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Muudatusettepanek 27
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 284,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 194 lõiget 1,

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks tuginema uuele energeetikaküsimusi reguleerivale õiguslikule 
alusele  – Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikele 1 – kuna see vastab selles 
loetletud eesmärkidele. Uue sätte kohaselt toimub otsustamine kaasotsustamismenetluse 
kohaselt, mis võimaldab Euroopa Parlamendil kaasõigusloojana täiemahuliselt osaleda.

Muudatusettepanek 28
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 284,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise
lepingut, eriti selle artiklit 194,

Or. en

Selgitus

Õigusakti eesmärk on ilmselt aidata kaasa ühise energiapoliitika kehtestamisele, mille 
määratlemise oluline eeldus on suurte energeetika infrastruktuuri projektide järelevalve. 
Sellest tulenevalt peaks õiguslik alus olema uus Lissaboni lepingu säte sellise ühise 
energiapoliitika loomiseks (artikkel 194).
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Muudatusettepanek 29
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ühendus on seadnud endale eesmärgiks 
ühise energiapoliitika kehtestamise, mis 
oleks suunatud ühenduse energiavarustuse 
kindlustamisele, üleminekule vähem CO2-
heiteid tekitavale energiasüsteemile ja 
konkurentsivõimelise energiaturu 
loomisele.

(1) Ühendus on seadnud endale eesmärgiks 
ühise ja solidaarse energiapoliitika 
kehtestamise, mis oleks suunatud ühenduse 
energiavarustuse kindlustamisele, 
üleminekule vähem CO2-heiteid tekitavale 
ülimalt tõhusale energiasüsteemile ja 
niisuguse energiaturu solidaarsele
toimimisele, mis siseturu raames rajaneb 
ausa konkurentsi põhimõtetel.

Or. pl

Selgitus

Asi ei ole üksnes selles, et turul järgitaks konkurentsipõhimõtet. Ühisturul peab valitsema aus 
konkurents, milleks on vajalik solidaarne energiapoliitika, mis toetub ülimalt tõhusale 
tehnoloogiale, mille abil tagatakse väikesed heitkogused.

Muudatusettepanek 30
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ühendus on seadnud endale eesmärgiks 
ühise energiapoliitika kehtestamise, mis 
oleks suunatud ühenduse energiavarustuse 
kindlustamisele, üleminekule vähem CO2-
heiteid tekitavale energiasüsteemile ja 
konkurentsivõimelise energiaturu 
loomisele.

(1) Ühendus on seadnud endale eesmärgiks 
ühise energiapoliitika kehtestamise, mis 
oleks suunatud ühenduse energiavarustuse 
kindlustamisele, üleminekule
taastuvenergial põhinevale 
energiatõhusale majandusele ja 
konkurentsivõimelise energiaturu 
loomisele.

Or. en
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Selgitus

Energiasääst ja energiatõhusus on kõige kulusäästlikumad viisid süsinikuheitmete 
vähendamiseks ELis. ELi majandus peaks saavutama 2050. aastaks olukorra, kus ta tugineb 
taastuvatele energiaallikatele.

Muudatusettepanek 31
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hea ülevaade ühenduse energeetika 
infrastruktuuri investeeringutest on sellise 
poliitika üks tunnusjooni. See peaks 
võimaldama ühendusel teha vajalikke 
võrdlusi ja anda hinnanguid või võtta 
asjakohaseid meetmeid usaldusväärsete 
arvnäitajate ja analüüsitulemuste põhjal, ja 
seda eelkõige seoses energia pakkumise ja 
nõudluse tasakaaluga tulevikus.

(2) Hea ülevaade ühenduse energeetika 
infrastruktuuri investeeringutest on sellise 
poliitika üks tunnusjooni. See peaks 
võimaldama ühendusel teha pärast kõiki 
asjaomaseid rühmi ja ühendusi hõlmavat 
igakülgset üldsusega konsulteerimist 
vajalikke võrdlusi ja anda hinnanguid või 
võtta asjakohaseid meetmeid 
usaldusväärsete arvnäitajate ja 
analüüsitulemuste põhjal, ja seda eelkõige 
seoses energia pakkumise ja nõudluse 
tasakaaluga tulevikus.

Or. en

Selgitus

EÜ energia arengukavade väljatöötamine komisjonis peaks võimaldama üldsuse täielikku 
osalemist.

Muudatusettepanek 32
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiamaastik nii ühenduse sees kui 
ka väljaspool seda on viimastel aastatel 
vägagi muutunud, mistõttu ühenduse 

(3) Energiamaastik nii ühenduse sees kui 
ka väljaspool seda on viimastel aastatel 
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energiavarustuse tagamiseks, siseturu 
toimimiseks ja ühenduses ettevõetud 
üleminekuks vähem CO2-heiteid tekitavale 
energiasüsteemile on otsustava tähtsusega 
energeetika infrastruktuuri investeeringud.

varustuse valdkonnas suuresti halvemuse 
poole muutunud, mistõttu ühenduse 
stabiilse energiavarustuse tagamiseks, 
siseturu tõrgeteta toimimiseks ja 
ühenduses ettevõetud üleminekuks vähem 
CO2-heiteid tekitavale ülimalt tõhusale
energiasüsteemile on otsustava tähtsusega 
energeetika infrastruktuuri investeeringud.

Or. pl

Selgitus

Tuleb rõhutada, et energiamaastik ei ole mitte üksnes muutunud, vait et need muutused on 
toimunud halvemuse poole, mistõttu tekkisid ELi siseturul tõrked stabiilsete energiatarnete 
osas.

Muudatusettepanek 33
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Energiamaastik nii ühenduse sees kui 
ka väljaspool seda on viimastel aastatel 
vägagi muutunud, mistõttu ühenduse 
energiavarustuse tagamiseks, siseturu 
toimimiseks ja ühenduses ettevõetud 
üleminekuks vähem CO2-heiteid 
tekitavale energiasüsteemile on otsustava 
tähtsusega energeetika infrastruktuuri 
investeeringud.

(3) Energiamaastik nii ühenduse sees kui 
väljaspool on viimastel aastatel vägagi 
muutunud, mistõttu ühenduse 
energiavarustuse tagamiseks, siseturu 
toimimiseks ja ühenduses ettevõetud 
üleminekuks taastuvenergial põhinevale 
energiatõhusale majandusele on 
energeetika infrastruktuuri investeeringud
otsustava tähtsusega.

Or. en

Selgitus

Energiasääst ja energiatõhusus on kõige kulusäästlikumad viisid süsinikuheitmete 
vähendamiseks ELis. ELi majandus peaks saavutama 2050. aastaks olukorra, kus ta tugineb
taastuvatele energiaallikatele.
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Muudatusettepanek 34
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Uus energeetikakontekst nõuab 
märkimisväärseid investeeringuid kõigisse 
energeetika valdkonna infrastruktuuridesse, 
samuti uut tüüpi infrastruktuuri ja turule 
jõudnud uute tehnoloogiate arendamist. 
Energeetika valdkonna liberaliseerimine ja 
siseturu edasine integreerimine suurendab 
majandusettevõtjate osa investeerijatena 
ning samal ajal suunavad uued 
poliitikanõuded, nagu näiteks kütuseliikide 
turuosa mõjutavad eesmärgid, 
liikmesriikide poliitika kujundamist uue 
ja/või ajakohastatud energeetika 
infrastruktuuri suunas.

(4) Uus energeetikakontekst nõuab 
märkimisväärseid investeeringuid kõigisse 
energeetika valdkonna infrastruktuuridesse, 
eriti taastuvenergiasse ja 
energiatõhususse, samuti uut tüüpi 
infrastruktuuri ja turule jõudnud uute 
tehnoloogiate arendamist. Energeetika 
valdkonna liberaliseerimine ja siseturu 
edasine integreerimine suurendab 
majandusettevõtjate osa investeerijatena 
ning samal ajal suunavad uued 
poliitikanõuded, nagu näiteks kütuseliikide 
turuosa mõjutavad eesmärgid, 
liikmesriikide poliitika kujundamist uue 
ja/või ajakohastatud energeetika 
infrastruktuuri suunas.

Or. en

Selgitus

Energiasääst ja energiatõhusus on kõige kulusäästlikumad viisid süsinikuheitmete 
vähendamiseks ELis. ELi majandus peaks saavutama 2050. aastaks olukorra, kus ta tugineb 
taastuvatele energiaallikatele.

Muudatusettepanek 35
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peaksid seetõttu alati 
kaaluma energiatarbimise vähendamist 
kooskõlas energiatõhususe osas võetud 
ELi eesmärgiga (20%), mis on kõige 
kulutõhusam vahend kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisel seatud
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eesmärkide täitmiseks, ning olemasoleva 
infrastruktuuri täiustamist ja sellele 
tuginemist enne uude infrastruktuuri 
investeerimist. Energeetika valdkonna 
infrastruktuuri investeerimisprojektid 
peaksid olema igati kooskõlas eesmärgiga 
suurendada taastuvatest energiaallikatest 
saadava energia mahtu 2020. aastaks 
vähemalt 20%-ni.

Or. en

Selgitus

Määrust tuleks käsitleda olemasolevate EÜ kliimaalaste õigusaktide raamistikus ja välja 
töötatavad stsenaariumid peaksid olema igati kooskõlas ja aitama kaasa EÜ praeguste 
sihtide saavutamisele.

Muudatusettepanek 36
Adam Gierek

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 energiapoliitika
eesmärkidest ja turu arengust tuleks 
suuremat tähelepanu pöörata 
esmajärjekorras energeetika 
infrastruktuuri investeeringutele 
ühenduses, pidades eelkõige silmas 
energiavarustuse kindlusega soetud
probleemide ennetamist, parimate tavade 
levitamist ja suuremat läbipaistvust 
ühenduse omavahel ühendatud
energiasüsteemide edasise arenguga 
seoses.

