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Muudatusettepanek 265
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) projekt on kooskõlas ELi energia- ja 
kliimaeesmärkidega, mida on muu hulgas 
kinnitanud ka Euroopa Ülemkogu 
järeldused;

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu on kiitnud heaks ELi eesmärgi vähendada 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95%, milleks on vajalik peaaegu CO2-heiteta 
energiasektor. Kõik uued ELi rahastatavad taristud peaksid toetama praeguseid siduvaid 
kasvuhoonegaaside ja taastuvenergia eesmärke 2020. aastaks ning vastavad aastaks 2050. 
ettenähtud vähese CO2-heitega majanduse tegevuskava eesmärkidele.

Muudatusettepanek 266
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt on vajalik I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade rakendamiseks; ning

(a) projekt võimaldab I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade rakendamist; ning

Or. en

Selgitus

Projektide algetappides tuleks võtta arvesse kulude-tulude analüüsi. Seda artiklit tuleb 
tõlgendada liidu rahalise abi tingimustele vastavaid projekte käsitleva artikli 15 taustal:
mõisteid „majanduslik” ja „äriline” tasuvus kasutatakse vaheldumisi, et ühishuviprojekte 
välja valida ja rahastada ning seepärast on soovitatav kasutada täpsemat sõnastust.
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Muudatusettepanek 267
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) projekt pakub Euroopa tasandi
lisandväärtust ning kulude-tulude 
analüüsil põhjal on kasu suurem kui 
kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) projekt on kooskõlas ELi energia- ja 
kliimaeesmärkidega, mida on muu hulgas 
kinnitanud ka Euroopa Ülemkogu 
järeldused;

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu on kiitnud heaks ELi eesmärgi vähendada 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95%, milleks on vajalik peaaegu CO2-heiteta 
energiasektor. Kõik uued ELi rahastatavad taristud peaksid toetama praeguseid siduvaid 
kasvuhoonegaaside ja taastuvenergia eesmärke 2020. aastaks ning vastavad aastaks 2050. 
ettenähtud vähese CO2-heitega majanduse tegevuskava eesmärkidele.

Muudatusettepanek 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) projekt tasub majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt ära, 
hõlmates olulist panust liidu 2020. ja 
2050. aasta kasvuhoonegaaside 
vähendamise ja taastuvenergia 
eesmärkidesse; ning

Or. en

Muudatusettepanek 270
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) lõikes 2 esitatud vastavate 
erikriteeriumide järgi hinnates on projekti 
potentsiaalne kasu suurem kui kulud; 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 271
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) projekt tugevdab kõiki kolme liidu 
energiapoliitika sammast, eeskätt 
säästlikkust ja konkurentsivõimet; ning

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Ioan Enciu

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; ning
toetab liidu energiavõrkude 
tasakaalustatud arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) projekti võimalik majanduslik, 
sotsiaalne ja keskkonnaalane kasu on 
suurem kui kulud; ning

Or. en

Muudatusettepanek 274
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) hinnatava projekti võimalik kasu on 
suurem kui sellega kaasnevad kulud

Or. en
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Selgitus

Projektide algetappides tuleks võtta arvesse kulude-tulude analüüsi. Seda artiklit tuleb 
tõlgendada liidu rahalise abi tingimustele vastavaid projekte käsitleva artikli 15 taustal:
mõisteid „majanduslik” ja „äriline” tasuvus kasutatakse vaheldumisi, et ühishuviprojekte 
välja valida ja rahastada ning seepärast on soovitatav kasutada täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek 275
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner

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 pikas perspektiivis 
majanduslikult, sotsiaalselt ja 
keskkonnaalaselt ära; ning

Or. en

Muudatusettepanek 276
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) projekt annab panuse 2020. ja 2050. 
aasta energia- ja kliimaeesmärkide 
täitmisse; ning

Or. en

Muudatusettepanek 277
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hinnatavate projektide võimalik kasu 
on suurem kui nendega kaasnevad kulud;

Or. en

Selgitus

Turumoonutuste ärahoidmiseks peaks kulutõhusus olema ühishuviprojektide väljavalimisel 
oluline kriteerium.

Muudatusettepanek 278
Algirdas Saudargas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil 
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kui see ületab otseselt ühe või 
mitme liikmesriigi mere- või maapiire või 
juhul, kui see asub ühe liikmesriigi 
territooriumil, kuid sellel on siiski oluline 
piiriülene mõju, või kui projekt on 
siseriikliku tugevdamise puhul oluline 
piiriüleseks võrkudevaheliseks 
ühenduseks, nagu on sätestatud IV lisa 
punktis 1, või kui projekti eesmärk on 
ühendada saari ja äärepoolseid piirkondi 
liidu võrgustikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kui see ületab otseselt ühe või 
mitme liikmesriigi mere- või maapiire või 
kui ühe liikmesriigi territooriumil asuval 
projektil on IV lisa punktis 1 sätestatud 
oluline piiriülene mõju; või kui projekti 
eesmärk on ühendada 
energiavõrgustikust eraldatud saari ja 
äärepoolseid liikmesriike liidu 
võrgustikuga.

Or. en

Selgitus

Käsitleda tuleks vajadust ühendada energiavõrgustikust eraldatud saared ja äärepoolsed 
liikmesriigid, mis on kooskõlas nõukogu 4. veebruari 2011. aasta järeldustega. 

Muudatusettepanek 280
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab ühtegi konkreetset 
liikmesriiki eelistamata vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Amalia Sartori, Mario Mauro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju nii liikmesriikidele kui 
ka/või kolmandatele riikidele.

Or. en

Selgitus

Oluline on märkida selgelt, et märkimisväärne piiriülene mõju võib mõjutada nii liikmesriike 
kui ka kolmandaid riike (Itaalia puhul võib see olla asjakohane I lisas nimetatud teise 
koridori kavandatud projekti puhul Šveitsi Konföderatsiooniga ning kolmandasse koridori 
kavandatud projekti puhul Montenegroga – mõlemal juhul on tegemist kolmanda riigiga).

Muudatusettepanek 282
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju, ning;

Or. en

Muudatusettepanek 283
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) projekt hõlmab ühte liikmesriiki ja 
ühte kolmandat riiki ning sel on IV lisa 
punktis 1 sätestatud oluline piiriülene 
mõju.

Or. en

Selgitus

ELi liikmesriike ja kolmandaid riike hõlmavad projektid võivad aidata kaasa I lisas sätestatud 
üleeuroopalise energiataristu esmatähtsate koridoride ja alade arendamisele ja 
koostalitlusvõimele.

Muudatusettepanek 284
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lõikes 2 esitatud vastavate 
kriteeriumide järgi hinnates on projekti 
võimalik kasu suurem kui sellega 
kaasnevad kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Projekt annab väärtusliku panuse 
2020. aasta energiastrateegia, 2020. aasta 
energia- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisse ja pikaajalisse eesmärki 
luua 2050. aastaks Euroopa 
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konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega 
majandus. 

Or. en

Muudatusettepanek 286
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Projekt on kooskõlas liidu energia- ja 
kliimaeesmärkidega, mida on muu hulgas 
kinnitanud ka Euroopa Ülemkogu 
järeldused.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu kiitis 2009. aasta oktoobris heaks ELi eesmärgi vähendada 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95%, milleks on vajalik peaaegu CO2-heiteta 
energiasektor. Kõik uued ELi rahastatavad taristud peaksid toetama praeguseid siduvaid 
energiatõhususe, kasvuhoonegaaside ja taastuvenergia eesmärke 2020. aastaks ning vastama 
aastaks 2050. ettenähtud vähese CO2-heitega majanduse tegevuskava eesmärkidele.

Muudatusettepanek 287
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi
täitmisesse:

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
enamiku järgmiste erikriteeriumide
täitmisesse:
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Or. en

Muudatusettepanek 288
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisesse:

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise, jaotamise ja salvestamise 
projektide puhul annab projekt olulise 
panuse vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisesse:

Or. fr

Muudatusettepanek 289
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 290
Algirdas Saudargas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus; erilise rõhuga 
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piiriüleste ühenduste suurendamisele, 
ülekandmisega seotud kitsaskohtade 
kaotamisele ja eraldatud liikmesriikide 
ühendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 291
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, konkurents ja
süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, konkurents,
süsteemi paindlikkus ja turu likviidsus;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästlikkus, muuhulgas taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse;

– säästlikkus, muu hulgas taastuvenergia 
edasiarendamise ja selle ülekannete kaudu 
suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;

Or. nl

Selgitus

Taastuvenergia tootmise edasiarendamine on energiapoliitika eesmärkide täitmise 
seisukohalt ülioluline. Seepärast peab toetus olema ette nähtud eeskätt 
taastuvenergiaprojektidele.
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Muudatusettepanek 293
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästlikkus, muuhulgas taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse;

– säästlikkus, sealhulgas taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi 
talitluskindlus;

– tarnekindlus, sealhulgas
koostalitlusvõime kaudu, ning 
usaldusväärne ja talitluskindel süsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi 
talitluskindlus;

– koostalitlusvõime, süsteemi stabiilsus ja 
süsteemi talitluskindlus;

Or. en
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Muudatusettepanek 296
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
tagamine, et reageerida ühes neist 
riikidest esinevale ajutisele või püsivale 
energiapuudusele;

Or. ro

Muudatusettepanek 297
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uute tootmisüksuste, sealhulgas 
taastuvenergia ühendamine võrku, mis 
võimaldab energia evakuatsiooni;

Or. en

Selgitus

EL peab tulema toime suure probleemiga – asendama vanad ebatõhusad ja keskkonda 
mittehoidvad tootmisüksused, mis töötavad näiteks fossiilkütuste jõul. Uued elektrijaamad 
rajatakse kõikjale ELi, samuti piirkondadesse, kus võrk on välja arendamata või vajab 
uuendamist. Seepärast peaks käesolev määrus looma stiimuleid, mis tooks investeeringuid 
uutesse elektrijaamadesse, edendades selleks vajalikku võrguarendust, et uut toodetavat 
energiat oleks võimalik võrku ühendada.

