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Muudatusettepanek 474
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loamenetlus toimub kahes etapis ja 
kestab maksimaalselt kolm aastat:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 475
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loamenetlus toimub kahes etapis ja 
kestab maksimaalselt kolm aastat:

1. Loamenetlus toimub kahes etapis:

Or. en

Muudatusettepanek 476
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loamenetlus toimub kahes etapis ja 
kestab maksimaalselt kolm aastat:

1. Loamenetlus toimub kahes etapis:

Or. en

Muudatusettepanek 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loamenetlus toimub kahes etapis ja 
kestab maksimaalselt kolm aastat:

1. Loamenetlus toimub kahes etapis:

Or. en

Muudatusettepanek 478
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loamenetlus toimub kahes etapis ja 
kestab maksimaalselt kolm aastat:

1. Loamenetlus toimub kahes etapis ja 
kestab maksimaalselt kaks aastat:

Or. en

Muudatusettepanek 479
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eeltaotluse menetlus toimub 
loamenetluse algusest kuni esitatud 
taotlusdokumentide heakskiitmiseni 
pädeva asutuse poolt ning kestab 
maksimaalselt kaks aastat.

välja jäetud

Loamenetluse alustamiseks teatavad 
projektiedendajad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. 
Hiljemalt kaks nädalat pärast sellise teate 
kättesaamist kiidab pädev asutus teate 
kirjalikult heaks või kui projekt ei ole 
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tema arvates loamenetluse alustamiseks 
piisavalt küps, lükkab selle kirjalikult 
tagasi. Tagasilükkamise korral põhjendab 
pädev asutus oma otsust. Loamenetluse 
alguseks loetakse kuupäeva, mil pädev 
asutus kiitis teate heaks. Kui projekt 
hõlmab mitut liikmesriiki, loetakse 
loamenetluse alguseks kuupäeva, mil 
viimane asjaomane pädev asutus kiitis 
teate heaks;

Or. en

Muudatusettepanek 480
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eeltaotluse menetlus toimub 
loamenetluse algusest kuni esitatud 
taotlusdokumentide heakskiitmiseni 
pädeva asutuse poolt ning kestab 
maksimaalselt kaks aastat.

(a) teatamismenetlus toimub loamenetluse 
algusest kuni esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmiseni pädeva asutuse poolt ning 
kestab maksimaalselt kuus kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(a) eeltaotluse menetlus toimub
loamenetluse algusest kuni esitatud 
taotlusdokumentide heakskiitmiseni 
pädeva asutuse poolt ning kestab 
maksimaalselt kaks aastat.

(a) eeltaotluse menetlus toimub 
loamenetluse algusest kuni esitatud 
taotlusdokumentide heakskiitmiseni 
pädeva asutuse poolt ning kestab 
maksimaalselt kaheksateist kuud.

Or. es
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Selgitus

Ollakse seisukohal, et 18 kuuga saab teha keskkonnamõju uuringuid ja avaldada teavet 
projekti kohta ning koostada vajalikud aruanded. Tingimata vajalik tehniline parandus.

Muudatusettepanek 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eeltaotluse menetlus toimub 
loamenetluse algusest kuni esitatud 
taotlusdokumentide heakskiitmiseni 
pädeva asutuse poolt ning kestab 
maksimaalselt kaks aastat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 483
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loamenetluse alustamiseks teatavad 
projektiedendajad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. Hiljemalt 
kaks nädalat pärast sellise teate 
kättesaamist kiidab pädev asutus teate 
kirjalikult heaks või kui projekt ei ole tema 
arvates loamenetluse alustamiseks 
piisavalt küps, lükkab selle kirjalikult 
tagasi. Tagasilükkamise korral põhjendab 
pädev asutus oma otsust. Loamenetluse 
alguseks loetakse kuupäeva, mil pädev 
asutus kiitis teate heaks. Kui projekt 
hõlmab mitut liikmesriiki, loetakse 