Or. pl

Selgitus

Tuleb määrata kindlaks, milliseid investeeringuid tuleb käsitleda esmajärjekorras, kuna 
nendest sõltub varustuskindlus, pidades silmas ka liikmesriikide süsteemide vahelist edastust.
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Muudatusettepanek 37
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seega peaksid komisjoni ja eelkõige 
energiaturu vaatluskeskuse käsutuses 
olema täpsed andmed ja teave 
investeerimisprojektide, sealhulgas 
kasutusest kõrvaldamisega seotud 
projektide kohta ühenduse energiasüsteemi 
kõige olulisemates osades.

(6) Seega peaksid tähtsaimate 
investeeringute tagamiseks komisjoni ja 
eelkõige energiaturu vaatluskeskuse 
käsutuses olema täpsed andmed ja teave 
praeguste ja tulevaste
investeerimisprojektide, sealhulgas 
olemasoleva infrastruktuuri osa ajutise 
või lõpliku kasutusest kõrvaldamisega 
seotud projektide kohta ühenduse 
energiasüsteemi kõige olulisemates osades.

Or. pl

Selgitus

Esmatähtsate investeeringute puhul järelevalve all olevate infrastruktuuride valdkonnas tuleb 
võtta arvesse nii praeguseid kui ka tulevasi projekte ning ajutisi ja lõplikke kasutusest 
kõrvaldamisi.

Muudatusettepanek 38
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositavate arengutega tootmises, 
transpordis ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates energeetika 
valdkonna sektorites, on ühendusele 
huvipakkuvad. Seega tuleb tagada, et 
komisjoni teavitataks 
investeerimisprojektidest, mille puhul töö 
on juba alanud või on kavandatud algama 

(7) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositavate arengutega tootmises, 
transpordis ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates energeetika 
valdkonna sektorites, on ühendusele 
huvipakkuvad. Seega tuleb tagada, et 
komisjoni teavitataks 
investeerimisprojektidest, mille puhul töö 
on juba alanud või on kavandatud algama 



PE430.916v01-00 10/62 AM\798540ET.doc

ET

viie aasta jooksul või mille eesmärk on 
infrastruktuur kolme aasta jooksul 
kasutusest kõrvaldada.

viie aasta jooksul või mille eesmärk on 
infrastruktuur kolme aasta jooksul 
kasutusest kõrvaldada. Selle selgitamiseks, 
millises etapis tuleks kavandatavatest 
investeerimisprojektidest teavitada, peaks 
käesolev määrus hõlmama vaid neid 
projekte, mille pädev ametiasutus on 
heaks kiitnud, seega neid projekte, milleks 
on vajalik luba antud.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositavate arengutega tootmises, 
transpordis ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates energeetika 
valdkonna sektorites, on ühendusele 
huvipakkuvad. Seega tuleb tagada, et 
komisjoni teavitataks 
investeerimisprojektidest, mille puhul töö 
on juba alanud või on kavandatud algama
viie aasta jooksul või mille eesmärk on 
infrastruktuur kolme aasta jooksul 
kasutusest kõrvaldada.

(7) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositavate arengutega tootmises, 
transpordis ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates energeetika 
valdkonna sektorites, on ühenduse 
tulevaste investeerimisprojektide jaoks 
olulised. Seega tuleb luua eeltingimused 
selleks, et komisjoni ja eelkõige tema 
turuvaatluskeskusi teavitataks 
investeerimiskavadest ja -projektidest, 
mille puhul töö on juba alanud või algab
viie aasta jooksul või mille eesmärk on 
kogu olemasolev infrastruktuur või selle 
osa viie aasta jooksul ajutiselt või lõplikult
kasutusest kõrvaldada.

Or. pl

Selgitus

Andmed kogu infrastruktuuri või selle osa kohta, mis tuleb viie aasta jooksul kasutusest 
kõrvaldada, pakuvad suuremat planeerimiskindlust kui teave, mis hõlmab üksnes algselt 
ettenähtud kolme aastat.
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Muudatusettepanek 40
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks peavad liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
investeerimisprojektide kohta, mis on 
seotud nafta, maagaasi, elektrienergia, 
biokütuste ja süsinikdioksiidi tootmise, 
ladustamise ja transpordiga. Asjaomased 
ettevõtted on kohustatud liikmesriigile 
nimetatud andmed ja teabe esitama.

(10) Selleks peavad liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
energeetika infrastruktuuri
investeerimisprojektide kohta, mis on 
seotud nafta, maagaasi, kivisöe, kütte ja 
jahutuse, sealhulgas kaugkütte ja -
jahutuse, transpordisektori taastuvkütuste 
ning elektrienergia tootmise, ladustamise 
ja transpordiga ning süsinikdioksiidi 
kogumise, transpordi ja ladustamisega.  
Asjaomased ettevõtted on kohustatud 
liikmesriigile nimetatud andmed ja teabe 
esitama.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab määruse kohaldamisala seda laiendades, nii et see 
hõlmaks kõiki energiaallikaid ja erinevat tüüpi energiaallikatega seotud infrastruktuuri kogu 
ahelat.

Muudatusettepanek 41
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks peavad liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
investeerimisprojektide kohta, mis on 
seotud nafta, maagaasi, elektrienergia, 
biokütuste ja süsinikdioksiidi tootmise, 
ladustamise ja transpordiga. Asjaomased 
ettevõtted on kohustatud liikmesriigile 

(10) Selleks peavad liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
investeerimisprojektide kohta, mis on 
seotud nafta, maagaasi, elektrienergia, 
biokütuste, kivisöe ja süsinikdioksiidi 
tootmise, ladustamise ja transpordiga.
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nimetatud andmed ja teabe esitama. Asjaomased ettevõtted peaksid olema
kohustatud liikmesriigile või piiriüleste 
võrkude korral liikmesriikidele nimetatud 
andmed ja teabe esitama, mis on vajalikud 
väljakuulutatud projektide elluviimise 
kontrollimiseks.

Or. pl

Selgitus

Miks mainitakse gaasi ja naftat, samas kui kivisütt, mis on oluline primaarenergia allikas, 
arvesse ei võeta? Kontrollida tuleb ka väljakuulutatud projektide elluviimist, eelkõige 
viivituste esinemise korral. Alles seega tagatakse läbipaistvus.

Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust ja viia miinimumini 
liikmesriikide ja ettevõtete (eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) 
kulud, peab kõnealune määrus võimaldama 
vabastada liikmesriigid ja ettevõtted 
aruandluskohustusest juhul, kui 
samaväärne teave esitatakse komisjonile 
EÜ energeetika valdkonnas kehtivate 
õigusaktide kohaselt, mille on vastu võtnud 
Euroopa Liidu institutsioonid ja mille 
eesmärk on saavutada eesmärgid, mis on 
seotud konkurentsivõimelise Euroopa 
energiaturu, Euroopa energiasüsteemi 
jätkusuutlikkuse ja energiavarustuse 
kindlusega Euroopa Ühenduses.

(12) Et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust ja viia miinimumini 
liikmesriikide ja ettevõtete (eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) 
kulud, peab kõnealune määrus võimaldama 
vabastada liikmesriigid ja ettevõtted 
aruandluskohustusest juhul, kui 
samaväärne teave esitatakse komisjonile 
EÜ energeetika valdkonnas kehtivate 
õigusaktide kohaselt, mille on vastu võtnud 
Euroopa Liidu institutsioonid ja mille 
eesmärk on saavutada eesmärgid, mis on 
seotud konkurentsivõimelise Euroopa 
energiaturu, Euroopa energiasüsteemi 
jätkusuutlikkuse ja energiavarustuse 
kindlusega Euroopa Ühenduses. Seetõttu 
tuleks vältida energiaturu liberaliseerimist 
käsitlevas kolmandas õigusaktide paketis 
(direktiiv 2009/72/EÜ, direktiiv 
2009/73/EÜ, määrus (EÜ) nr 713/2009, 
määrus (EÜ) nr 714/2009 ja määrus (EÜ) 
nr 715/2009) täpsustatud 
aruandlusnõuete dubleerimist.
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid, nende volitatud 
asutused või vajaduse korral asutused, 
kellele on usaldatud ELi energeetika 
valdkonna investeerimiskavade 
koostamine, tagavad komisjonile 
edastavate andmete ja teabe kvaliteedi, 
asjakohasuse, täpsuse, selguse, 
õigeaegsuse ja järjepidevuse, tagades 
ühtlasi tundlike äriandmete või -teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks artikliga 6 on vaja lisada põhjendus, milles tuuakse ära liikmesriikide, 
nende volitatud asutuste või vajaduse korral asutuste, kellele on usaldatud ELi energeetika 
valdkonna investeerimiskavade koostamine, kohustus tagada esitatud andmete kvaliteet ja 
asjakohasus, tagades ühtlasi tundlike äriandmete või -teabe konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek 44
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon ja eelkõige energiaturu 
vaatluskeskus peaksid korrapäraselt ja 
valdkonnaüleselt analüüsima ühenduse 
energiasüsteemi struktuuri arengut ja 
perspektiivi ning vajaduse korral esitama 
täpsemaid analüüsiandmeid 
energiasüsteemi teatavate aspektide kohta. 