Muudatusettepanek 298
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – kolmas a taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kitsaskohtade kõrvaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisesse:

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
varustuskindlusse, millega vähendatakse 
sõltumist ühestainsast tarneallikast või 
tarneteest, ning vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisesse:

Or. en

Muudatusettepanek 300
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi
täitmisesse:

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
enamiku järgmiste erikriteeriumide
täitmisesse:

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, sealhulgas 
vähemalt ühe liikmesriigi eraldatuse 
kaotamine, koostalitlusvõime ja süsteemi 
paindlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 302
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus, 
mille juures pannakse rõhku eraldatud 
liikmesriikide ühendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 303
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, 
koostalitlusvõime, süsteemi paindlikkus ja 
turu likviidsus;

Or. en
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Muudatusettepanek 304
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise kaudu;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 305
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– varustuskindlus, muu hulgas
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise kaudu, millega 
vähendatakse sõltumist ühestainsast 
tarneallikast või tarneteest;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– varustuskindlus, muu hulgas
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise kaudu; ja ühestainsast 
tarneallikast või tarneteest sõltumise 
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vähendamine;

Or. en

Selgitus

Naftatranspordi projektidele kohaldatav peab kehtima ka gaasi puhul.

Muudatusettepanek 307
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– varustuskindlus, muu hulgas
vastassuunavoogude ning tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 308
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– varustuskindlus, muu hulgas
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise, vastassuunavoogude
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– varustuskindlus, sealhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konkurents, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– konkurents, sealhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 311
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konkurents, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– konkurents, muu hulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise,
vastassuunavoogude kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästvus; – säästvus; sealhulgas vähendades 
heitkoguseid, toetades vahelduva 
taastuvenergia tootmist ja tõhustades 
taastuvatest allikatest pärit gaasi 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 313
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästvus; – säästvus, kasutades selliseid 
alternatiivseid gaasiallikaid nagu biogaas;

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
tagamine, et reageerida ühes neist 
riikidest esinevale ajutisele või 
püsivale energiapuudusele;

Or. ro
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Muudatusettepanek 315
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kitsaskohtade kõrvaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektri 
nutivõrkude projektide puhul annab projekt 
olulise panuse järgmiste eriülesannete 
täitmisesse:

(c) II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektri 
nutivõrkude projektide puhul annab projekt 
olulise panuse enamiku järgmiste 
eriülesannete täitmisesse:

Or. en

Selgitus

Elektri nutivõrkude projektidele sätestatud kriteeriumid oleksid liiga piiravad, kui projekt 
peaks andma olulise panuse kõikide eriülesannete täitmisse. Lisaks tuleks taastuvenergia 
jaotatud tootmise integreerimine muuta üheks võimalikuks eriülesandeks ning tuleks 
seepärast juurde lisada.

Muudatusettepanek 317
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektri 
nutivõrkude projektide puhul annab projekt 
olulise panuse järgmiste eriülesannete 
täitmisesse:

(c) II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektri või gaasi
nutivõrkude projektide puhul annab projekt 
olulise panuse järgmiste eriülesannete 
täitmisesse:

Or. fr

Selgitus

Gaasi nutivõrkude kaasamine võimaldab anda Euroopa energiavõrgule tõelise lisandväärtuse 
tänu nende paindlikkusele ja taastuvenergia integreerimisele.

Muudatusettepanek 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektri ülekande ja jaotuse tõhusus ja 
koostalitlus võrgu igapäevases töös;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu süsteemi töökord, millega 
määratakse ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele taastuvenergia 
suure jaotatud toomise korral erinevad 
ülesanded;
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Or. en

Muudatusettepanek 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taastuvenergia jaotatud tootmise 
integreerimine, sealhulgas mikrotootjate 
ühendamine ja integreerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kasutajate kaasamine oma 
energiakasutuse juhtimisse;

– kasutajate ja kogukondade kaasamine 
oma energiakasutuse juhtimisse;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suuremal hulgal vähese CO2-heitega 
elektrirakenduste, nt elektriautode 
kasutamine kõrgetasemelise tehnilise ja 
turusekkumise kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 323
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – kuues b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
tagamine, et reageerida ühes neist 
riikidest esinevale ajutisele või püsivale 
energiapuudusele;

Or. ro

Muudatusettepanek 324
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) II lisa punkti 2 alapunktis e 
sätestatud kategooriasse kuuluvate gaasi 
nutivõrkude projektide puhul annab 
projekt olulise panuse järgmiste 
eriülesannete täitmisse:
– võrgukasutajate integreerimine ja 
kaasamine uute tehniliste nõuetega seoses 
kasutajate gaasinõudluse ja -
pakkumisega, eelkõige seoses biometaani 
ja vesiniku nõudlusega;
– gaasi ülekande ja jaotuse tõhusus ja 
koostalitlus võrgu igapäevases töös;
– võrgu kindlus, süsteemi juhtimine ja 
tarne kvaliteet;
– tulevaste kulutõhusate 
võrguinvesteeringute optimeeritud 
planeerimine;
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– turu toimimine ja klienditeenused;
– kasutajate kaasamine oma 
energiakasutuse juhtimisse;

Or. fr

Selgitus

Gaasi valdkonnaga seotud nutivõrke tuleb mainida koos elektriga seotud nutivõrkudega, kuna 
need osalevad gaasi infrastruktuuride konkurentsivõime suurendamises, nende toimimise 
kvaliteedi ja tõhususe tagamises ja taastuvenergia võrku kaasamises.

Muudatusettepanek 325
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) taastuvatest allikatest pärit energia 
jaotatud tootmise integreerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
naftatranspordiprojektide puhul annab 
projekt olulise panuse järgmise kolme 
erikriteeriumi täitmisesse:

välja jäetud

– varustuskindlus, millega vähendatakse 
sõltuvust ühestainsast tarneallikast või 
tarneteest;
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– ressursside tõhus ja säästev kasutamine 
keskkonnariskide vähendamise kaudu;
– koostalitlusvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, millega vähendatakse
sõltuvust ühestainsast tarneallikast või 
tarneteest;

– varustuskindlus, sealhulgas
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, miks on varustuskindluse kriteeriumid nafta- ja gaasisektoris erinevad.

Muudatusettepanek 328
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ressursside tõhus ja säästev kasutamine 
keskkonnariskide vähendamise kaudu;

– ressursside tõhus ja säästev kasutamine 
(kooskõlas asjaomaste 
keskkonnastandarditega);

Or. en

Selgitus

Gaasijuhtmete projektid tuleb viia ellu kooskõlas asjaomaste keskkonnastandarditega.
Vähendamine ei saa olla selliste taristuprojektide ainus eesmärk. Esialgne sõnastus tooks 
kaasa tohutu halduskoormuse.
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Muudatusettepanek 329
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
tagamine, et reageerida ühes neist 
riikidest esinevale ajutisele või püsivale 
energiapuudusele;

Or. ro

Muudatusettepanek 330
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate CO2 transpordi 
projektide puhul annab projekt olulise 
panuse järgmise kolme erikriteeriumi 
täitmisesse:

välja jäetud

– CO2 heite vältimine väikeste kuludega, 
säilitades samas energiavarustuse 
kindluse;
– CO2 transpordi vastupanuvõime ja 
kindluse suurendamine;
– ressursside tõhus kasutamine, 
võimaldades mitmete CO2 allikate ja 
säilitamiskohtade ühendamist ühise 
taristu kaudu ja vähendades 
keskkonnakoormust ja –riske.

Or. en
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Muudatusettepanek 331
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate CO2 transpordi 
projektide puhul annab projekt olulise 
panuse järgmise kolme erikriteeriumi 
täitmisesse:

välja jäetud

– CO2 heite vältimine väikeste kuludega, 
säilitades samas energiavarustuse 
kindluse;
– CO2 transpordi vastupanuvõime ja 
kindluse suurendamine;
– ressursside tõhus kasutamine, 
võimaldades mitmete CO2 allikate ja 
säilitamiskohtade ühendamist ühise 
taristu kaudu ja vähendades 
keskkonnakoormust ja –riske.

Or. de

Muudatusettepanek 332
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate CO2 transpordi 
projektide puhul annab projekt olulise 
panuse järgmise kolme erikriteeriumi 
täitmisesse:

(e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate CO2 transpordi 
või säilitamise projektide puhul annab 
projekt olulise panuse järgmise kolme 
erikriteeriumi täitmisesse:

Or. en
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Muudatusettepanek 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– CO2 transpordi vastupanuvõime ja 
kindluse suurendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ressursside tõhus kasutamine, 
võimaldades mitmete CO2 allikate ja 
säilitamiskohtade ühendamist ühise 
taristu kaudu ja vähendades 
keskkonnakoormust ja –riske.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kuna CO2 kogumise ja säilitamise majanduslik tasuvus ei ole veel tõestatud ning tehnoloogiat 
ei tooda eeldatavasti kommertskasutusse enne 2020. aastat, ei tuleks käesoleva määrusega 
näha sellele ette mingit rahalist toetust. CO2 kogumise ja säilitamise võimaluste uurimist 
toetatakse rahaliselt juba muude ELi tasandi vahenditega.

