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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja õnnitleb komisjoni üleeuroopalise energiataristu arendamise kohta 
mõistlike suuniste väljapakkumise puhul ja leiab, et see on oluline samm, mis tugevdab veelgi 
Euroopa Liitu. Käesoleva ettepanekuga kehtestatakse eeskirjad üleeuroopalise energiavõrgu 
õigeaegse arendamise ja koostalitlusvõime kohta, et saavutada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu energiapoliitikaeesmärgid – tagada energia siseturu toimimine ja varustuskindlus 
liidus, edendada energiatõhusust ning töötada välja uusi ja taastuvaid energiavorme ning 
edendada energiavõrkude sünergiat. Arvamuse koostaja usub, et see on Euroopa Liidu jaoks 
eriti oluline julgeolekuküsimus.

Veel on liikmesriike, mis sõltuvad ühest energiatarnijast, mis ei vasta hea juhtimise 
põhimõtetele. Selline seisukord suurendab oluliselt riski, et olukorras, kus nt tarnijal on 
tehnilisi raskusi, toimub õnnetusjuhtum. See olukord ei ole jätkusuutlik ja seetõttu tervitab 
arvamuse koostaja ühtlasi komisjoni teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve” järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta (2014–2020), mis teeb muuhulgas 
ettepaneku luua Euroopa Ühendamise Rahastu, et edendada energia-, transpordi- ja 
digitaaltaristute prioriteete üheainsa 40 miljardi euro suuruse fondiga, millest 9,1 miljardit 
eurot on pühendatud energiale.

Oma ettepanekus soovitab komisjon luua piiratud arv prioriteetseid projekte, mis hõlmavad 
elektri- ja gaasivõrke ning nafta ja süsinikdioksiidi transpordi taristuid. Kokku selgitas 
komisjon välja 12 energiaga seotud prioriteetset taristuprojekti ja valdkonda.

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et ettepanek ei piirdu taastumatute loodusvaradega.
Käesoleva määruse abil suudab liit saavutada oma kliima- ja energiaalased eesmärgid:
kasvuhoonegaaside vähendamine 20 % võrra aastaks 2020, 20 %ne energiatõhususe 
suurenemine ja 20 %ne taastuvenergia energia lõpptarbimise suurenemine. Arvamuse 
koostaja tervitab käesoleva ettepaneku pühendumist väga olulisele säästva ja 
keskkonnasõbraliku energiapoliitika küsivusele. Arvamuse koostaja tunneb selle pärast muret, 
kuid usub, et komisjoni ettepanek on hästi tasakaalustatud. Samuti rõhutab arvamuse koostaja, 
et keskkonda kahjustavaid projekte ei tohiks toetada. Üks ühist huvi pakkuvate projektide 
hindamiskriteeriume on selliste tööde säästvuse tase. Selle kriteeriumi mõõtmiseks hinnatakse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja elektrivõrgutaristu keskkonnamõju. Arvamuse 
koostaja usub, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ei peaks oma arvamuses keskenduma 
keskkonnaküsimustele, sest nende küsimuste eest vastutav komisjon, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, valmistab ette oma arvamust.

Arvamuse koostaja usub, et nende projektide rakendamine on väga tähtis Euroopa Liidu 
lepingus sätestatud energiapoliitika eesmärkide realiseerimiseks. Samuti usub arvamuse 
koostaja, et see ei tohi viia kõrgemate energiahindadeni. Euroopa kodanikel on vaja turvalist 
energiavarustust, kuid see ei tohi oluliselt mõjutada energia hinda. Arvamuse koostaja 
väljendab kahetsust süvaanalüüsi puudumise üle selle kohta, kuidas nende projektide 
rakendamine mõjutab energiahindu. Siiski võib, hinnates nende projektide vajalikkust ja 
nende positiivset mõju konkurentsile, oodata energiahindade langemist.
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Üldiselt vajavad elektri- ja gaasivõrke hõlmavad prioriteetsed valdkonnad ja projektid ning 
nafta ja süsinikdioksiidi transpordi projektid hinnanguliselt 200 miljardit eurot. Komisjon 
usub, et enamikku nendest projektidest rahastavad erainvestorid, sest need on rahaliselt 
tasuvad. Samas keskendub mitu projekti väiksematele liikmesriikidele ja sellistel juhtudel ei 
pruugi erainvestorid olla huvitatud nende projektide realiseerimisest, sest periood tasu 
saamiseni on liiga pikk. See on põhjus, miks komisjon on eraldanud 9,1 miljardit eurot, et 
rahastada projekte, mis ei ole erainvestoritele atraktiivsed, kuid on väga olulised Euroopa 
Liidu julgeoleku jaoks.