(15) Komisjon ja eelkõige selle energiaturu 
vaatluskeskus peaksid korrapäraselt ja 
valdkonnaüleselt analüüsima ühenduse 
energiasüsteemi struktuuri arengut ja 
perspektiivi ning vajaduse korral esitama 
täpsemaid analüüsiandmeid 
energiasüsteemi teatavate aspektide kohta. 



PE430.916v01-00 14/62 AM\798540ET.doc

ET

Analüüs peaks aitama tuvastada
pikaajalise energia pakkumis- ja 
nõudlustasakaalu seisukohalt olulisi 
infrastruktuuri ja investeeringute 
võimalikke puudujääke.

Analüüs peaks täiendama riikide 
lähenemist, arendama piirkondlikku 
mõõdet ja eelkõige aitama tugevdada 
energiajulgeolekut, tuvastades pikaajalise 
energia pakkumis- ja nõudlustasakaalu 
seisukohalt olulisi infrastruktuuri ja 
investeeringute võimalikke puudujääke 
ning sellega seotud ohte.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel peaks olema võimalik saada 
kasu käesolevast määrusest tulenevast 
energeetikaalaseid investeerimisprojekte 
puudutavast järelevalvest ja aruandlusest, 
misläbi kogutud andmed tehakse avalikult 
kättesaadavaks, mis aitab pikemas 
perspektiivis kaasa uute ja paremini 
kooskõlastatud investeerimissuundumuste 
tekkimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni võivad abistada 
liikmesriikide eksperdid või muud pädevad 
eksperdid, et kujundada ühine arusaam ja 
suurendada läbipaistvust seoses edasise 

(16) Komisjoni võivad abistada 
liikmesriikide eksperdid või muud pädevad 
eksperdid, et kujundada ühine arusaam 
infrastruktuuri võimalikest 
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arenguga, mis on eriti oluline uutele turule 
tulijatele.

puudujääkidest ja sellega seotud ohtudest 
ning suurendada läbipaistvust seoses 
edasise arenguga, mis on eriti oluline 
uutele turule tulijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Investeerimisprojekte puudutavat 
korrapärase aruandluse raamistikku 
arvestades peaks komisjon andma 
liikmesriikidele hinnangu meetmete 
kohta, mis on vajalikud 
alainvesteerimisest või ebapiisavast 
investeerimisest tulenevate ohtude 
vähendamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 48
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites 
ning nendes sektorites tekkiva 
süsinikdioksiidiga seotud 
investeerimisprojektide kohta.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, kivisöe-, transpordis 
kasutatavate taastuvkütuste, kütte- ja 
jahutus-, sealhulgas kaugkütte- ja 
kaugjahutus-, elektri- ja energiakandjate 
(eelkõige vesiniku) ning energia 
salvestamise sektoris ning süsinikdioksiidi 
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kogumise, transpordi ja ladustamise ning 
tuumarajatistega (muude kui 
tuumaelektrijaamadega) seotud 
investeerimisprojektide kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab määruse kohaldamisala seda laiendades, nii et see 
hõlmaks kõik energiaallikad ja erinevat tüüpi energiaallikatega seotud infrastruktuuri kogu 
ahelat.

Muudatusettepanek 49
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetika 
infrastruktuuri investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, elektri- ja
biokütuste sektorites ning nendes 
sektorites tekkiva süsinikdioksiidiga seotud 
investeerimisprojektide kohta.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide üksikasjade kohta 
nafta-, maagaasi-, kivisöe-, biokütuse-, 
tuumkütuse- ja elektrisektorites, mis 
põhinevad kõnealustel energiaallikatel,
ning nendes sektorites iga toodetud 
energiaühikuga tekkiva kogutava ja 
kasutatava süsinikdioksiidiga seotud 
investeerimisprojektide üksikasjade kohta.

Or. pl

Selgitus

Algses versioonis mainitakse biokütust, kuid niisugused energiaallikad nagu kivisüsi või 
tuumkütus jäetakse mainimata.
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Muudatusettepanek 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites 
ning nendes sektorites tekkiva 
süsinikdioksiidiga seotud 
investeerimisprojektide kohta.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave nii Euroopa Liidu 
territooriumil kui ka Euroopa ettevõtete 
poolt kolmandates riikides teostatavate
energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites 
ning nendes sektorites tekkiva 
süsinikdioksiidiga seotud 
investeerimisprojektide kohta.

Or. ro

Selgitus

Teksti täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 51
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites 
ning nendes sektorites tekkiva 
süsinikdioksiidiga seotud 
investeerimisprojektide kohta.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites 
ning nendes sektorites tekkiva 
süsinikdioksiidi kogumise ja 
ladustamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

Or. en
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Selgitus

Selgitamine.

Muudatusettepanek 52
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lisas nimetatud investeerimisprojektide 
suhtes, mille puhul töö on juba alanud või 
on kavandatud algama viie aasta jooksul 
või mille eesmärk on infrastruktuur kolme 
aasta jooksul kasutusest kõrvaldada.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lisas nimetatud investeerimisprojektide 
suhtes, mille puhul töö on juba alanud või 
on kavandatud algama kümne aasta 
jooksul või mille eesmärk on infrastruktuur 
viie aasta jooksul kasutusest kõrvaldada.

Or. en

Selgitus

Asjaomaste uurimuste ja stsenaariumide koostamiseks on oluline laiendada määruse 
kohaldamisala, et hõlmata pikemaajalised projektid.

Muudatusettepanek 53
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lisas nimetatud investeerimisprojektide 
suhtes, mille puhul töö on juba alanud või 
on kavandatud algama viie aasta jooksul 
või mille eesmärk on infrastruktuur kolme
aasta jooksul kasutusest kõrvaldada.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lisas nimetatud investeerimisprojektide 
suhtes, mille puhul töö on juba alanud või 
on kavandatud algama viie aasta jooksul 
või mille eesmärk on infrastruktuur viie
aasta jooksul kasutusest kõrvaldada.

Or. pl
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Selgitus

Andmed kogu infrastruktuuri või selle osa kohta, mis tuleb viie aasta jooksul kasutusest 
kõrvaldada, pakuvad suuremat planeerimiskindlust kui teave, mis hõlmab üksnes algselt 
ettenähtud kolme aastat.

Muudatusettepanek 54
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „infrastruktuur” – mis tahes paigaldised 
või paigaldiste osad, mis on seotud energia 
või süsinikdioksiidi tootmise, transpordi ja 
ladustamisega;

(1) „infrastruktuur” – mis tahes paigaldised 
või paigaldiste osad, mis on seotud energia 
ja selle vastavate allikate või 
süsinikdioksiidi tootmise, transpordi ja 
ladustamisega;

Or. pl

Selgitus

Energiat saab ladustada selle sõna füüsilises mõttes, st soojusenergiana, elektrienergiana või 
potentsiaalse energiana (nt vesi), aga ka keemiliselt energiaallikates sisalduvate ainete, 
näiteks süsivesinike, söe, vesiniku jm kaudu.

Muudatusettepanek 55
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kõrvaldada olemasolev infrastruktuur 
kasutusest;

c) kõrvaldada ajutiselt või lõplikult kogu
olemasolev infrastruktuur või selle osa
kasutusest;

Or. pl
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Selgitus

Kasutusest kõrvaldamine võib olla lõplik või üksnes ajutine, näiteks hooldustööde või koguni 
tahtlike kasutuse katkestuste tagajärjel.

Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) saneerida ja võtta kasutusele 
maagaasi ja nafta torujuhtmete 
transpordisüsteemid, seada sisse andmete 
juhtimise ja reaalajas kogumise 
süsteemid, luua ja võtta kasutusele 
maagaasi varustuskindluse suurendamise 
süsteemid;

Or. ro

Selgitus

On oluline, et „investeerimisprojektide” määratlusse kaasataks maagaasi ja nafta 
torujuhtmete transpordisüsteemide saneerimine ja kasutuselevõtt, andmete juhtimise ja 
reaalajas kogumise süsteemid ning maagaasi varustuskindluse suurendamise süsteemid.

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) töötada välja uued energia 
ülekandesüsteemide ühendused Euroopa 
Liidu ja selle naaberriikide vahel;

Or. ro
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Selgitus

On oluline, et kaasataks ka ELi ja selle naaberriikide vahelised energia ülekandesüsteemide 
ühendused.

Muudatusettepanek 58
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kavandatud investeerimisprojektid” –
investeerimisprojektid, mille puhul ehitus 
ei ole alanud ja kapitalikulusid ei ole 
tekkinud või kasutusest kõrvaldamist ei 
ole toimunud, sealhulgas 
investeerimisprojektid, mille 
põhitunnused (koht, tööettevõtja, ettevõte, 
tehnilised tunnusjooned jne) võidakse veel 
tervikuna või osaliselt läbi vaadata või 
lõplikult kinnitada;

(3) „kavandatud investeerimisprojektid” –
investeerimisprojektid, milleks kõik 
vajalikud load on antud;

Or. en

Selgitus

Mõned projektid ei pruugi esialgsest kavandamise etapist kaugemale jõuda ja/või võib tekkida 
probleeme vajalike lubade saamisega hilisemas etapis, mistõttu investeeringut 
lõppkokkuvõttes ei tehta. Seetõttu arvestab komisjon ainult neid projekte, millele on kõik 
vajalikud load antud.