Muudatusettepanek 335
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
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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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on määratleda ühishuviprojektid ja koostada neist loend, mitte seada neid 
paremusjärjestusse.

Muudatusettepanek 336
Bernd Lange

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 

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 kaudselt mõjutatud 
liikmesriikide hulka ja/või seda, kuivõrd 
projekt täiendab otseselt teisi ettepandud 
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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.

projekte.

Or. de

Muudatusettepanek 337
Adina-Ioana Vălean

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, 
olemasolevate taristutega koostalitlemise, 
kohaliku piirkonnapõhise süsteemi 
stabiilsuse, säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel, igast 
projektist mõjutatud liikmesriikide hulka ja 
seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte. Rohkem ei tuleks 
käsitleda mitte suuremahuliste, vaid 
väiksemate projektide arendamise 
võimalust, sest just viimased võivad 
pakkuda suuremat lisandväärtust ning 
neid on võimalik kiiremini ellu viia, mis 
võimaldab võrgu väljatöötamise kiiremini 
lõpule viia. 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 338
Lena Kolarska-Bobińska

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. Iga rühm seab paremusjärjestusse 
projektid, mis osalevad samade 
esmatähtsate koridoride või alade 
rakendamises. Iga rühm määrab oma 
pädevuse piires kindlaks 
paremusjärjestamise meetodi ning 
käesoleva artikli lõigetes 2 ja 4 sätestatud 
kriteeriumide suhtelise osakaalu; 
seepärast võib paremusjärjestamine tuua 
kaasa projektide üldise rühmitamise.

Selle taustal ning tagades samal ajal 
äärepoolseid liikmesriike hõlmavatele 
projektidele võrdsed võimalused, võetakse 
nõuetekohaselt arvesse

(a) iga ettepandud projekti kiireloomulisust 
turgude integreerimise ja konkurentsi, 
säästvuse ning varustuskindlusega seotud 
liidu energiapoliitikaeesmärkide täitmisel;
(b) igast projektist mõjutatud liikmesriikide 
hulka ja seda

(c) kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte.

II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate nutivõrkude 
projektide puhul koostatakse 
paremusjärjestus projektidele, mis 
mõjutavad sama kahte liikmesriiki ning
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võetakse nõuetekohaselt arvesse ka 
projekti mõjuväljas olevate kasutajate arvu, 
aastast energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Pavel Poc

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, 
olemasolevate taristutega koostalitlemise, 
kohaliku piirkonnapõhise süsteemi 
stabiilsuse, varustuskindluse ning
säästvusega 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.

Or. en

Selgitus

Projektide paremusjärjestamisel tuleks võtta arvesse ka elektri- ja gaasisüsteemide 
talitluskindlust: olemasolevate taristutega koostalitlemise võimet (gaas) ja kohalikku 
piirkonnapõhist stabiilsust (elekter) puudutava kriteeriumi sätestamine võib aidata vältida 
planeerimata voogude tagajärjel tekkivaid liigselt koormatud ülekandesüsteeme, mis võiksid 
seada ohtu energiavõrkude kindluse ja piirata piiriülest võimsust.
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Muudatusettepanek 340
Kathleen Van Brempt

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 mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
taastuvelektrienergia osa piirkonnas.

Or. nl

Muudatusettepanek 341
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise ja konkurentsi, 
taastuvenergia osakaalu ja 
energiatõhususe suurendamise teel 
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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.

saavutatava säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel, igast 
projektist mõjutatud liikmesriikide hulka ja 
seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte ning võimalust 
optimeerida olemasolev energiataristu. II 
lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate projektide puhul 
võetakse nõuetekohaselt arvesse ka 
projekti mõjuväljas olevate kasutajate 
koguarvu, aastast energiatarbimist ning 
mitte-dispetšjuhitavate võimsustega ja 
taastuvatest allikatest toodetud energia 
suhtelist osa nende kasutajate piirkonnas.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas taristuarendamise tõhususe hierarhia ideega tuleks projekte alati hinnata, pidades 
silmas alternatiivsete meetmete potentsiaali kasutada ära olemasolev taristu. Ka Euroopa 
energiataristu arendamise keskkonnamõju võib minimeerida, tagades olemasolevate 
energiastruktuuride piisava optimeerimise. Selliste küsimuste sidus hindamine on oluline, et 
saavutada ühishuviprojektidele vajalik ühiskondlik heakskiit.

Muudatusettepanek 342
Ioan Enciu

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 

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise ja konkurentsi, liidu 
energiavõrkude tasakaalustatud arengu, 
säästvuse ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel, igast 
projektist mõjutatud liikmesriikide hulka 
(tingimusel, et ühtegi liikmesriiki ei 
diskrimineerita ühegi geograafilise või 
majandusliku kaalutluse alusel) ja seda, 
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nõuetekohaselt arvesse ka projekti 
mõjuväljas olevate kasutajate arvu, aastast 
energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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,
seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte, olemasoleva 
energiataristu optimeerimist ning projekti 
ja muude võrkude võimaliku sünergia 
ärakasutamist. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

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 on kulude-
tulude analüüs prioriteetide seadmisel 
peamine tegur. Nõuetekohaselt võetakse 
aga 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.

Or. en

Selgitus

Projektide paremusjärjestamisel peab keskseks töövahendiks olema kulude-tulude analüüs, et 
planeerimisel oleks tagatud kogu Euroopat hõlmav käsitlusviis.

Muudatusettepanek 345
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse

4. Sama esmatähtsa koridori rakendamises 
osalevate projektide loendi kehtestamisel
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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.

võtab rühm nõuetekohaselt arvesse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Ioannis A. Tsoukalas

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, selgele põhjendusele 
tuginedes arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise ja konkurentsi, säästvuse,
varustuskindluse ning allikate, tarnijate ja 
tarneteede mitmekesistamisega 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 esmatähtsa koridori rakendamises 
osalevate projektide loendi kehtestamisel
võtab rühm nõuetekohaselt arvesse 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.

Or. en

Selgitus

Kõiki ühishuviprojektidena välja valitud projekte tuleb diskrimineerimise vältimiseks 
käsitleda võrdsetel alustel.

Muudatusettepanek 348
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse

4. Sama esmatähtsa koridori rakendamises 
osalevate projektide loendi kehtestamisel
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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.

võtab rühm nõuetekohaselt arvesse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Algirdas Saudargas

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 väljavalimisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka

– iga ettepandud projekti kiireloomulisust 
turgude integreerimise ja konkurentsi, 
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säästvuse ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel;
– igast projektist mõjutatud liikmesriikide 
hulka;
– seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte;

– projekte, milles osalevad ettevõtjad ka 
muudest liikmesriikidest kui ainult 
nendest, kelle territooriumil projekt asub;
– II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate projektide puhul 
kaalutakse projekti mõjuväljas olevate 
kasutajate suhtelist arvu, aastast 
energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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, olemasoleva 
taristuga koostalitlemise, kohaliku 
piirkonnapõhise süsteemi stabiilsuse, 
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-
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dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Amalia Sartori

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, 
olemasolevate taristutega koostalitlemise, 
kohaliku piirkonnapõhise süsteemi 
stabiilsuse, varustuskindluse ning
säästvusega 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.

Or. en

Selgitus

Projektide paremusjärjestamisel tuleks võtta arvesse ka elektri- ja gaasisüsteemide 
talitluskindlust: olemasolevate taristutega koostalitlemise võimet (gaas) ja kohalikku 
piirkonnapõhist stabiilsust (elekter) puudutava kriteeriumi sätestamine võib aidata vältida 
planeerimata voogude tagajärjel tekkivaid liigselt koormatud ülekandesüsteeme, mis võiksid 
seada ohtu energiavõrkude kindluse ja piirata piiriülest võimsust.
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Muudatusettepanek 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

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, 
kliima- ja taastuvenergiaga seotud 
eesmärkide 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.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Niki Tzavela

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 

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise, eraldatud liikmesriikide 
ühendamise ja konkurentsi, säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel, igast 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Eraldatud liikmesriikide liidu energiavõrkudesse ühendamisega seotud projektid on 
kiireloomulised, kui võtta arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta järeldusi.

Muudatusettepanek 354
Konrad Szymański

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 loendi kehtestamisel 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Määrusele 663/2009/EÜ vastavalt 
rahastuse saanud projektid peaksid 
käesoleva määruse kohaselt olema 
otseselt ühishuviprojektidena 
arvessevõetavad.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks tuginema Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava 
taristutega seotud prioriteetidele. Seepärast on oluline, et ühishuviprojektide loendi 
koostamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse ka neid projekte.

Muudatusettepanek 356
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Projektiedendajad rakendavad
ühishuviprojekte rakendamiskava 
kohaselt, mis sisaldab ka teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 
heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad rakendavad oma piirkonna 
ühishuviprojekte.

1. Projektiedendajad koostavad oma 
ühishuviprojektide rakenduskava. See 
kava sisaldab teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 
heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad teevad koostööd, et hõlbustada 
oma piirkonna ühishuviprojektide 
rakendamist. Koostööamet annab 
asjaomastele rühmadele nõu õiguslike 
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aspektide teostatavuse, eeskätt õigusliku 
heakskiitmise ajakava kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Projektiedendajad rakendavad 
ühishuviprojekte rakendamiskava kohaselt, 
mis sisaldab ka teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 
heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad rakendavad oma piirkonna 
ühishuviprojekte.