Loamenetluse alustamiseks teatavad 
projektiedendajad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. Hiljemalt 
kaks nädalat pärast sellise teate 
kättesaamist kiidab pädev asutus teate 
kirjalikult heaks või esitab taotlejale kogu 
vajaliku täiendava teabe, täpsustades 
küsitud andmete iseloomu, allikat ja 
üksikasju. Loamenetluse alguseks loetakse 
kuupäeva, mil pädev asutus kiitis teate 
heaks. Kui projekt hõlmab mitut 
liikmesriiki, loetakse loamenetluse 
alguseks kuupäeva, mil viimane asjaomane 
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loamenetluse alguseks kuupäeva, mil 
viimane asjaomane pädev asutus kiitis teate 
heaks;

pädev asutus kiitis teate heaks;

Or. en

Muudatusettepanek 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loamenetluse alustamiseks teatavad 
projektiedendajad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. Hiljemalt 
kaks nädalat pärast sellise teate 
kättesaamist kiidab pädev asutus teate 
kirjalikult heaks või kui projekt ei ole tema 
arvates loamenetluse alustamiseks 
piisavalt küps, lükkab selle kirjalikult 
tagasi. Tagasilükkamise korral põhjendab 
pädev asutus oma otsust. Loamenetluse 
alguseks loetakse kuupäeva, mil pädev 
asutus kiitis teate heaks. Kui projekt 
hõlmab mitut liikmesriiki, loetakse 
loamenetluse alguseks kuupäeva, mil 
viimane asjaomane pädev asutus kiitis teate 
heaks;

Loamenetluse alustamiseks teatavad 
projektiedendajad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. Hiljemalt 
kaks nädalat pärast sellise teate 
kättesaamist kiidab pädev asutus teate 
kirjalikult heaks või esitab taotlejale kogu 
vajaliku täiendava teabe, täpsustades 
küsitud andmete iseloomu, allikat ja 
üksikasju. Loamenetluse alguseks loetakse 
kuupäeva, mil pädev asutus kiitis teate 
heaks. Kui projekt hõlmab mitut 
liikmesriiki, loetakse loamenetluse 
alguseks kuupäeva, mil viimane asjaomane 
pädev asutus kiitis teate heaks;

Or. en

Muudatusettepanek 485
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
üks aasta. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid seda tähtaega lühendada.

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
esitatud taotlusdokumentide
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
üks aasta; põhjendatud juhtudel võib 
pädev asutus laiendada nimetatud 
tähtaega maksimaalselt 2 aastani.
Vajaduse korral võivad liikmesriigid seda 
tähtaega lühendada.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
üks aasta. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid seda tähtaega lühendada.

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
esitatud taotlusdokumentide
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
üks aasta; põhjendatud juhtudel võib 
pädev asutus laiendada nimetatud 
tähtaega maksimaalselt 2 aastani.
Vajaduse korral võivad liikmesriigid seda 
tähtaega lühendada.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab (b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
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esitatud taotlusdokumentide
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
üks aasta. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid seda tähtaega lühendada.

esitatud taotlusdokumentide
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
kuus kuud. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid seda tähtaega lühendada.

Or. es

Selgitus

Seda peetakse võimalikuks, võttes arvesse, et avalikkuse teavitamise ja uurimismenetlused on 
juba tehtud.

Muudatusettepanek 488
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
üks aasta. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid seda tähtaega lühendada.