Muudatusettepanek 59
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kavandatud investeerimisprojektid” –
investeerimisprojektid, mille puhul ehitus 
ei ole alanud ja kapitalikulusid ei ole 
tekkinud või kasutusest kõrvaldamist ei ole 

(3) „kavandatud investeerimisprojektid” –
investeerimisprojektid, mille puhul ehitus 
ei ole alanud ja kapitalikulusid ei ole 
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toimunud, sealhulgas 
investeerimisprojektid, mille põhitunnused 
(koht, tööettevõtja, ettevõte, tehnilised 
tunnusjooned jne) võidakse veel tervikuna 
või osaliselt läbi vaadata või lõplikult 
kinnitada;

tekkinud või kasutusest kõrvaldamist ei ole 
toimunud, sealhulgas 
investeerimisprojektid, mille põhitunnused 
(koht, tööettevõtja, ettevõte, teatavad 
põhilised tehnilised ja tegevuslikud
tunnusjooned, kui tegemist ei ole tundliku 
äriteabega, jne) võidakse veel tervikuna 
või osaliselt läbi vaadata või lõplikult 
kinnitada;

Or. pl

Selgitus

Tegevuslike tunnusjoonte puhul ei ole tavapäraselt tegemist tundliku äriteabega. Üksnes 
mõned teatavad tehnilised tunnusjooned on tundlik äriteave.

Muudatusettepanek 60
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „tootmine” – elektrienergia tootmine ja 
kütuste, sealhulgas biokütuste töötlemine;

(6) „tootmine” – nafta, gaasi ja kivisöe või
elektrienergia tootmine, sealhulgas 
soojuse ja energia koostootmine, või 
soojuse, sealhulgas kütte ja jahutuse 
tootmine või kütuste, sealhulgas biokütuste 
töötlemine;

Or. en

Selgitus

Määratlust tuleks selgitada määruse kohaldamisala kajastamiseks ning lisas sisalduva mõiste 
kasutamisega kooskõlla viimiseks.
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Muudatusettepanek 61
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „energiasüsteem” – kinnine süsteem 
energia tootmiseks ning ülekandmiseks, 
jaotamiseks ja kasutamiseks ühes 
liikmesriigis või piirkonnas;

Or. pl

Selgitus

Siinkohal on tegemist liikmesriigi kinnise energiasüsteemiga, kus puuduvad energia piiriülese 
transpordi võimalused.

Muudatusettepanek 62
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „kogumine“ – tööstusrajatiste 
tekitatava süsinikdioksiidi kogumine 
ladustamise eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Mõiste vastavalt 23. aprilli 2009. aasta direktiivile 2009/31/EÜ.
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Muudatusettepanek 63
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „transport” – energiaallikate või –
toodete või süsinikdioksiidi ülekandmine 
võrgu kaudu, eelkõige: 

(7) „transport” – elektri- ja gaasienergia
või vedelkütuste või süsinikdioksiidi 
ülekandmine võrgu kaudu, eelkõige:

a) torujuhtmete kaudu, mis ei ole 
tootmisetapi torustik ega peamiselt 
kohalikus jaotussüsteemis kasutatavad 
juhtmed;

a) torujuhtmete kaudu, mis ei ole 
tootmisetapi torustik ega peamiselt 
kohalikus jaotussüsteemis kasutatavad 
juhtmed;

b) ühendatud ülikõrgpinge- või 
kõrgpingesüsteemide kaudu, mis ei ole 
peamiselt kohalikuks jaotuseks kasutatavad 
süsteemid;

b) ühendatud ülikõrgpinge- või 
kõrgpingesüsteemide kaudu, mis ei ole 
peamiselt kohalikuks jaotuseks kasutatavad 
süsteemid;

Or. pl

Selgitus

Transport ei hõlma üksnes energiaallikaid, näiteks gaasi ja vedel- või isegi tahkekütuseid, 
vaid ka elektrienergiat.

Muudatusettepanek 64
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „võrkudevaheline ühendus” –
piiriülene ja süsteemiülene ühenduskoht 
energia ülekandevõrkude või 
torujuhtmete vahel, mis on ette nähtud 
gaasiliste või vedelate süsivesinike ning 
kivisöe degaseerimise, gaasistamise või 
veeldamise käigus saadud toodete 
transpordiks tagasisuunamise 
võimalusega;
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Or. pl

Selgitus

Nimetus „võrkudevaheline ühendus” käib ühenduslülina toimivate rajatiste kohta, mida 
kasutatakse seega seni kinniste energiasüsteemide avamiseks.

Muudatusettepanek 65
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kaugkütte ja -jahutustorude kaudu;

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus ei nimetata „transpordi” all kaugkütet ja -jahutust. Kuigi kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgud on kohalikud, tuleks neid investeeringuid nimetada, kuna need võrgud on 
kasulikud kogu ELile, sest need parandavad varustuskindlust, energiatõhusust ja aitavad 
vähendada heitkoguseid. Investeerimiskulud on peamine uute kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrkude ehitamise takistus Euroopas, kuigi infrastruktuuri tehtavad kulutused 
vähendavad tänu soojuse ümbertöötlemisele kütusekulu. 

Muudatusettepanek 66
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „ladustamiskoht” – kinniste mahutite 
süsteem või teatav geoloogiline struktuur, 
mis moodustab suletud ladustamisala;

Or. pl
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Selgitus

Ka ladustamiskohad moodustavad infrastruktuuri materiaalse osa.

Muudatusettepanek 67
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ladustamine” – energia või 
süsinikdioksiidi alaline või ajutine 
säilitamine maa peal või maa all või 
geoloogiliselt;

b) „ladustamine” – soojus- või 
elektrienergia või nende allikate ning
süsinikdioksiidi alaline või ajutine 
säilitamine maa peal või maa all või 
geoloogiliselt;

Or. pl

Selgitus

Mõiste uue määratluse abil suurendatakse arusaamist ülesandest, mis seisneb energia või 
selle allikate ladustamises.

Muudatusettepanek 68
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „ladustamine” – energia või 
süsinikdioksiidi alaline või ajutine 
säilitamine maa peal või maa all või 
geoloogiliselt;

(8) „ladustamine” – energia alaline või 
ajutine säilitamine maa peal või maa all või 
geoloogiliselt või süsinikdioksiidi alaline 
ning keskkonnale ohutu hoidmine maa-
alustes geoloogilistes formatsioonides;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi ladustamise määratlus peaks olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi 
geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 
2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006.

Muudatusettepanek 69
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) primaarenergia allikad (nt nafta, 
maagaas või kivisüsi) või töödeldud 
energia allikad (nt elekter);

a) primaarenergia allikad (nt nafta, 
maagaas, kivisüsi või tuumkütused) või 
töödeldud energia allikad (nt elekter);

Or. pl

Selgitus

Tuumkütused on samuti primaarenergia allikad.

Muudatusettepanek 70
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taastuvenergiaallikad, sealhulgas 
hüdroelektri-, biomassi-, tuule-, päikese-, 
loodete- ja maasoojusenergia;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 71
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „tuumarajatis“ –
a) rikastuskäitis, tuumakütuse 
valmistamise tehas, tuumaelektrijaam, 
ümbertöötlemiskäitis, uurimisreaktor, 
rajatis kasutatud kütuse ladustamiseks  
ning
b) rajatis radioaktiivsete jäätmete 
hoidmiseks, mis asub samas kohas ning 
on otseselt seotud punktis a loetletud 
tuumaseadmetega; 

Or. en

Selgitus

Määrus peaks hõlmama kogu tuumaenergeetikaga seotud infrastruktuuriahelat. Määratlus on 
võetud täpses sõnastuses nõukogu direktiivist 2009/71/EURATOM (artikli 3 lõige 1).

Muudatusettepanek 72
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „koondandmed“ – koondandmed 
riigi või piirkondlikul tasandil; kui 
koondandmete esitamine riigi tasandil 
tooks kaasa ühe ettevõtja tundlike 
äriandmete avalikustamise, võib 
koondandmed esitada piirkondlikul 
tasandil; otsuse asjakohase piirkondliku 
tasandi kohta teeb komisjon asjaomaste 
liikmesriikide või nende volitud asutuste 
ühise ettepaneku alusel;
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Or. en

Selgitus

Koondandmete esitamine riigi tasandil ei oleks mõnes liikmesriigis piisav, kuna käesoleva 
määruse kohaldamisalasse jääks vaid üks ettevõtja. Seetõttu tuleks määrusega anda võimalus
koondandmete esitamiseks ka piirkondlikul tasandil. Sellise olukorra vältimiseks, kus ettevõtja 
ise otsustaks, millisel piirkondlikul tasandil koondandmed esitada, teeb komisjon otsuse 
asjakohase piirkondliku tasandi kohta asjaomaste liikmesriikide või nende volitud asutuste 
ühise ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 73
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) „konkreetne asutus“ – asutus, 
millele ELi energiasektorit käsitlevate 
õigusaktidega on usaldatud 
ühenduseüleste mitmeaastaste 
energeetika infrastruktuuri 
võrguarendus- ja investeerimiskavade 
ettevalmistamine ning vastuvõtmine, nagu 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse 
(EÜ) nr 714/2009 (võrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta piiriüleses 
elektrikaubanduses)1 artiklile 4 ning 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustik vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 715/2009 
(maagaasi ülekandevõrkudele 
juurdepääsu tingimuste kohta)2 artiklile 4. 
1ELT L 211, 14.8.2009, lk 15.

2 ELT L 211, 14.8.2009, lk 36.

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõus viidatakse mitmel korral sellistele konkreetsetele asutustele (vt nt artikli 3 
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lõige 2). Tuleks selgitada, et see eeskiri viitab konkreetselt 2009. aasta kevadel/suvel vastu 
võetud energiaturu liberaliseerimise kolmandas õigusaktide paketis sätestatud 
ülekandesüsteemi halduritele. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikku (ENTSO-E) 
ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikku (ENTSO-G) tuleks seetõttu 
kusagil konkreetselt nimetada. Parim ja lihtsaim lahendus on teha seda mõistete all ning anda 
seal kogu määrust hõlmav selgitus. 