1. Projektiedendajad rakendavad 
ühishuviprojekte rakendamiskava kohaselt, 
mis sisaldab ka teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 
heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Pumpelektrijaama ja II lisa punkti 2 
alapunktides b ja c sätestatud 
kategooriasse kuuluvaid projekte ei 
rakenda põhivõrguettevõtjad.

Or. en

Selgitus

Et olla kooskõlas kolmanda meetmepaketiga, ei tohiks põhivõrguettevõtjatel lubada juhtida 
pumpelektrijaamu ja veeldatud maagaasi terminale, sest see võib konkurentsi moonutada.

Muudatusettepanek 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Projektiedendajad rakendavad 
ühishuviprojekte rakendamiskava 
kohaselt, mis sisaldab ka teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 

1. Projektiedendajad rakendavad 
ühishuviprojekte. See kava sisaldab
teostatavus- ja projekteerimisuuringute, 
õigusliku heakskiitmise, ehitamise ning 
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heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad rakendavad oma piirkonna 
ühishuviprojekte.

projekti käikulaskmise ajakava ning artikli 
11 lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad rakendavad oma piirkonna 
ühishuviprojekte.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise
hõlbustamiseks.

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Selleks annavad riikide 
reguleerivad asutused ja 
projektiedendajad igal piirkondliku 
rühma koosolekul aru oma 
edusammudest. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida teavet 
kohapeal ja korraldada koosolekuid 
asjakohaste osapooltega. Samuti võivad 
rühmad soovida, et koostööamet või 
asjakohane riigi reguleeriv asutus annaks 
välja suuniseid või muid meetmeid, mis 
hõlbustaks ühishuviprojektide 
rakendamist vastavalt rakenduskavale.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise
hõlbustamiseks.

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Selleks annavad 
projektiedendajad igal piirkondliku 
rühma koosolekul aru oma 
edusammudest. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet kooskõlas lõigetega 3, 4 
ja 5, kontrollida teavet kohapeal ja 
korraldada koosolekuid asjakohaste 
osapooltega. Samuti võivad rühmad 
soovida, et koostööamet või pädev riigi 
reguleeriv asutus annaks välja suuniseid 
ja õpetaks projektiedendajaid võtma
meetmeid, et kiirendada
ühishuviprojektide rakendamist vastavalt 
rakenduskavale.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise 
hõlbustamiseks.

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Selleks annavad riikide 
reguleerivad asutused ja 
projektiedendajad igal piirkondliku 
rühma koosolekul aru oma 
edusammudest. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise 
hõlbustamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 362
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise 
hõlbustamiseks.

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise 
hõlbustamiseks. Need meetmed tuleks 
võtta tihedas koostöös riikide asjaomaste 
reguleerivatele asutuste ning 
põhivõrguettevõtjatega.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktides 3 ja 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta. Aruandes tuuakse 

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktides 3 ja 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta. Aruanne esitatakse ka 
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üksikasjalikult välja: artiklis 9 osutatud asjaomastele 
pädevatele asutustele. Aruandes tuuakse 
üksikasjalikult välja:

Or. en

Selgitus

See teave tuleks esitada ka pädevatele asutustele, sest ülesanne teostada nende projektide 
loamenetlust on määratud neile, mitte rühmadele ega Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile.

Muudatusettepanek 364
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktides 3 ja 4
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta. Aruandes tuuakse 
üksikasjalikult välja:

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate projektide kohta.
Aruandes tuuakse üksikasjalikult välja:

Or. en

Muudatusettepanek 365
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööamet või vastav rühm võib nõuda, 
et aruande koostaks või vaataks enne 
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esitamist läbi sõltumatu välisekspert.

Or. en

Muudatusettepanek 366
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tegelik kapitalikulu võrreldes 
planeeritud investeerimiskuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajaduse korral rakenduskava suhtes 
täheldatud viivitus ja muud kogetud 
raskused.

(b) vajaduse korral rakenduskava suhtes 
täheldatud viivitus ja muud kogetud 
raskused, eeskätt seoses rahastuse 
tagamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) uuesti läbivaadatud kava eesmärgiga 
lahendada viivitusega seotud probleemid.

Or. en
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Muudatusettepanek 369
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vajaduse korral ajakohastatud 
rakenduskava.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
ettepanekud viivitusest ja kogetud 
raskustest ülesaamiseks. Samuti hõlmab 
hinnang kooskõlas määruse (EÜ) nr 
713/2009 artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade suhtes.

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
ettepanekud viivitusest ja kogetud 
raskustest ülesaamiseks. Need meetmed 
võivad hõlmata sanktsioone 
projektiedendajate põhjustatud tarbetute 
viivituste korral. Samuti hõlmab hinnang 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 713/2009 
artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu liitu hõlmava 
võrgu arengukavade järjepidevat 
rakendamist I lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade suhtes.

Or. en

Selgitus

 Peaks olema ka võimalus sanktsioneerida projektiedendajaid nende põhjustatud viivituste 
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eest.

Muudatusettepanek 371
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
ettepanekud viivitusest ja kogetud 
raskustest ülesaamiseks. Samuti hõlmab 
hinnang kooskõlas määruse (EÜ) nr 
713/2009 artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade suhtes.

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse kapitali 
koondkulu, saavutatud edusamme ja
tehakse vajaduse korral ettepanekud 
viivitusest ja kogetud raskustest 
ülesaamiseks. Samuti hõlmab hinnang 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 713/2009 
artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu liitu hõlmava 
võrgu arengukavade järjepidevat 
rakendamist I lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
ettepanekud viivitusest ja kogetud 

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele, 
komisjonile ja Euroopa Parlamendile II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
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raskustest ülesaamiseks. Samuti hõlmab 
hinnang kooskõlas määruse (EÜ) nr 
713/2009 artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade suhtes.

ettepanekud viivitusest ja kogetud 
raskustest ülesaamiseks. Samuti hõlmab 
hinnang kooskõlas määruse (EÜ) nr 
713/2009 artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade suhtes.

Or. ro

Muudatusettepanek 373
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklis 9 osutatud asjaomased pädevad 
asutused annavad igal aastal pärast lõikes 3 
osutatud aastaaruannete kättesaamist 
toimuval koosolekul vastavale rühmale 
teavet selle vastaval territooriumil 
paiknevate ühishuviprojektide arengujärgu 
ja vajaduse korral rakendamise viivituse 
kohta.

5. Artiklis 9 osutatud asjaomased pädevad 
asutused annavad igal aastal pärast lõikes 3 
osutatud aastaaruannete kättesaamist 
toimuval koosolekul vastavale rühmale 
teavet selle vastaval territooriumil 
paiknevate ühishuviprojektide arengujärgu 
ja vajaduse korral investeerimiskulude 
olulise suurenemise või rakendamise 
viivituse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti ehitustööd ja
käikulaskmine on muudel põhjustel kui 
projektiedendajast sõltumatud kaalukad 
põhjused rakenduskavaga võrreldes 
hilinenud, siis:
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(a) kui direktiivide 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ artikli 22 lõike 7 punktides a, 
b või c osutatud meetmed on vastavate 
riiklike õigusaktide järgi kohaldatavad, 
tagavad riikide reguleerivad asutused 
investeeringute tegemise.
(b) kui lõike 6 punkti a kohastest riikide 
reguleerivate asutuste meetmetest ei piisa 
selleks, et tagada investeeringute tegemine
või ei ole need meetmed kohaldatavad, 
valib selle projekti projektiedendaja 
projekti rahastamiseks või ehitustöödeks 
kolmanda isiku. Projektiedendaja teeb 
seda enne, kui viivitus võrreldes 
rakenduskava järgse projekti 
käikulaskmise kuupäevaga ületab kaht 
aastat.
(c) kui kolmas isik ei ole valitud vastavalt 
punktile b, määrab riigi reguleeriv asutus 
või liikmesriik kahe kuu jooksul projekti 
rahastamiseks või projekti ehitustööde 
tegemiseks kolmanda isiku, kelle 
projektiedendaja heaks kiidab.
(d) kui viivitus võrreldes 
rakenduskavajärgse projekti 
käikulaskmise kuupäevaga ületab kaht 
aastat ja kaht kuud, võib artiklis 9 
osutatud asjaomane pädev asutus 
algatada kõikidele projektiedendajatele 
avatud projektikonkursi, et projekt 
vastavalt kokkulepitud ajakavale valmis 
ehitada. Eelisstaatus antakse 
projektiedendajatele ja investoritele, kes 
on pärit selle piirkondliku rühma 
liikmesriikidest, kus vastavat projekti välja 
töötatakse. Riikide reguleerivad asutused 
võivad komisjoni heakskiidul ja vajaduse 
korral võtta avatud projektikonkursi 
raames vastu täiendavaid stiimuleid lisaks 
neile, mis on võetud vastu artikli 14 
alusel.
(e) kui kohaldatud on punkte c või d, 
annab võrguettevõtja või süsteemihaldur, 
kelle piirkonnas investeering tehakse, 
investeerivatele ettevõtjatele, investoritele 
või kolmandatele isikutele investeeringu 
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tegemiseks kogu vajaliku teabe, ühendab 
uued varad ülekandevõrku ja annab 
üldiselt oma parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust.

Or. en

Selgitus

Pärineb nõukogu seisukohast. Käesolevat muudatusettepanekut on vaja selleks, et täpsustada 
projekti viivituse korral avaliku pakkumuse küsimus. Algne tekst ei sätesta, kuidas komisjon 
seda protsessi ellu viiks. Lisaks ei ole mitte komisjonil, vaid pädeval asutusel teadmised ja 
oskused leida uus edendaja.

