on Euroopa 
tarbijate ja ettevõtete, sh ka VKEde 
huvides, sest kõrged energiahinnad võivad 
nende jaoks kujuneda tõsiseks takistuseks.
4. veebruari 2011. aasta Euroopa 
Ülemkogu tuletas meelde, kui tähtis on 
edendada võrkudesse investeerimist 
soodustavat reguleerivat raamistikku, 
millega kehtestatakse 
rahastamisvajadusega kooskõlas olevad 
tasud ning piiriüleste investeeringute 
kulude asjakohane jaotamine, suurendades 
konkurentsi ja konkurentsivõimet, eelkõige 
seoses Euroopa tööstusega ja VKEdega, 
ning võttes arvesse mõju tarbijatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) projekt tasub majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt ära, ei 
mõju energiahinnale lõpptarbija 
seisukohast negatiivselt ega moonuta 
turul osalejate ausat konkurentsi; ning

Or. en

Muudatusettepanek 19
Konstantinos Poupakis

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, 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, või on projekti eesmärk 
ühendada mõni saar või äärepoolsem 
piirkond liidu keskosaga;

Or. el

Muudatusettepanek 20
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi – koostalitlusvõime, süsteemi 
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talitluskindlus; talitluskindlus ning varustuskindlus;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi
talitluskindlus;

– varustuskindlus, muuhulgas
koostalitlusvõime ja süsteemi
talitluskindluse kaudu;

Or. el

Muudatusettepanek 22
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turu toimimine ja klienditeenused; – turu toimimine ja klienditeenused, 
eelkõige seoses kodumajapidamistega;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turu toimimine ja klienditeenused; – turu toimimine ja klienditeenused, 
eelkõige seoses kodumajapidamiste ja 
VKEdega;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Sandra Kalniete

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. II lisa punkti 1 
alapunktis e sätestatud kategooriasse 
kuuluvate projektide puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka projekti 
mõjuväljas olevate kasutajate, eriti 
kodumajapidamiste arvu ja olukorda, 
aastast energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Konstantinos Poupakis

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 
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uuendada kaks korda.

Or. el

Muudatusettepanek 26
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiedendajad avaldavad asjakohast 
teavet ka muude sobivate teabekanalite 
kaudu, millele üldsusel on vaba juurdepääs.

Projektiedendajad avaldavad asjakohast 
teavet ka muude sobivate teabekanalite 
kaudu, millele üldsusel on vaba ja lihtne
juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele võib 
anda liidu rahalist abi uuringu- ja 
töötoetuste ning finantsinstrumentide 
kaudu vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui projektid 
viiakse ellu gaasitaristusektorite sellistes
osades, kus rakendatakse direktiivi 
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2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi 
siseturu ühiseeskirju) eraldamist 
käsitlevaid sätteid – see kehtib ka nendele 
liikmesriikidele, kus kohaldatakse 
sellealaseid erandeid. 

Or. en

Selgitus

Eeskätt gaasituru seisukohalt on ülioluline rakendada energiaturu liberaliseerimist käsitlev 
kolmas õigusaktide pakett ning tagada gaasi tootmis- ja tarnimistegevuse omandisuhete 
eraldamine ja olemasolevate monopolvõrgustike kaotamine. Seda oleks võimalik lihtsustada, 
kui kehtestatakse tingimus, et liidu rahalist abi saavad taotleda ainult omandisuhete tegelikku 
eraldamist rakendavate liikmesriikide gaasitaristusektorite ühishuviprojektid. 

Muudatusettepanek 28
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. II lisa punktides 1, 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kuid suurem osa 
vahenditest tuleb erarahastajatelt või 
asjaomastelt majandusettevõtjatelt.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elektri- ja gaasisektori puhul 
liikmesriikide vaheliste ühenduste loomine, 
sellega seotud energiahindade areng ning 
energiavõrgu tõrgete arv, põhjused ja 
majanduskulu;

(c) elektri- ja gaasisektori puhul 
liikmesriikide vaheliste ühenduste loomine, 
sellega seotud energiahindade areng
tarbijate ja Euroopa ettevõtete (eeskätt 
VKEde) jaoks ning energiavõrgu tõrgete 
arv, põhjused ja majanduskulu;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – sissejuhatav osa

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.

Kõrvalise asukohaga saarte 
energiavarustuse sidumine mandri 
energiavarustusega, et saavutada 
elektrienergia siseturu väljakujundamine, 
suurendades selleks taastuvate 
energiaallikate osakaalu ja lihtsustades 
taastuvatest energiaallikatest maismaal 
toodetud energia ülekannet. 

Or. el

Muudatusettepanek 31
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – alapunkt a



AM\900974ET.doc 13/13 PE488.056v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) konkurents ehk eri ettevõtjate turujõud 
ja hindade ühtlustamine liikmesriikides;

(a) konkurents ehk eri ettevõtjate turujõud 
ja hindade, eriti kodumajapidamisi 
mõjutavate hindade ühtlustamine 
liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sandra Kalniete

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) konkurents ehk eri ettevõtjate turujõud 
ja hindade ühtlustamine liikmesriikides;

(a) konkurents ehk eri ettevõtjate turujõud 
ja hindade, eriti kodumajapidamisi 
mõjutavate hindade ühtlustamine 
liikmesriikides;

Or. en