Muudatusettepanek 74
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) „kaugküte“ või „kaugjahutus“ –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu 
auru, kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse või kohta, et kasutada seda 
kütteks või jahutamiseks ruumis või 
protsessides;

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks ette näha kaugkütte (soojuse tootmine, soojuse ja elektri koostootmine, 
kaugküte ning -jahutus) konkreetne äramärkimine. Enamus elektrienergiaga seonduvaid 
võimalusi on kõige tõhusamad siis, kui tegemist on soojusenergia või nii soojusenergia kui 
elektri kohaletoimetamisega. Määratlus on võetud täpses sõnastuses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivist 2009/28/EÜ (artikli 2 punkt g).

Muudatusettepanek 75
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säilitades andmete kogumise ja 
aruandluse koormuse proportsionaalsena, 
koostavad liikmesriigid või nende volitatud 
asutused käesolevas määruses täpsustatud 

1. Säilitades andmete kogumise ja 
aruandluse koormuse proportsionaalsena, 
koostavad liikmesriigid või nende volitatud 
asutused käesolevas määruses täpsustatud 
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andme- ja teabekogud alates 2010. aasta 
algusest ja edaspidi iga kahe aasta tagant.

andme- ja teabekogud alates 2011. aasta 
algusest ja edaspidi iga kahe aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Kuna määrus võetakse vastu alles 2010. aastal, ei ole realistlik nõuda aruandlust alates 2010. 
aastast. Konkreetsete asutustega seotud aruandluse korral kooskõlas lõike 2 punktiga b ei ole 
võimalik, et ENTSO-E ja ENTSO-G poolt vastu võetavad ühenduseülesed kümne aasta 
arendusplaanid on olemas 2010. aastal, kuna vastavaid määrusi hakatakse kohaldama alles 
3. märtsist 2011.

Muudatusettepanek 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säilitades andmete kogumise ja 
aruandluse koormuse proportsionaalsena, 
koostavad liikmesriigid või nende volitatud 
asutused käesolevas määruses täpsustatud 
andme- ja teabekogud alates 2010. aasta
algusest ja edaspidi iga kahe aasta tagant. 

1. Säilitades andmete kogumise ja 
aruandluse koormuse proportsionaalsena, 
koostavad liikmesriigid või nende volitatud 
asutused käesolevas määruses täpsustatud 
andme- ja teabekogud alates 2011. aasta
algusest ja edaspidi iga kahe aasta tagant. 

Or. ro

Selgitus

Et oleks piisavalt aega vastuvõtmiseks ja avaldamiseks ning siseriiklikul tasandil kõnealuse 
määruse sätetele vastavuse tagamiseks võetavateks meetmeteks.

Muudatusettepanek 77
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aastal, mis on aruandluse esimene 
aasta, ja edaspidi iga kahe aasta tagant 

2011. aastal, mis on aruandluse esimene 
aasta, ja edaspidi iga kahe aasta tagant 
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edastavad nad komisjonile koondandmed 
ja asjakohase teabe projektide kohta. 

edastavad nad komisjonile koondandmed 
ja asjakohase teabe projektide kohta. 

Or. en

Selgitus

Kuna määrus võetakse vastu alles 2010. aastal, ei ole realistlik nõuda aruandlust alates 2010. 
aastast. Konkreetsete asutustega seotud aruandluse korral kooskõlas lõike 2 punktiga b ei ole 
võimalik, et ENTSO-E ja ENTSO-G poolt vastu võetavad ühenduseülesed kümne aasta 
arendusplaanid on olemas 2010. aastal, kuna vastavaid määrusi hakatakse kohaldama alles 
3. märtsist 2011.

Muudatusettepanek 78
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aastal, mis on aruandluse esimene 
aasta, ja edaspidi iga kahe aasta tagant 
edastavad nad komisjonile koondandmed 
ja asjakohase teabe projektide kohta. 

2011. aastal, mis on aruandluse esimene 
aasta, ja edaspidi iga kahe aasta tagant 
edastavad nad komisjonile koondandmed 
ja asjakohase teabe projektide kohta. 

Or. ro

Selgitus

Võttes arvesse andmete kogumise ja aruandluse koormust ning asjaolu, et andmeid kogutakse 
alates 2010. aastast, on oluline, et edastamine toimub pärast seda, kui on antud piisavalt 
aega lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks. Seega tundub 2011. aastani antud aeg esimese 
aruande esitamiseks asjakohane olevat.

Muudatusettepanek 79
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad andmete 
kogumisel vältima dubleerimist ja hoidma 

2. Liikmesriigid peavad vältima 
dubleerimist selliste andmete kogumisel, 
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ettevõtetele tekkivad kulud võimalikult 
väiksena.

mida kehtivate ELi õigusaktidega juba 
nõutakse, ja hoidma ettevõtetele tekkivad 
kulud võimalikult väiksena.

Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et eesmärk on dubleeriva aruandluse ja mittevajaliku halduskoormuse 
ärahoidmine.

Muudatusettepanek 80
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandatud või töös olevate projektide 
mahud;

(a) kavandatud või töös olevate projektide 
tootmis-, transpordi- või 
ladustamismahud ning andmed selle 
kohta, millised on alles kavandamise 
etapis olevate ja juba töös olevate 
projektide mahud;

Or. pl

Selgitus

Energiajulgeoleku hindamiseks on oluline eristada investeerimisprojekte, mida võib käsitleda 
kindlatena ja mis võivad lähitulevikus aidata kaasa energiajulgeoleku paranemisele, ning 
niisuguseid projekte, mis on üksnes kavandamise etapis. Tootmise puhul võib kõnealune 
ebakindlus tuleneda otsustusprotsessist; transpordi puhul võivad põhjuseks olla keerulised 
lubade andmise menetlused.
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Muudatusettepanek 81
Yannick Jadot

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) rahastamise üksikasjad, eelkõige 
kavandatavad summad ja 
rahastamisallikad, sealhulgas avalikust 
sektorist tuleva rahastamise osakaal 
investeerimisprojektides;

Or. en

Selgitus

Eelarvestuse tegemiseks ja avaliku sektori rahastamise suunamiseks on oluline esitada 
andmed energeetika infrastruktuuri kavandatavate rahastamisallikate kohta, eelkõige 
summade ning EList ja liikmesriikidest tuleva rahastamise osakaalu kohta projektides. 

Muudatusettepanek 82
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kuupäevad, mil vajalikud ehitusload 
anti;

Or. en

Selgitus

Nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses (TEN/411) märgiti, peaks käesoleva 
määruse eesmärk ühtlasi olema analüüsida teavitatud projektide osas saavutatud 
edasiminekut plaanitud ajakavaga võrreldes.
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Muudatusettepanek 83
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) varustuskindluse seisukohalt 
huvipakkuvad tehnoloogiad, nt energiavoo 
tagasisuunamine, muule kütusele 
ülemineku võimalused või mis tahes muud 
asjakohased seadmed;

(e) varustuskindluse seisukohalt 
huvipakkuvad tehnoloogiad, nt 
süsteemiülene energiavoo 
tagasisuunamine, muule kütusele 
ülemineku võimalused või mis tahes muud 
asjakohased seadmed;

Or. pl

Selgitus

Transport puudutab kogu ELi.

Muudatusettepanek 84
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ajavahemik, mille vältel ei ole 
infrastruktuur ajakohastamise korral 
kasutatav. 

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et ajakohastamise korral teatataks, kui kaua ei 
ole paigaldis kasutatav ja millised on selle tagajärjed.
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Muudatusettepanek 85
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga artikli 3 kohase teatamise puhul 
tuleb näidata paigaldatud seadmete 
võimsus asjaomase aruandeaasta alguses. 

3. Iga artikli 3 kohase teatamise puhul 
tuleb näidata paigaldatud seadmete 
tootmis-, transpordi- ja 
ladustamisvõimsus asjaomase 
aruandeaasta alguses.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse täpsustada sõnastust.

Muudatusettepanek 86
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga artikli 3 kohase teatamise puhul 
tuleb näidata paigaldatud seadmete 
võimsus asjaomase aruandeaasta alguses.

3. Iga artikli 3 kohase teatamise puhul 
tuleb näidata paigaldatud seadmete 
võimsus, mis on olemas asjaomase 
aruandeaasta alguses.

Or. en

Selgitus

Selgitamine.
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Muudatusettepanek 87
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, nende volitatud asutused 
või vajaduse korral asutused, kellele on 
usaldatud ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavade koostamine, peavad 
tagama komisjonile edastavate andmete ja 
teabe kvaliteedi, asjakohasuse, täpsuse, 
selguse, õigeaegsuse ja järjepidevuse.