Muudatusettepanek 375
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
rakenduskavaga võrreldes hilinenud enam 
kui kaks aastat põhjustel, mis on selgelt 
tingitud projektiedendaja ebaõigest 
projektijuhtimisest, siis:

Or. en

Selgitus

Õigustatud ei saa olla mitte üksnes vääramatu jõu tekitatud põhjused; viivitused võivad 
tekkida ka projektiedendaja vastutusalasse kuuluvatel põhjustel (nt kas sõlmida pärast 
pakkumismenetlust ühishuviprojekti leping või mitte). Projektiedendajal võivad tekkida 
viivitused, kui ta tegutseb ettevaatliku ja mõistliku ettevõtjana (nt ühishuviprojekti peetakse 
mitterahuldavaks või liiga kalliks).

Muudatusettepanek 376
Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
rakenduskavaga võrreldes hilinenud enam 
kui kaks aastat põhjustel, mis on selgelt 
tingitud projektiedendaja ebaõigest 
projektijuhtimisest, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 377
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud
enam kui kaks aastat võrreldes 
rakenduskavaga, siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
muudel põhjustel kui projektiedendajast 
sõltumatud kaalukad põhjused
rakenduskavaga võrreldes hilinenud, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 378
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti rakendamine on 
muudel põhjustel kui projektiedendajast 
sõltumatud kaalukad põhjused või ilma 
piisava põhjenduseta hilinenud enam kui 
kolm aastat võrreldes rakenduskavaga, siis:

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti rakendamine on 
muudel põhjustel kui projektiedendajast 
sõltumatud kaalukad põhjused ja ilma 
piisava põhjenduseta hilinenud enam kui 
kolm aastat võrreldes rakenduskavaga, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti rakendamine on 
muudel põhjustel kui projektiedendajast 
sõltumatud kaalukad põhjused või ilma 
piisava põhjenduseta hilinenud enam kui 
kolm aastat võrreldes rakenduskavaga, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 381
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 

6. Kui ühishuviprojekti rakendamine on 
muudel põhjustel kui projektiedendajast 
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kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

sõltumatud kaalukad põhjused ja ilma 
piisava põhjenduseta hilinenud enam kui 
kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 382
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
hilinenud enam kui kaks aastat ning 
viivitus on tingitud projektiedendajast, 
siis:

Or. en

Muudatusettepanek 383
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
projektiedendaja poolt projekti 
mittenõuetekohasest täitmisest tingitud 
põhjustel hilinenud enam kui kaks aastat 
võrreldes rakenduskavaga, siis:

Or. fr

Selgitus

Mõiste „ilma piisava põhjenduseta” on ebaselge ning seda tuleks täpsustada. Ametiasutused 
peavad näitama, et mittenõuetekohane täitmine on tingitud nimetatud projektiedendajast.
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Muudatusettepanek 384
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
muul põhjusel kui vääramatu jõud 
hilinenud enam kui kaks aastat võrreldes 
rakenduskavaga, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 385
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kolm aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

Or. ro

Muudatusettepanek 386
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 

välja jäetud



AM\900617ET.doc 63/108 PE487.998v01-00

ET

investeeringud. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 
investeeringud. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust;

(a) kui direktiivide 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ artikli 22 lõike 7 punktides a,
b või c osutatud meetmed on vastavate 
riiklike õigusaktide järgi kohaldatavad,
tagavad riikide reguleerivad asutused 
investeeringute tegemise;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 
investeeringud. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust;

(a) kui direktiivide 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ artikli 22 lõike 7 punktides a,
b või c osutatud meetmed on vastavate 
riiklike õigusaktide järgi kohaldatavad,
tagavad riikide reguleerivad asutused 
investeeringute tegemise;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 
investeeringud. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust;

(a) esitab selle projekti projektiedendaja 
rühmale läbivaadatud kava eesmärgiga 
viia projekt ellu õigeaegselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 390
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 
investeeringud. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust;

(a) esitab selle projekti projektiedendaja 
rühmale läbivaadatud kava eesmärgiga 
viia projekt ellu õigeaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 
investeeringud. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada investeeringu 
tegemist ja ühishuviprojekti kindlat, 
usaldusväärset ja tõhusat tööd ning 

(a) Kui eelmises lauses ette nähtud riikide 
reguleerivate asutuste meetmetest ei piisa 
selleks, et tagada investeeringute tegemine 
või ei ole need meetmed kohaldatavad, 
kiidab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks heaks ühe või 
mitme kolmanda isiku poolse rahastamise 
või ehitustööd. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
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hooldust; ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada investeeringu 
tegemist ja ühishuviprojekti kindlat, 
usaldusväärset ja tõhusat tööd ning 
hooldust;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 393
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 394
Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punktid b, c ja d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

(b) kui direktiivide 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ artikli 22 lõike 7 punktides a, 
b või c osutatud meetmed on vastavate 
riiklike õigusaktide järgi kohaldatavad, 
tagavad riikide reguleerivad asutused 
investeeringute tegemise;
(c) kui eelmises lauses ette nähtud riikide 
reguleerivate asutuste meetmetest ei piisa 
selleks, et tagada investeeringute tegemine 
või ei ole need meetmed kohaldatavad, 
kiidab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks heaks ühe või 
mitme kolmanda isiku poolse rahastamise 
või ehitustööd. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust;
(d) käesoleva artikli sätete kohaldamiseks 
võib muid ettevõtjaid kaasata ainult 
lepingulisel alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 

(b) kui eelmises lauses ette nähtud riikide 
reguleerivate asutuste meetmetest ei piisa 
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projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

selleks, et tagada investeeringute tegemine 
või ei ole need meetmed kohaldatavad, 
kiidab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks heaks ühe või 
mitme kolmanda isiku poolse rahastamise 
või ehitustööd. Võrguettevõtja või 
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

(b) kui lõike 6 punktis a ette nähtud 
riikide reguleerivate asutuste meetmetest 
ei piisa selleks, et tagada investeeringute 
tegemine või ei ole need meetmed 
kohaldatavad, valib selle projekti 
projektiedendaja projekti rahastamiseks 
või ehitustöödeks kolmanda isiku.
Projektiedendaja teeb seda enne, kui 
viivitus võrreldes rakenduskavajärgse 
projekti käikulaskmise kuupäevaga ületab 
kaht aastat ja on põhjustatud 
ebapiisavatest finantsallikatest.

Or. en

Selgitus

Kavandatud meetmetega (uus finantsallikas) saadakse üle ainult ebapiisavatest 
finantsallikatest põhjustatud viivitustest. Muud projektiedendajast sõltumatud põhjused sellise 
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tulemuseni viia ei saa.

Muudatusettepanek 397
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

(b) kui lõike 6 punktis a ette nähtud 
riikide reguleerivate asutuste meetmetest 
ei piisa selleks, et tagada investeeringute 
tegemine või ei ole need meetmed 
kohaldatavad, valib selle projekti 
projektiedendaja projekti rahastamiseks 
või ehitustöödeks kolmanda isiku.
Projektiedendaja teeb seda enne, kui 
viivitus võrreldes rakenduskava järgse 
projekti käikulaskmise kuupäevaga ületab 
kaht aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui eelmises lauses ette nähtud 
riikide reguleerivate asutuste meetmetest 
ei piisa selleks, et tagada investeeringute 
tegemine või ei ole need meetmed 
kohaldatavad, kiidab selle projekti 
projektiedendaja projekti rakendamiseks 
heaks ühe või mitme kolmanda isiku 
poolse rahastamise või ehitustööd.
Võrguettevõtja või süsteemihaldur, kelle 
piirkonnas investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
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kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad 
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui kolmandat isikut ei ole valitud 
vastavalt punktile b, määrab riikide 
reguleeriv asutus või liikmesriik kahe kuu 
jooksul projekti rahastamiseks või projekti 
ehitustööde tegemiseks kolmanda isiku, 
mille projektiedendaja heaks kiidab.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui rakenduskava suhtes täheldatud 
viivitus ületab kahte aastat, võib komisjon 
algatada kõikidele projektiedendajatele 
avatud projektikonkursi, et projekt 
vastavalt kokkulepitud ajakavale valmis 
ehitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 401
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kõnealuse projekti projektiedendaja 
esitab rühmale läbivaadatud kava 
eesmärgiga viia projekt ellu õigeaegselt.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b b (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kui kohaldatud on punkti c, annab 
võrguettevõtja või süsteemihaldur, kelle 
piirkonnas investeering tehakse, 
investeerivatele ettevõtjatele, investoritele 
või kolmandatele osalistele investeeringu 
tegemiseks kogu vajaliku teabe, ühendab 
uued varad ülekandevõrku ja annab 
üldiselt oma parima selleks, et hõlbustada 
investeeringu tegemist ja ühishuviprojekti 
kindlat, usaldusväärset ja tõhusat tööd 
ning hooldust.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

(b) kui direktiivide 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ artikli 22 lõike 7 punktides a,
b või c osutatud meetmed on vastavate 
riiklike õigusaktide järgi kohaldatavad, 
tagavad riikide reguleerivad asutused 
investeeringute tegemise.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kui direktiivide 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ artikli 22 lõike 7 punktides a, 
b või c osutatud meetmed on vastavate 
riiklike õigusaktide järgi kohaldatavad, 
tagavad riikide reguleerivad asutused 
investeeringute tegemise.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) käesoleva artikli sätete 
kohaldamiseks võib muid ettevõtjaid 
kaasata ainult lepingulisel alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 406
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) käesoleva artikli sätete 
kohaldamiseks võib muid ettevõtjaid 
kaasata ainult lepingulisel alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine 
on projektiedendajast mitteolenevatel 
põhjustel hilinenud enam kui kaks aastat 
võrreldes rakenduskavaga, siis peavad 
pooled komisjoni heakskiitmise tingimusel 
uuesti alustama läbirääkimisi projekti 
ajakava suhtes.