Üldjoontes tervitab arvamuse koostaja väljapakutud määrust ja loodab, et see jõustub 
väljapakutud ajakava jooksul. Arvamuse koostaja kutsub teisi parlamendiliikmeid, komisjoni 
ja nõukogu üles tegutsema mõistlikult, tegemata käesoleva määruse vastuvõtmise protsessist 
poliitilist küsimust, sest selline areng võiks ohustada liidu julgeolekut.

Piiratud hulga allpool esitatud muudatusettepanekute eesmärk on toonitada energiataristu 
arendamise tähtsust ühtse turu jaoks üldiselt ning Euroopa ettevõtjate ja tarbijate jaoks 
konkreetselt. Kaks muudatusettepanekut puudutavad teabe esitamise tahke, nimelt keeli, 
milles komisjoni poolt loodav läbipaistvusplatvorm peab olema kättesaadav, ja asjaomase 
teabe avaldamist projektide elluviijate poolt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 liidu ettevõtjate ja 
tarbijate hüvanguks. 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 
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arvesse mõju tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Vastab ühtlasi muudatusettepanekule artikli 16 punkti c kohta.

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 tasub majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt ära, 
eelkõige siseturu toimimiseks; ning

Or. en

Selgitus

Toonitada tuleb hea energiavarustuse tähtsust siseturu toimimise ja Euroopa majanduste 
jaoks.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Elektri nutivõrkude projektidele kohaldatavad kriteeriumid peaksid võtma konkreetselt 
arvesse lõpptarbijaid.
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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 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 
tavakasutajate arvu ja olukorda, aastast 
energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

Or. en

Selgitus

Elektri nutivõrkude projektid peaksid võtma konkreetselt arvesse lõpptarbijaid, see tähendab 
tavatarbijaid.

Muudatusettepanek 5

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

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 lihtne tasuta
juurdepääs.

Or. en
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Selgitus

Termin „vaba juurdepääs” võib olla eksitav selle kasutamise tõttu autoriõiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude riikidevahelisel jaotamisel võetakse 
arvesse projekti majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnakulu ja -tulu asjaomastes 
liikmesriikides ning võimalikku rahalise 
toetuse vajalikkust.

Kulude riikidevahelisel jaotamisel võetakse 
arvesse projekti majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnakulu ja -tulu asjaomastes 
liikmesriikides, eelkõige siseturu 
toimimisele, ning võimalikku rahalise 
toetuse vajalikkust.

Or. en

Selgitus

Toonitada tuleb hea energiavarustuse tähtsust siseturu toimimise ja Euroopa majanduste 
jaoks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt c

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 liidu 
ettevõtjate ja tarbijate jaoks ning 
energiavõrgu tõrgete arv, põhjused ja 
majanduskulu;

Or. en

Selgitus

Vastab ühtlasi muudatusettepanekule põhjenduse 27 kohta.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob taristu 
läbipaistvusplatvormi, mis on üldsusele 
kergesti juurdepääsetav. Platvorm sisaldab 
järgmist teavet:

Komisjon loob taristu 
läbipaistvusplatvormi, mis on üldsusele 
kergesti juurdepääsetav kõikides liidu 
ametlikes keeltes. Platvorm sisaldab 
järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) konkurents ehk eri ettevõtjate turujõud 
ja hindade, eriti tavatarbijaid puudutavate 
hindade ühtlustamine liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 tavatarbijaid puudutavate 
hindade ühtlustamine liikmesriikides;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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 
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.

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

Or. en

Selgitus

Toonitada tuleb hea energiavarustuse tähtsust siseturu toimimise ja Euroopa majanduste 
jaoks.