1. Liikmesriigid, nende volitatud asutused 
või vajaduse korral asutused, kellele on 
usaldatud ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavade koostamine, peavad 
tagama komisjonile edastavate andmete ja 
teabe kvaliteedi, asjakohasuse, täpsuse, 
selguse, õigeaegsuse ja järjepidevuse ning
eelkõige selle, et investeeringud 
energeetika infrastruktuuri oleksid 
täielikult kooskõlas taastuvatest 
energiaallikatest saadava energia 
osakaalu osas võetud riikliku eesmärgi 
ning riikliku taastuvenergia 
tegevuskavaga.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse kohaselt esitatud andmeid kasutatakse koos riikliku taastuvenergia 
tegevuskavaga esitatud andmetega ja neid täiendades ning need peaksid olema ühtlasi 
täielikus kooskõlas taastuvenergia osas võetud ELi eesmärgiga. Vt ühtlasi artikli 10 lõiget 1 
käsitlevat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 88
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, nende volitatud asutused 
või vajaduse korral asutused, kellele on 
usaldatud ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavade koostamine, peavad 
tagama komisjonile edastavate andmete ja 
teabe kvaliteedi, asjakohasuse, täpsuse, 

1. Liikmesriigid, nende volitatud asutused 
või vajaduse korral konkreetsed asutused, 
kellele on usaldatud ELi energeetika 
valdkonna investeerimiskavade 
koostamine, peavad tagama komisjonile 
edastavate andmete ja teabe kvaliteedi, 
asjakohasuse, täpsuse, selguse, õigeaegsuse 
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selguse, õigeaegsuse ja järjepidevuse. ja järjepidevuse.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 2 punktis 10 a sisalduvast uuest mõistest, millega selgitatakse, et ENTSO-E ja 
ENTSO-G on sellised „konkreetsed asutused”.

Muudatusettepanek 89
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavasid koostavad asutused 
peavad lisama edastatavatele andmetele ja 
teabele liikmesriikide asjakohased 
märkused kogutud andmete ja teabe 
kvaliteedi kohta.

ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavasid koostavad asutused 
peavad lisama edastatavatele andmetele ja 
teabele liikmesriikide asjakohased 
märkused kogutud andmete ja teabe 
kvaliteedi ning asjakohasuse kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid, nende volitatud asutused või vajaduse korral asutused, kellele on usaldatud 
ELi energeetika valdkonna investeerimiskavade koostamine, peavad tagama mitte ainult 
esitatud andmete kvaliteedi, vaid ka selle asjakohasuse.

Muudatusettepanek 90
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavasid koostavad asutused 
peavad lisama edastatavatele andmetele ja 
teabele liikmesriikide asjakohased 
märkused kogutud andmete ja teabe 

ELi energeetika valdkonna 
investeerimiskavasid koostavad 
konkreetsed asutused peavad lisama 
edastatavatele andmetele ja teabele 
liikmesriikide asjakohased märkused 
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kvaliteedi kohta. kogutud andmete ja teabe kvaliteedi kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 2 punktis 10 a sisalduvast uuest mõistest, millega selgitatakse, et ENTSO-E ja 
ENTSO-G on sellised „konkreetsed asutused”.

Muudatusettepanek 91
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada
tingimusel, et need avaldatakse 
koondandmete ja -teabena ja et ettevõtete 
kohta üksikasju avalikuks ei tehta.

2. Komisjon avalikustab käesoleva 
määruse kohaselt edastatud andmed ja 
teabe ning eelkõige artikli 10 lõikes 3 
osutatud analüüsitulemused. Komisjon 
võimaldab ühtlasi juurdepääsu 
keskkonnaalasele teabele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 
1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise Århusi konventsiooni sätete 
kohaldamise kohta ühenduse 
institutsioonide ja organite suhtes1;

Liikmesriigid või nende volitatud asutused 
peavad kinni tundlike äriandmete või -
teabe konfidentsiaalsuse põhimõttest.

Liikmesriigid või nende volitatud asutused 
peavad kinni tundlike äriandmete või -
teabe konfidentsiaalsuse põhimõttest 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele 
avaliku juurdepääsu kohta2.
1 ELT L 264, 25.9.2006, lk.13
2 ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

Or. en



PE430.916v01-00 40/62 AM\798540ET.doc

ET

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia määruse sätted kooskõlla Århusi konventsiooni ja 
asjakohaste rakendusmeetmetega EÜ ning liikmesriikide tasandil, nimelt Århusi määruse ja 
keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 92
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 
et need avaldatakse koondandmete ja -
teabena ja et ettevõtete kohta üksikasju 
avalikuks ei tehta.

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada 
liikmesriikide nõusolekul tingimusel, et 
need avaldatakse koondandmete ja -
teabena ja et seejuures ettevõtete kohta 
üksikasju avalikuks ei tehta, eelkõige siis, 
kui asjaomases liikmesriigis on ainult üks 
niisugune ettevõte.

Or. pl

Selgitus

Tehniliste tunnusjoonte esitamine koondandmetena ei taga alati ärisaladuste hoidmist, 
eelkõige siis, kui liikmesriigis on ainult üks niisugune ettevõte.

Muudatusettepanek 93
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 
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et need avaldatakse koondandmete ja -
teabena ja et ettevõtete kohta üksikasju 
avalikuks ei tehta.

et need avaldatakse koondandmete ja -
teabena ja et börsil noteerimata ja mitte 
peamiselt riiklikest vahenditest sõltuvate
ettevõtete kohta ning füüsiliste isikute 
kohta üksikasju avalikuks ei tehta.

Or. fr

Selgitus

Börsil noteeritud või peamiselt riiklikest vahenditest sõltuvate ettevõtete korral kõnealune 
teave avalikustatakse ja seda ei tule käsitleda konfidentsiaalse teabena. Selle 
muudatusettepaneku eesmärk on suurendada läbipaistvust sidusrühmade jaoks.

Muudatusettepanek 94
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 
et need avaldatakse koondandmete ja -
teabena ja et ettevõtete kohta üksikasju 
avalikuks ei tehta.

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud koondandmed ja teabe 
ning eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 
et need avaldatakse koondandmete ja -
teabena riigi või piirkondlikul tasandil ja 
et ettevõtete kohta üksikasju avalikuks ei 
tehta.

Or. en

Selgitus

Koondandmeid tuleb nende avaldamisel kaitsta, et mitte põhjustada ebasoodsat 
konkurentsiolukorda, mis võib juhtuda väikestes riikides, kus on vaid üks või mõned selle 
valdkonna ettevõtjad. Lahendus võiks seisneda selles, et andmed koondatakse piirkondlikul 
tasandil („ähmastatakse”). Nn ähmastamist tuleb rõhutada.
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Muudatusettepanek 95
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vastutab selliste 
infotehnoloogiliste ressursside 
väljatöötamise, veebimajutuse, haldamise 
ja säilitamise eest, mida on vaja käesoleva 
määruse kohaselt komisjonile esitatavate 
andmete ja teabe vastuvõtmiseks, 
talletamiseks ja töötlemiseks.

Komisjon vastutab selliste 
infotehnoloogiliste ressursside 
kavandamise eesmärgil väljatöötamise, 
veebimajutuse, haldamise ja säilitamise 
eest, mida on vaja käesoleva määruse 
kohaselt komisjonile esitatavate 
energeetika infrastruktuuri käsitlevate 
andmete ja teabe vastuvõtmiseks, 
talletamiseks ja töötlemiseks.

Or. pl

Selgitus

Tuleb lisada, mis eesmärgil kõnealuseid andmeid töödeldakse.

Muudatusettepanek 96
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes aluseks edastatud andmed ja 
teabe ning vajaduse korral mis tahes muud 
andmeallikad, sealhulgas komisjoni poolt 
ostetud andmed, analüüsib komisjon 
valdkonnaüleselt vähemalt kord kahe aasta 
jooksul ELi energiasüsteemi struktuuri 
arengut ja perspektiivi, keskendudes 
eelkõige:

1. Võttes aluseks edastatud andmed ja 
teabe ning vajaduse korral mis tahes muud 
andmeallikad, sealhulgas riiklikud 
taastuvenergia tegevuskavad ja eelkõige
andmed detsentraliseeritud taastuvate 
energiaallikate kohta, mille maht on lisas 
esitatud väärtusest väiksem, ning 
komisjoni poolt ostetud andmed, analüüsib 
komisjon valdkonnaüleselt vähemalt kord 
kahe aasta jooksul ELi energiasüsteemi 
struktuuri arengut ja perspektiivi, 
keskendudes eelkõige:

Or. en
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Selgitus

Euroopa Komisjon peaks stsenaariumide koostamisel ühtlasi arvestama määruse 
kohaldamisalast välja jäävat, kuid riiklikes taastuvenergia tegevuskavades sisalduvat 
detsentraliseeritud taastuvenergia tootmist. Komisjoni stsenaariumides tuleks ka arvestada 
võimalikku energia ületootmist ning selle küsimusega tuleks tegelda. Vt ühtlasi artikli 6 lõiget 
2 käsitlevat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 97
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võimalike lõhede tuvastamisele energia 
nõudluse ja pakkumise vahel tulevikus;

(a) võimalike lõhede ja ülejäägi
tuvastamisele energia nõudluse ja 
pakkumise vahel tulevikus, mis hõlmab ka 
kaugküttevõrkudes ja 
kaugjahutusvõrkudes kasutatavat tööstuse 
ja elektritootmise soojusenergia ülejääki; 

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon peaks stsenaariumide koostamisel ühtlasi arvestama määruse 
kohaldamisalast välja jäävat, kuid riiklikes taastuvenergia tegevuskavades sisalduvat 
detsentraliseeritud taastuvenergia tootmist. Komisjoni stsenaariumides tuleks ka arvestada 
võimalikku energia ületootmist ning selle küsimusega tuleks tegelda. Vt ühtlasi artikli 6 lõiget 
2 käsitlevat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 98
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) niisuguste riskide tuvastamisele, mis 
on seotud ülemäärase sõltuvusega 
energeetika infrastruktuurist; 
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Or. fr

Muudatusettepanek 99
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca ) väljastpoolt ELi lähtuvate 
investeerimisprojektide järelevalvele;

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut lisa punktide 2.1 ja 3.2 kohta. 