Or. fr

Selgitus

Mõiste „ilma piisava põhjenduseta” on ebaselge. Projekti uute haldurite ja investorite 
käivitamine, kui raskused ei ole tingitud projektiedendajast, on põhjendamatu. Seetõttu on 
vaja põhjendada liigse viivituse põhjuseid. Projektiedendaja peab esitama tõendid „temast 
mitteolenevate põhjuste” kohta.

Muudatusettepanek 408
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojekt võidakse liidu 
ühishuviprojektide loendist artikli 3 lõike 1
teises lauses sätestatud korras eemaldada, 
kui:

Ühishuviprojekt võidakse liidu 
ühishuviprojektide loendist artikli 3 lõike 6 
a teises lauses sätestatud korras eemaldada, 
kui:

Or. en

Muudatusettepanek 409
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs, mille ENTSOd on 
kooskõlas III lisa punktiga 6 läbi viinud, 
ei ole viinud projekti jaoks positiivse 
tulemuseni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs, mille ENTSOd on 
kooskõlas III lisa punktiga 6 läbi viinud, 
ei ole viinud projekti jaoks positiivse 
tulemuseni;

välja jäetud

Or. da
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Selgitus

Ühishuviprojektide loendisse kandmine põhineb eelneval kulude-tulude analüüsil. Seepärast 
peavad kõik loendisse kuuluvad projektid eeldatavasti olema näidanud positiivseid tulemusi, 
kui just kulude-tulude analüüsis ei kasutatud ebaõiget teavet. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei peaks saama ise oma äranägemise järgi eemaldada 
ühishuviprojekte loendist.

Muudatusettepanek 411
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs, mille ENTSOd on 
kooskõlas III lisa punktiga 6 läbi viinud, 
ei ole viinud projekti jaoks positiivse 
tulemuseni;

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

Kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-tulude analüüs viiakse läbi enne loendisse kandmist.

Muudatusettepanek 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs, mille ENTSOd on 
kooskõlas III lisa punktiga 6 läbi viinud, 
ei ole viinud projekti jaoks positiivse 
tulemuseni;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ühishuviprojektidena kvalifitseerumiseks peavad projektid läbima ja esitama kulude-tulude 
analüüsi, millele on eelnevalt viidatud artiklis 12. Lisaks ei tohiks projekte eemaldada 
ühishuviprojektide loendist üksnes ENTSOde otsuse põhjal.

Muudatusettepanek 413
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. da

Selgitus

Komisjoni ühishuviprojektide loendisse kantavad projektid ei peaks piirduma vaid 
kümneaastase võrgu arengukava projektidega ning seepärast ei peaks olema võimalik 
eemaldada projekte loendist ainult seepärast, et tegemist ei ole enam kümneaastase võrgu 
arengukava projektiga.

Muudatusettepanek 415
Algirdas Saudargas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 416
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojektidena kvalifitseerumiseks peavad projektid läbima ja esitama kulude-tulude 
analüüsi, millele on eelnevalt viidatud artiklis 12. Lisaks ei tohiks projekte eemaldada 
ühishuviprojektide loendist üksnes ENTSOde otsuse põhjal.
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Muudatusettepanek 418
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tegelikud kulud ületavad 30% võrra 
rakenduskavas samaks perioodiks 
kavandatud hinnangulisi kulusid, 
eeldusel et neid ei ole lõikes 3 viidatud 
aastaaruandes põhjendatud 
turutingimuste tõestatult ootamatu 
muutumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kui projekti ei rakendata ettenähtud 
ja lubatud tähtajaks.

Or. es

Selgitus

Projektiloendist väljajätmise juhtude täienduseks.

Muudatusettepanek 420
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud.

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud,
ega III peatüki sätetele vastavalt juba 
kohaldatava lihtsustatud loaandmise 
menetluse ärakasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud.

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud,
ega III peatüki sätetele vastavalt juba 
kohaldatava lihtsustatud loaandmise 
menetluse ärakasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu loendist eemaldatud projektid Liidu loendist eemaldatud projektid 
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kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud.

kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud, 
välja arvatud juhul, kui otsuse aluseks on 
punktis c käsitletud tahtlik pettus.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud.

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud; 
rahastamisotsus võidakse sel juhul läbi 
vaadata.

Or. es

Selgitus

Parandusmehhanism selleks, et vältida Euroopa rahaliste vahendite väärkasutamist.

Muudatusettepanek 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon
asjaomaste liikmesriikidega 
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Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

konsulteerides määrata projektile kuni 
üheks aastaks Euroopa koordinaatori ja 
seda võib uuendada kaks korda.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

Or. en

Selgitus

Euroopa koordinaator peaks olema isik, kes on määratud komisjoni ja asjaomaste 
liikmesriikide vastastikusel kokkuleppel.

Muudatusettepanek 426
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

Or. en
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Muudatusettepanek 427
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) nõustab projektiedendajaid projekti 
finantspaketi osas;

Or. en

Muudatusettepanek 429
Francisco Sosa Wagner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teha ettepanek ühishuviprojektide 
loendist välja jätta;

Or. es
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Selgitus

Euroopa koordinaatori volituste täienduseks.

Muudatusettepanek 430
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa koordinaator valitakse 
kogemuse põhjal, mis tal on seoses 
asjaomase projektiga määratud 
konkreetsete ülesannetega.

3. Euroopa koordinaator valitakse 
kogemuse põhjal, mis tal on seoses 
asjaomase projektiga määratud 
konkreetsete ülesannetega. Enne 
ametissenimetamist osalevad Euroopa 
koordinaator või sellele ametikohale 
kandideerijad asjakohase Euroopa 
Parlamendi komisjoni istungil.

Or. ro

Muudatusettepanek 431
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Koordinaatorile antavad volitused 
võtta projektide rakendamise 
hõlbustamiseks meetmeid määravad 
kindlaks asjaomased liikmesriigid ja 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Ühishuviprojektide trassikoridoride valik
(1) Ühishuviprojektide trassikoridoride 
üldine kulgemistee määratakse erinevaid 
variante kaaludes ja üldsust kaasates 
enne loamenetluse algatamist pädeva 
asutuse või muu riigiasutuse poolt 
erimenetluses kindlaks. Uuritakse ja 
kaalutakse vähemalt kolme võimalikku 
sobivaimat kulgemisvarianti.
(2) Liikmesriigid tagavad, et vastavad 
menetlused algatatakse ja lõpetatakse 
viivitamatult. Liikmesriigid esitavad 
vastavale rühmale menetluste käigu kohta 
regulaarselt aruande.
(3) Käesolev eeskiri ei kehti nende 
projektide kohta, mille suhtes pädev 
asutus või muu riigiasutus on juba 
riiklike eeskirjade kaudu trassikoridori 
kulgemistee täpsemalt sätestatud.

Or. de

Muudatusettepanek 433
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühishuviprojekte käsitatakse riigi jaoks 
äärmiselt oluliste projektidena ja neid 
käsitatakse sellistena ka loamenetlustes. 
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Or. en

Selgitus

Ühishuviprojekte tuleb käsitada riigi jaoks äärmiselt oluliste projektidena ja neid tuleb 
käsitada sellistena ka loamenetlustes, et loaandmise protsessi kiirendada. Liikmesriikides, kus 
asjaomaste siseriiklike õigusaktidega niisugust käsitusviisi ette ei nähta, tuleb töötada välja 
selle tingimuse täitmiseks vajalikud õiguslikud mehhanismid.

Muudatusettepanek 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loamenetluste kiirendamiseks ja avaliku 
sektori suuremaks kaasamiseks 
kohaldatakse käesolevat peatükki kõigi 
ühishuviprojektide suhtes.

1. Loamenetluste kiirendamiseks ja avaliku 
sektori suuremaks kaasamiseks 
kohaldatakse käesolevat peatükki kõigi 
ühishuviprojektide suhtes ning kõikide 
projektide suhtes, mida peetakse 
ühishuviprojektide tehnilise teostamise 
seisukohalt vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 436
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühishuviprojekte tuleb käsitada 
samasugustena kui siseriiklikke projekte
ja neid tuleb käsitada sellistena ka 
loamenetlustes; projektide eelisstaatus 
tuleks otsustada siseriiklike õigusaktide 
raames, mida kohaldatakse vastava 
asjaomase energiataristuliigi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide avalikus huvis ja vajalikud 
ning kõik asjakohased osalejad tunnistavad 
neid sellistena.

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide energiapoliitika seisukohalt 
vajalikud ning kõik asjakohased osalejad 
tunnistavad neid sellistena.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide avalikus huvis ja vajalikud 
ning kõik asjakohased osalejad tunnistavad 
neid sellistena.

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kulude-tulude 
analüüsi põhjal kindlaks, et kõnealused 
projektid on asjaomaste liikmesriikide 
avalikus huvis ja vajalikud ning kõik 
asjakohased osalejad tunnistavad neid 
sellistena.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühishuviprojektidega seotud 
dokumentide tõhusa menetlemise 
tagamiseks kindlustavad projektiedendajad 
ja kõik asjaomased ametiasutused 
projektidele ressursside jagamisel 
võimalikult suure eelisstaatuse.