Muudatusettepanek 100
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) investeerimisprojektide edenemise 
analüüsimisele alates kuupäevast, mil 
ehitusload anti;

Or. en

Selgitus

On oluline analüüsida seda, mis juhtub projektiga pärast ehituslubade saamist, eelkõige seda, 
kui kaua läheb aega infrastruktuuri kasutuselevõtmiseks.
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Muudatusettepanek 101
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) kontrollimisele, kuivõrd liikmesriigid 
täidavad oma kohustusi eelkõige 
taastuvate energiaallikate osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) võrkude vananemise ja 
investeeringuvajaduste analüüsimisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et lõikes 1 nimetatud 
analüüside tegemisel hinnatakse varases 
arendamisetapis olevaid projekte nende 
lõpuleviimise tõenäosuse alusel.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et analüüsid ei annaks olukorrast moonutatud pilti.

Muudatusettepanek 104
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud analüüsi 
ettevalmistamisel võivad komisjoni
abistada liikmesriikide eksperdid ja/või mis 
tahes muud eksperdid, kes on asjaomases 
valdkonnas pädevad.

2. Analüüsi ettevalmistamisel kooskõlastab 
komisjon oma tegevust ELi energeetika 
valdkonna investeerimiskavasid 
koostavate asutustega ja teda võivad 
abistada liikmesriikide eksperdid ja/või mis 
tahes muud eksperdid, kes on asjaomases 
valdkonnas pädevad.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud analüüsi 
ettevalmistamisel võivad komisjoni
abistada liikmesriikide eksperdid ja/või mis 
tahes muud eksperdid, kes on asjaomases 
valdkonnas pädevad.

2. Lõikes 1 osutatud analüüsi 
ettevalmistamisel konsulteerib komisjon 
avalikkusega, sealhulgas kõigi asjaomaste 
rühmade ja ühendustega, ning teda
võivad abistada liikmesriikide eksperdid 
ja/või mis tahes muud eksperdid, kes on 
asjaomases valdkonnas pädevad.

Or. en

Selgitus

EÜ energia arengukavade väljatöötamine komisjonis peaks võimaldama üldsuse täielikku 
osalemist.
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Muudatusettepanek 106
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon annab liikmesriikidele 
hinnangu meetmete kohta, mis on 
vajalikud alainvesteerimisest või 
ebapiisavast investeerimisest tulenevate
ohtude vähendamiseks. 

Or. en

Selgitus

Oluline on anda liikmesriikidele tagasisidet.

Muudatusettepanek 107
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib analüüsitulemusi arutada 
huvitatud pooltega. Komisjon edastab 
analüüsitulemused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning avalikustab need.

3. Komisjon võib analüüsitulemusi arutada 
huvitatud pooltega. Kõnealused huvitatud 
pooled on nimetatud artikli 6 lõikes 1.
Komisjon edastab analüüsitulemused 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning avalikustab need.

Or. nl

Selgitus

Komisjon võib soovi korral arutada analüüsitulemusi huvitatud pooltega. Kuna ingliskeelse 
mõiste „huvitatud pooled” hollandikeelne tõlge on ebamäärasem kui originaalmõiste, tuleks 
viidata artikli 6 lõikele 1, milles on kõnealused pooled nimetatud.
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Muudatusettepanek 108
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon peaks erinevate 
järelevalvega seotud väljaannete ühtsuse 
tagamiseks võtma arvesse energeetika 
infrastruktuuri valdkonna mitmeaastaseid 
investeerimisprojekte, mis on koostatud 
konkreetsete asutuste poolt, mis on loodud 
kooskõlas muude asjaomaste 
õigusaktidega, nt määrusega (EÜ) nr 
714/2009.

Or. pl

Selgitus

Esitatud andmed peavad olema ühtsed.

Muudatusettepanek 109
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete kvaliteedi parandamiseks uurib 
komisjon, kui see on asjakohane, esimese 
lõigu kohase läbivaatamise käigus 
käesoleva määruse lisas esitatud 
alammäärasid ja võib nõuda 
liikmesriikidelt kavandatud või töös oleva 
infrastruktuuri või võimsuste 
põhiomaduste täpsustamist. 

Or. en

Selgitus

Kavandatud või töös oleva infrastruktuuri või võimsuste põhiomaduste mall on vajalik, kuna 
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artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatakse „põhiomadusi” neid määratlemata. Teisalt aeglustaks 
malli nõudmine praeguses määruse ettepanekus määruse rakendamist. (Vt ka Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (TEN/411).) 

Muudatusettepanek 110
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt -1.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1.1. Tootmine
– tootmisseadmed, mille võimsus on 
vähemalt 20 000 barrelit päevas.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks määruse ettepanekuga tervikuna.

Muudatusettepanek 111
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siia ei kuulu keemiatehased, kus ei toodeta 
kütuseõli või mootoriõlisid või toodetakse 
neid vaid kõrvalsaadusena.

Siia ei kuulu keemiatehased, kus ei toodeta 
kütuseõli või mootoriõlisid või toodetakse 
neid vaid kõrvalsaadusena (alla 10% 
aastasest tootmismahust massi alusel 
mõõdetuna).

Or. en

Selgitus

Tehniline selgitus.
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Muudatusettepanek 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende projektide hulka kuuluvad ka 
investeeringud maagaasi ja nafta 
torujuhtmete transpordisüsteemide 
saneerimiseks ja kasutusele võtmiseks, 
andmete juhtimise ja reaalajas kogumise 
süsteemide sisseseadmiseks ning 
naftatoodete varustuskindluse 
suurendamise süsteemide loomiseks ja 
kasutusele võtmiseks.

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad torujuhtmed ja punktis 1.1 
nimetamata tehaseid varustavad 
torujuhtmed.

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad torujuhtmed ja punktis 1.1 
nimetamata tehaseid varustavad 
torujuhtmed.

Or. ro

Selgitus

Nende projektide hulka peaksid kuuluma ka investeeringud naftatoodete torujuhtmete 
transpordisüsteemide saneerimiseks ja kasutusele võtmiseks, andmete juhtimise ja reaalajas 
kogumise süsteemide sisseseadmiseks ning naftatoodete varustuskindluse suurendamise 
süsteemide tarbeks.

Muudatusettepanek 113
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad torujuhtmed ja punktis 1.1 
nimetamata tehaseid varustavad 
torujuhtmed.

Siia ei kuulu punktis 1.1 nimetamata 
tehaseid varustavad torujuhtmed.

Or. en
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Selgitus

Sõjalistel eesmärkidel kasutatavaid seadmeid ei tohiks välja jätta, kuna seeläbi võiks välja 
jääda suur osa infrastruktuurist, olenevalt liikmesriigis kasutatavast mõistest. Käesolev 
muudatusettepanek ei piira loomulikult selle teabe hilisemat käsitlemist konfidentsiaalsena 
Euroopa Komisjonis.

Muudatusettepanek 114
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende projektide hulka kuuluvad ka 
investeeringud toornafta ja naftatoodete 
hoidlate kasutusele võtmiseks ning 
andmete juhtimise ja reaalajas kogumise 
süsteemide tarbeks.

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad mahutid ja punktis 1.1 
nimetamata tehaseid varustavad mahutid.

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad mahutid ja punktis 1.1 
nimetamata tehaseid varustavad mahutid.

Or. ro

Selgitus

Nende projektide hulka peaksid kuuluma ka investeeringud toornafta ja naftatoodete hoidlate 
kasutusele võtmiseks ning andmete juhtimise ja reaalajas kogumise süsteemide tarbeks.

Muudatusettepanek 115
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad mahutid ja punktis 1.1 
nimetamata tehaseid varustavad mahutid.

Siia ei kuulu punktis 1.1 nimetamata 
tehaseid varustavad mahutid.

Or. en



PE430.916v01-00 52/62 AM\798540ET.doc

ET

Selgitus

Sõjalistel eesmärkidel kasutatavaid seadmeid ei tohiks välja jätta, kuna seeläbi võiks välja 
jääda suur osa infrastruktuurist, olenevalt liikmesriigis kasutatavast mõistest. Käesolev 
muudatusettepanek ei piira loomulikult selle teabe hilisemat käsitlemist konfidentsiaalsena 
Euroopa Komisjonis.

Muudatusettepanek 116
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt -2.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-2.1. Tootmine
– tootmisseadmed, mille võimsus on 
vähemalt 0,1 miljonit kuupmeetrit päevas.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks määruse ettepanekuga tervikuna.

Muudatusettepanek 117
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EÜ asutamislepingu artikli 155 kohastes 
suunistes nimetatud ühist huvi pakkuvad 
torujuhtmed ja projektid.

Torujuhtmed, mis kujutavad endast olulisi 
lülisid riiklikes või rahvusvahelistes 
seotud võrkudes, ning EÜ asutamislepingu 
artikli 155 kohastes suunistes nimetatud 
ühist huvi pakkuvad torujuhtmed ja 
projektid, samuti projektid, mida 
nimetatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse nr 
663/2009 (millega luuakse abikava 
majanduse elavdamiseks ühenduse 
finantsabi andmisega 
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energeetikaprojektidele)1 lisas.
________________
1ELT L 200, 31.7.2009, lk 31.

Or. en

Selgitus

Konsulteeriti Euroopa Parlamendi õigusteenistusega.

Muudatusettepanek 118
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – viimane a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende projektide hulka kuuluvad ka 
investeeringud maagaasi torujuhtmete 
transpordisüsteemide saneerimiseks ja 
kasutusele võtmiseks, andmete juhtimise 
ja reaalajas kogumise süsteemide 
sisseseadmiseks ning maagaasi 
varustuskindluse suurendamise 
süsteemide tarbeks.