3. Ühishuviprojektidega seotud 
dokumentide tõhusa menetlemise 
tagamiseks kindlustavad projektiedendajad 
ja kõik asjaomased ametiasutused, et 
projekti käsitletakse erapooletult ja 
samamoodi nagu teisi projekte.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühishuviprojektidega seotud 
dokumentide tõhusa menetlemise 
tagamiseks kindlustavad projektiedendajad 
ja kõik asjaomased ametiasutused 
projektidele ressursside jagamisel 
võimalikult suure eelisstaatuse.

3. Ühishuviprojektidega seotud 
dokumentide tõhusa menetlemise 
tagamiseks kindlustavad kõik asjaomased 
ametiasutused projektidele ressursside 
jagamisel võimalikult suure eelisstaatuse.
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Or. en

Muudatusettepanek 441
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Sätestatud tähtaegadest kinnipidamiseks ja 
ühishuviprojektide elluviimise 
halduskoormuse vähendamiseks võtavad 
liikmesriigid meetmed siseriiklikes 
õigusaktides või halduseeskirjadega ette 
nähtud keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu ja siseriiklikest õigusaktidest 
tulenevate kohustuste täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks, eeskätt ressursside ja 
pädevuse piisava jaotamise kaudu. Need 
meetmed ei mõjuta liidu õigusaktidest 
tulenevate kohustuste täitmist.
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Or. en

Muudatusettepanek 443
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest siduvad meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Or. de

Muudatusettepanek 444
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad meetmed kindlaks 
määrata ning mille abil tagatakse ELi 
õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine.

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad meetmed kindlaks 
määrata ja neid rakendada ning mille abil 
tagatakse liidu õigusaktidega 
ühishuviprojektide jaoks ettenähtud 
keskkonnahindamise menetluste ühtne 
kohaldamine; komisjon teostab 
kohaldamise üle järelevalvet.

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad meetmed kindlaks 
määrata ning mille abil tagatakse ELi 
õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine.

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad siduvad meetmed 
kindlaks määrata ning mille abil tagatakse 
ELi õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine.

Or. de

Muudatusettepanek 446
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses direktiivi 92/43/EÜ artikli 6 
lõikes 4 ja direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõikes 7 käsitletud keskkonnamõjuga 
käsitatakse ühishuviprojekte avalikus 
huvis olevatena ning neid võib käsitada 
ülekaalukas avalikus huvis olevatena, kui 
täidetud on kõik kõnealuste direktiivide 
tingimused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja kui ülearune.
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Muudatusettepanek 447
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui direktiivi 92/43/EÜ kohaselt on vajalik 
komisjoni arvamus, tagavad komisjon ja 
artikli 9 kohane pädev asutus, et otsus 
projekti ülekaalukas avalikus huvis olemise 
kohta tehakse artikli 11 lõike 1 kohase 
tähtaja jooksul.

Kui direktiivi 92/43/EÜ kohaselt on vajalik 
komisjoni arvamus, on komisjoni ja 
artikli 9 kohase pädeva asutuse eesmärk
tagada, et otsus projekti võimaliku
ülekaalukas avalikus huvis olemise 
küsimuse kohta tehakse artikli 11 lõike 1 
kohase tähtaja jooksul.

Or. en

Selgitus

Kuna tegemist on olemasolevate õigusaktide nõuetega, ei saa käesolev määrus kehtestada 
täielikku ajakava selle korrektse kohaldamise kohta konkreetsete projektide suhtes.

Muudatusettepanek 448
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealune pädev asutus teeb 
tervikotsuse artikli 11 lõikes 1 osutatud 
tähtaja jooksul ning ilma et see piiraks 
liidu ja rahvusvahelistes õigusaktides 
sätestatud asjakohaste nõuete täitmist, ühe 
järgmise süsteemi kohaselt:

2. Kõnealune pädev asutus tagab, ilma et 
see piiraks liidu ja rahvusvahelistes 
õigusaktides sätestatud asjakohaste nõuete 
täitmist, et tervikotsus tehakse.

Tervikotsus võib hõlmata mitut mitme 
asutuse õiguslikult siduvat üksikotsust, 
mida peab koordineerima pädev asutus.

Or. en
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Muudatusettepanek 449
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealune pädev asutus teeb 
tervikotsuse artikli 11 lõikes 1 osutatud 
tähtaja jooksul ning ilma et see piiraks liidu 
ja rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud 
asjakohaste nõuete täitmist, ühe järgmise 
süsteemi kohaselt:

2. Kõnealune pädev asutus teeb 
tervikotsuse artikli 11 lõikes 1 osutatud 
tähtaja jooksul ning ilma et see piiraks liidu 
ja rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud 
asjakohaste nõuete täitmist, järgmise 
süsteemi kohaselt:

Or. en

Muudatusettepanek 450
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) integreeritud süsteem: pädeva asutuse 
tervikotsus on ainus seadusega ettenähtud 
loamenetluse tulemusel tehtav õiguslikult 
siduv otsus. Muud projektiga seotud 
ametiasutused võivad kooskõlas
siseriiklike õigusaktidega esitada 
menetluse raames oma seisukohad, mida 
pädev asutus võtab arvesse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 451
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus 
võib teha muu asjaomase riikliku asutuse 
eest üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei 
ole tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 452
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus 
võib teha muu asjaomase riikliku asutuse 
eest üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei 
ole tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 

välja jäetud
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tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

Or. en

Selgitus

Asjakohaseid õiguslikke garantiisid tagades peaksid Euroopa institutsioonid suutma 
kehtestada ühtse ja tõhusa menetluse, mis hõlmab universaalteenistust (üks koordinaator) ja 
osalevatele asutustele ette nähtud rangeid tähtaegu. Suuremad viivitused tähtaegadega 
toovad kaasa kulude suurenemise, mille peab lõpuks kinni maksma tarbija. Integreeritud 
süsteem kiirendab protsessi, samas kui koordineeritud süsteem on ainult poolik lahendus, 
kuid ei lahendaks probleemi lõplikult. 

Muudatusettepanek 453
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.
Koordineeritud süsteemi võib kasutada 
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ainult üleminekuperioodil, mis ei tohi 
ületada kümmet aastat alates käesoleva 
määruse jõustumisest. Integreeritud 
süsteemi kohaldatakse alles pärast seda 
kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.
Koordineeritud süsteemi võib kasutada 
ainult üleminekuperioodil, mis ei tohi 
ületada kümmet aastat alates käesoleva 
määruse jõustumisest. Integreeritud 
süsteemi kohaldatakse alles pärast seda 
kuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 455
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.
Koordineeritud süsteemi võib kasutada 
ainult üleminekuperioodil, mis ei tohi 
ületada viit aastat alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
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õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui 
järelanalüüsist selgub, et otsus ei ole 
piisavalt põhjendatud asjaomase asutuse 
esitatud tõenditega. Pädev asutus tagab 
rahvusvahelistes ja liidu õigusaktides 
sätestatud asjakohaste nõuete täitmise ning 
peab oma otsust nõuetekohaselt 
põhjendama ning tegema otsuse ja selle 
põhjenduse, sealhulgas asjakohased 
tõendid, üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Koostöösüsteem: tervikotsus võib 
hõlmata mitut pädeva asutuse ja muude 
asjaomaste ametiasutuste õiguslikult 
siduvat üksikotsust. Pädev asutus määrab 
muude asjaomaste asutustega 
konsulteerides üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul võib 
kõnealused otsused teha, ning sellest 
tuleneva kogu lubatud tähtaja. Pädev 
asutus jälgib asjaomaste asutuste poolset 
tähtaegadest kinnipidamist. Kui 
asjaomane asutus otsust tähtaja jooksul 
teha ei saa, siis teavitab ta sellest 
viivitamata pädevat asutust ning esitab 
viivituse põhjenduse.
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Or. en

Muudatusettepanek 458
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
tervikotsuse sisulist või protseduurilist 
seaduslikkust vaidlustavaid kaebusi 
menetletakse võimalikult tõhusalt.

4. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
tervikotsuse sisulist või protseduurilist 
seaduslikkust vaidlustavaid kaebusi 
menetletakse võimalikult tõhusalt ning 
nendega tegeldakse haldus- või 
kohtusüsteemi sattumise korral 
esmajärjekorras.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid valivad kohaldamiseks 
ainult sellise lõikes 2 viidatud süsteemi, 
mis tagab ühishuviprojektide parema 
käsitlusviisi kui käsitlus, mis kehtib 
liikmesriikides enne käesoleva määruse 
kohaldatavust.

Or. en

Selgitus

See ettepanek takistab liikmesriike valimast süsteemi, mis tegelikkuses ei too mingeid 
positiivseid tulemusi või toob halvemaid tagajärgi kui loaandmismenetluse tavad, mida 
praeguses riigisiseses praktikas juba järgitakse.
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Muudatusettepanek 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et suurendada läbipaistvust 
kõikide asjaomaste sidusrühmade jaoks, 
avaldab pädev asutus üheksa kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ühishuviprojektide loamenetluse 
käsiraamatu. Käsiraamatut ajakohastatakse 
vajaduse korral ja see tehakse üldsusele 
kättesaadavaks. Käsiraamat sisaldab 
vähemalt VI lisa punktis 1 
kindlaksmääratud teavet.