Or. ro

Selgitus

Nende projektide hulka peaksid kuuluma ka investeeringud maagaasi torujuhtmete 
transpordisüsteemide saneerimiseks ja kasutusele võtmiseks, andmete juhtimise ja reaalajas 
kogumise süsteemide sisseseadmiseks ning maagaasi varustuskindluse suurendamise 
süsteemide tarbeks.
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Muudatusettepanek 119
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– infotehnoloogia tark- ja riistvara, 
millega teostatakse gaasivarude 
järelevalvet reaalajas ning saadetakse 
aruanded ELi pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

IT-süsteem on väga oluline infrastruktuuri investeering, mis on vajalik hästi toimiva hoiatus-
ja ennetussüsteemi loomiseks tehtavate pingutuste tugevdamiseks ja parandamiseks 
gaasivarustuse kindluse valdkonnas. Sellega tagatakse ühtlasi N-1 programmi hea 
kohaldatavus.

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende projektide hulka kuuluvad ka 
investeeringud maagaasi hoidlate 
kasutusele võtmiseks ning andmete 
juhtimise ja reaalajas kogumise 
süsteemide tarbeks.

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad gaasijuhtmed, terminalid ja 
hoidlad ning energiat mittetootvaid või 
seda vaid kõrvalsaadusena tootvaid 
keemiatehaseid teenindavad gaasijuhtmed, 
terminalid ja hoidlad.

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad gaasijuhtmed, terminalid ja 
hoidlad ning energiat mittetootvaid või 
seda vaid kõrvalsaadusena tootvaid 
keemiatehaseid teenindavad gaasijuhtmed, 
terminalid ja hoidlad.

Or. ro



AM\798540ET.doc 55/62 PE430.916v01-00

ET

Selgitus

Nende projektide hulka peaksid kuuluma ka investeeringud maagaasi hoidlate kasutusele 
võtmiseks ning andmete juhtimise ja reaalajas kogumise süsteemide tarbeks.

Muudatusettepanek 121
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siia ei kuulu sõjalistel eesmärkidel 
kasutatavad gaasijuhtmed, terminalid ja 
hoidlad ning energiat mittetootvaid või 
seda vaid kõrvalsaadusena tootvaid 
keemiatehaseid teenindavad gaasijuhtmed, 
terminalid ja hoidlad.

Siia ei kuulu energiat mittetootvaid või 
seda vaid kõrvalsaadusena tootvaid 
keemiatehaseid teenindavad gaasijuhtmed, 
terminalid ja hoidlad.

Or. en

Selgitus

Sõjalistel eesmärkidel kasutatavaid seadmeid ei tohiks välja jätta, kuna seeläbi võiks välja 
jääda suur osa infrastruktuurist, olenevalt liikmesriigis kinnitatud mõistest. Käesolev 
muudatusettepanek ei piira loomulikult selle teabe hilisemat käsitlemist konfidentsiaalsena 
Euroopa Komisjonis.

Muudatusettepanek 122
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. KIVISÜSI, PRUUNSÜSI JA 
PÕLEVKIVI
– uued või laiendatud avakaevandused 
aastase tootmismahuga mitte vähem kui 
[xx] tonni;
– uued või laiendatud sügavad 
kaevandused aastase tootmismahuga 
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mitte vähem kui [xx] tonni.

Or. en

Selgitus

Energiaallikate mõiste all nimetatakse kivisütt, seega peaks ka lisa sisaldama söe 
infrastruktuuri käsitlevat punkti.

Muudatusettepanek 123
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kivisüsi
– kaevandamisseadmed, mille võimsus on 
vähemalt XXX;
– tootmisseadmed, mille võimsus on 
vähemalt XXX.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– päikese-, maasoojus- ja 
fotogalvaanilised energiajaamad 
(generaatorid ühikuvõimsusega 10 MW või 
rohkem);

– päikese- ja maasoojusenergiajaamad
(generaatorid ühikuvõimsusega 10 MW või 
rohkem) ning fotogalvaanilised 
energiajaamad (võimsusega 1 MW või 
rohkem);

Or. en

Selgitus

Fotogalvaaniliste energiajaamade osas tundub soovitatav piirmäär olevat liiga kõrge ja see 
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ei sobi kokku fotogalvaanilise tehnoloogia detsentraliseeritud olemusega. Kui künnis 10 MW 
säilib, tähendab see sisuliselt seda, et hõlmatakse vähem kui 10% fotogalvaanilistest 
energiajaamadest.

Muudatusettepanek 125
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– päikese-, maasoojus- ja fotogalvaanilised 
energiajaamad (generaatorid 
ühikuvõimsusega 10 MW või rohkem);

– päikese-, maasoojus- ja fotogalvaanilised 
energiajaamad (generaatorid 
ühikuvõimsusega 5 MW või rohkem);

Or. en

Selgitus

Kui künnis 10 MW säilib, tähendab see umbkaudsete arvutuste järgi sisuliselt seda, et 
hõlmatakse vähem kui 10% fotogalvaanilistest energiajaamadest.

Muudatusettepanek 126
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– biomassist/jäätmetest energiat tootvad 
jaamad (generaatorid ühikuvõimsusega 10 
MW või rohkem);

– biomassist/vedelatest 
biokütustest/jäätmetest energiat tootvad 
jaamad (generaatorid ühikuvõimsusega 5 
MW või rohkem);

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taastuvatest allikatest energiat tootvad 
detsentraliseeritud jaamad, mis on 
ühendatud elektrivõrku või saavad kasu 
teatud ettevõtte sõlmitud ostulepingust 
ning mille koguvõimsus on suurem kui 10 
MW.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– õhuliinid, kui need on projekteeritud 
pingele 150 kV või rohkem;

– õhuliinid, kui need on projekteeritud 
pingele 100 kV või rohkem;

Or. en

Selgitus

Õigusakti ettepanekus praegu sisalduv pingenäitaja 150 kV võib jätta välja paljud pingele 
110 kV projekteeritud õhuliinid, mille rajamist mõnes liikmesriigis kavandatakse.

Muudatusettepanek 129
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– EÜ asutamislepingu artikli 155 kohastes 
suunistes nimetatud ühist huvi pakkuvad 

EÜ asutamislepingu artikli 155 kohastes 
suunistes nimetatud ühist huvi pakkuvad 
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projektid. projektid ning projektid, mida nimetatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määruse nr 663/2009 (millega 
luuakse abikava majanduse elavdamiseks 
ühenduse finantsabi andmisega 
energeetikaprojektidele)1 lisas.
________________
1ELT L 200, 31.7.2009, lk 31.

Or. en

Selgitus

Konsulteeriti Euroopa Parlamendi õigusteenistusega.

Muudatusettepanek 130
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 300 mm või suurema läbimõõduga 
kaugküttevõrgustik.

Or. en

Selgitus

Kaugkütte infrastruktuur on strateegiliselt oluline 2020. aastaks seatud eesmärkide (suurem 
efektiivsus ning taastuvate energiaallikate ulatuslikum kasutamine kütte- ja jahutusturgudel) 
saavutamisel. Neid tuleks määruse ettepanekus nimetada.

Muudatusettepanek 131
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 a. Hoidlad ja muud tuumarajatised
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– elektrienergia hoidlad;
– radioaktiivsete jäätmete hoidlad;
– muud kui alapunkti 3.1 esimeses 
taandes ja alapunkti 3.3 teises taandes 
nimetatud tuumarajatised. 

Or. en

Muudatusettepanek 132
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5 – alapunkt -5.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-5.1. Kogumine
– punktides 1.1 ja 3.1 märgitud 

tootmisseadmetega ühendatud 
süsinikdioksiidi kogumisseadmed (kui see 
on asjakohane) kogumisvõimsusega 100 
kt aastas või rohkem.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks määruse ettepanekuga tervikuna.

Muudatusettepanek 133
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kooskõlla viimiseks määruse ettepanekuga tervikuna.

Muudatusettepanek 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siia kuuluvad ka süsinikdioksiidi 
geoloogilist säilitamist käsitlevad 
projektid, mis on sätestatud määruses, 
millega luuakse abikava majanduse 
elavdamiseks ühenduse finantsabi 
andmisega energeetikaprojektidele.

Siia ei kuulu uurimistööks või 
tehnoarenduseks mõeldud hoidlad.

Siia ei kuulu uurimistööks või 
tehnoarenduseks mõeldud hoidlad.

Or. ro

Selgitus

On oluline, et siinkohal mainitakse ka süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist käsitlevaid 
projekte, mis on sätestatud määruses, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks 
ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele.

Muudatusettepanek 135
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende projektide hulka kuuluvad ka 
investeeringud süsinikdioksiidi hoidlate 
kasutusele võtmiseks ning andmete 
juhtimise ja reaalajas kogumise 
süsteemide tarbeks.

Siia ei kuulu uurimistööks või 
tehnoarenduseks mõeldud hoidlad.

Siia ei kuulu uurimistööks või 
tehnoarenduseks mõeldud hoidlad.
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Or. ro

Selgitus

Nende projektide hulka peaksid kuuluma ka investeeringud süsinikdioksiidi hoidlate 
kasutusele võtmiseks ning andmete juhtimise ja reaalajas kogumise süsteemide tarbeks.

Muudatusettepanek 136
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siia ei kuulu uurimistööks või 
tehnoarenduseks mõeldud hoidlad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uurimis- ja arendusprojekte ei tohiks välja jätta, kuna see tähendaks sisuliselt seda, et 
järgmise 10-15 aasta jooksul ei tehta kättesaadavaks mingit süsinikdioksiidi kogumist ja 
säilitamist käsitlevat teavet. Süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist käsitlevat direktiivi 
kohaldatakse põhimõtteliselt ka sellistele seadmetele.