1. Selleks et suurendada läbipaistvust 
kõikide asjaomaste sidusrühmade jaoks, 
avaldab pädev asutus üheksa kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ühishuviprojektide loamenetluse 
käsiraamatu. Käsiraamatut ajakohastatakse 
vajaduse korral ja see tehakse üldsusele 
kättesaadavaks. Käsiraamat sisaldab 
vähemalt VI lisa punktis 1 
kindlaksmääratud teavet. See tingimus ei 
mõjuta riigi tasandil kehtivat riiklikku 
läbipaistvust ja avaliku arutelu menetlust.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitusi.

Muudatusettepanek 461
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et suurendada läbipaistvust 
kõikide asjaomaste sidusrühmade jaoks, 
avaldab pädev asutus üheksa kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ühishuviprojektide loamenetluse 
käsiraamatu. Käsiraamatut ajakohastatakse 
vajaduse korral ja see tehakse üldsusele 
kättesaadavaks. Käsiraamat sisaldab 
vähemalt VI lisa punktis 1 
kindlaksmääratud teavet.

1. Selleks et suurendada läbipaistvust 
kõikide asjaomaste sidusrühmade jaoks, 
avaldab pädev asutus üheksa kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest 
ühishuviprojektide loamenetluse 
käsiraamatu, mis on täielikus kooskõlas 
asjaomaste liikmesriikide riigisiseste 
õigusaktidega. Käsiraamatut 
ajakohastatakse vajaduse korral ja see 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.
Käsiraamat sisaldab vähemalt VI lisa 
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punktis 1 kindlaksmääratud teavet.

Or. ro

Muudatusettepanek 462
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul alates loamenetluse 
alustamisest vastavalt artikli 11 lõike 1 
punktile a koostab projektiedendaja 
üldsuse osalemise kontseptsiooni ja esitab 
selle pädevale asutusele. Pädev asutus 
taotleb kõnealuse kontseptsiooni muutmist 
või kiidab selle heaks ühe kuu jooksul.
Kontseptsioon sisaldab vähemalt VI lisa 
punktis 3 kindlaksmääratud teavet.

3. Kolme kuu jooksul alates loamenetluse 
alustamisest vastavalt artikli 11 lõike 1 
punktile a koostab projektiedendaja 
üldsuse osalemise kontseptsiooni ja esitab 
selle pädevale asutusele. Pädev asutus 
taotleb kõnealuse kontseptsiooni muutmist 
või kiidab selle heaks ühe kuu jooksul.
Kontseptsioon sisaldab vähemalt VI lisa 
punktis 3 kindlaksmääratud teavet.
Projektiedendaja esitab heakskiidetud 
kontseptsiooni kõik olulised muudatused 
pädevale asutusele, mis võib taotleda 
muutmist.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 

4. Kolme kuni kuue kuu jooksul pärast 
loamenetluse algust vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Enne 
taotlusdokumentide esitamist korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
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selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt veel ühe avaliku arutelu, kus 
projektiedendaja teavitab kehtivast 
olukorrast ja selgitab, kuivõrd võeti 
arvesse esimese arutelu vastuväiteid ja 
argumente või miks ettepanekuid arvesse 
ei võetud. Avalikkus saab võimaluse 
avaldada arvamust ajakohastatud 
plaanide kohta. Avaliku arutelu käigus 
teavitatakse VI lisa punkti 2 alapunktis a 
osutatud sidusrühmi projektist selle 
algetapis, selgitatakse välja erinevad 
tehnilised võimalused paiknemisteede 
ökoloogiliseks optimeerimiseks ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused.

Or. de

Muudatusettepanek 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja 
kõige sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõikele 1 korraldab projektiedendaja või 
pädev asutus, kui see on ette nähtud 
siseriikliku õigusaktiga, vähemalt ühe
avaliku arutelu. Avaliku arutelu käigus 
teavitatakse VI lisa punkti 2 alapunktis a 
osutatud sidusrühmi projektist (selle 
sobivas etapis, nagu on määratletud 
artikli 10 lõikes 1 ette nähtud 
käsiraamatus), ja taotlusdokumentides 
lahendamist vajavatest küsimustest.
Kõnealuse avaliku arutelu läbiviimise 
miinimumtingimused on täpsustatud 
VI lisa punktis 4. Projektiedendaja esitab 
pädevale asutusele koos 
taotlusdokumentidega ka aruande, milles 
võtab kokku üldsuse osalemise tulemused 
ning projektiedendaja tähelepanekud 
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kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

nende tulemuste kohta. Pädev asutus 
võtab aruande sisu arvesse tervikotsuse 
tegemisel.

Or. en

Selgitus

Arutelu ja isegi asukoha ja paiknemistee väljaselgitamine algetapis võib põhjustada 
tahtmatuid tagajärgi, nagu spekuleerimine servituudidega ja maatükkidega, mis võib projekti 
ohtu seada. See ei puuduta läbipaistvust ja üldsuse õigeaegset kaasamist.

Muudatusettepanek 465
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt kaks avalikku arutelu. Esimene 
arutelu korraldatakse eeltaotluse 
menetluse esimese kuue kuu jooksul.
Avalike arutelude käigus teavitatakse 
VI lisa punkti 2 alapunktis a osutatud 
sidusrühmi projektist selle algetapis ning 
selgitatakse välja kõige sobivam asukoht 
või paiknemistee, erinevad kättesaadavad 
tehnilised lahendused ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.
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Or. en

Muudatusettepanek 466
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Avalik arutelu peab algusest 
peale olema tehnoloogianeutraalne, st 
kaaluma kõiki tehnoloogilisi võimalusi, 
mis on loetletud II lisa punktis 1a või 
nende kombinatsiooni. Kõnealuse avaliku 
arutelu läbiviimise miinimumtingimused 
on täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

Or. en

Selgitus

Projekti algetapis on oluline tagada, et projektiedendaja vaatenurk oleks 
tehnoloogianeutraalne, sest see võib hõlbustada projekti heakskiitmist ja kiirendada nii selle 
teostamist.
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Muudatusettepanek 467
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4. 
Projektiedendaja esitab pädevale asutusele 
koos taotlusdokumentidega aruande,
milles võtab kokku üldsuse osalemise 
tulemused ning projektiedendaja 
tähelepanekud nende tulemuste kohta.
Pädev asutus võtab aruande sisu arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
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arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

Or. de

Selgitus

Nõue, mille järgi toimub paiknemistee leidmine avalikkuse osalusel, seega ühiselt koos 
avalikkusega, raskendab märkimisväärselt projekti realiseerimist. On raske ette kujutada 
kõiki osalejaid rahuldava üksmeele saavutamist trassi osas.

Muudatusettepanek 469
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.

4. Enne ehitusloa taotlusdokumentide 
esitamist pädevale asutusele vastavalt 
artikli 11 lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4.
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Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui projektil on tõenäoliselt oluline 
kahjulik piiriülene mõju ühes või mitmes 
naaberliikmesriigis, st kui kohaldatakse 
direktiivi 85/337/EMÜ artiklit 7 ja Espoo 
konventsiooni, tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks asjaomaste 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele.
Kõnealuste naaberliikmesriikide pädevad 
asutused teatavad, kas nad soovivad 
osaleda asjakohastes avalikes aruteludes.

6. Kui projektil on tõenäoliselt oluline 
kahjulik piiriülene mõju ühes või mitmes 
naaberliikmesriigis, st kui kohaldatakse 
direktiivi 85/337/EMÜ artiklit 7 ja Espoo 
konventsiooni, teevad liikmesriigi pädevad 
asutused direktiivi 85/337/EMÜ artikliga 
7 ja Espoo konventsiooniga nõutava teabe 
kättesaadavaks asjaomaste 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele.
Kõnealuste naaberliikmesriikide pädevad 
asutused teatavad, kas nad soovivad 
osaleda asjakohastes avalikes aruteludes.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
koostab projektiga seotud teabe 

Projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
koostab projektiga seotud teabe 
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avaldamiseks veebisaidi ja ajakohastab 
seda korrapäraselt; kõnealune veebisait on 
seotud komisjoni veebisaidiga ja vastab 
VI lisa punkti 5 nõuetele. Tundlikku 
äriteavet käsitatakse konfidentsiaalsena.

avaldamiseks veebisaidi; kõnealune 
veebisait on seotud komisjoni veebisaidiga 
ja vastab VI lisa punkti 5 nõuetele.
Tundlikku äriteavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena.

Or. de

Selgitus

Menetlusliku seisu jooksev ajakohastamine kodulehel oleks projekti elluviijale äärmiselt 
kulukas lisakoormus.

Muudatusettepanek 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga,
koostab projektiga seotud teabe 
avaldamiseks veebisaidi ja ajakohastab 
seda korrapäraselt; kõnealune veebisait on 
seotud komisjoni veebisaidiga ja vastab 
VI lisa punkti 5 nõuetele. Tundlikku 
äriteavet käsitatakse konfidentsiaalsena.

Projektiedendaja koostab pädeva asutuse 
toetusel projektiga seotud teabe 
avaldamiseks veebisaidi ja ajakohastab 
seda korrapäraselt; kõnealune veebisait on 
seotud komisjoni veebisaidiga ja vastab 
VI lisa punkti 5 nõuetele. Tundlikku 
äriteavet käsitatakse konfidentsiaalsena.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Lena Kolarska-Bobińska

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 vaba juurdepääs.
Sõltuvalt asjaomase liikmesriigi 
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õigusaktidest hõlmab see VI lisa punkti 4 
alapunktile a vastavalt avaldatud teatist 
levitamise seisukohalt suurimates 
ajalehtedes projekti võimalikul trassil 
asuvates piirkondades ja linnades.

Or. en