(b) seadusega ettenähtud loamenetlus algab 
esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmisega ja lõpeb pädeva asutuse 
tervikotsusega ning kestab maksimaalselt 
kolm aastat. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid seda tähtaega lühendada.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a
määrab pädev asutus tihedas koostöös 
muude asjaomaste ametiasutustega 
kindlaks, kui ulatuslikke materjale ja kui 
üksikasjalikku teavet peavad sisaldama 

2. Projektiedendajad teatavad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. Ühe kuu 
jooksul pärast teate kättesaamist määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
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projektiedendaja poolt tervikotsuse 
taotlemiseks esitatavad taotlusdokumendid. 
Selleks kasutab ta VI lisa punkti 1 
alapunktis e osutatud kontrollnimekirja. 
Kõnealuse ülesande täitmiseks 
korraldatakse vähemalt üks koosolek 
pädeva asutuse ja projektiedendajaga, ning 
kui pädev asutus peab seda vajalikuks, 
koos muude asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendajaga, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale üksikasjalikud
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendajaga, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendajaga, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
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projektiedendajale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

projektiedendajale üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendajaga, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendajaga, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

Or. en

Selgitus

 Üksikasjalik teave taotluse ja koosoleku tulemuse kohta projekti varases staadiumis võib 
ohustada projekti elluviimist (nt vallandada spekulatsioone servituutide ja kruntide kohta).
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Muudatusettepanek 492
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See üksikasjalik kava võtab arvesse artikli 
11 lõike 2 sätteid, artikli 10 lõike 3 kohast 
üldsuse kaasamise kontseptsiooni ja 
parimat kohaldatavat loa andmise 
menetlust sellisele projektile.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Marian-Jean Marinescu 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitme liikmesriigi piire ületava projekti 
korral kooskõlastavad asjaomaste 
liikmesriikide pädevad asutused oma 
ajakavasid ja koostavad ühise kava.

See üksikasjalik kava võtab arvesse artikli 
11 lõike 2 sätteid, artikli 10 lõike 3 kohast 
üldsuse kaasamise kontseptsiooni ja 
parimat kohaldatavat loa andmise 
menetlust projekti eripära osas.
Mitme liikmesriigi piire ületava projekti 
korral kooskõlastavad asjaomaste 
liikmesriikide pädevad asutused oma 
ajakavasid ja koostavad ühise kava.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Projektiedendaja tagab 
taotlusdokumentide täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi ning küsib selle kohta pädeva 
asutuse arvamust võimalikult vara 
eeltaotluse menetluse ajal. 
Projektiedendaja teeb pädeva asutusega 
tähtaegadest kinnipidamiseks koostööd ja 
järgib lõikes 3 sätestatud üksikasjalikku 
ajakava.

4. Projektiedendaja tagab 
taotlusdokumentide täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi ning küsib selle kohta pädeva 
asutuse arvamust võimalikult vara. 
Projektiedendaja teeb pädeva asutusega 
tähtaegadest kinnipidamiseks koostööd ja 
järgib lõikes 3 sätestatud üksikasjalikku 
ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Projektiedendaja tagab 
taotlusdokumentide täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi ning küsib selle kohta pädeva 
asutuse arvamust võimalikult vara 
eeltaotluse menetluse ajal. 
Projektiedendaja teeb pädeva asutusega 
tähtaegadest kinnipidamiseks koostööd ja 
järgib lõikes 3 sätestatud üksikasjalikku 
ajakava.

4. Projektiedendaja tagab 
taotlusdokumentide täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi ning küsib selle kohta pädeva 
asutuse arvamust võimalikult vara 
eeltaotluse menetluse ajal. 
Projektiedendaja teeb pädeva asutusega 
tähtaegadest kinnipidamiseks igakülgset
koostööd ja järgib lõikes 3 sätestatud 
üksikasjalikku ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 496
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädevad asjaomased asutused 
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annavad rühma koosolekutel aru 
ühishuviprojektide loamenetluste 
edenemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 497
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tervikotsuse tähtaja möödumise korral 
teatab pädev asutus pädevale rühmale 
loamenetluse võimalikult kiireks 
lõpuleviimiseks võetud või võetavad 
meetmed. Kõnealune rühm võib paluda 
pädeval asutusel sellealastest 
edusammudest korrapäraselt ette kanda.

6. Tervikotsuse tähtaja möödumise korral 
teatab pädev asutus pädevale rühmale 
loamenetluse võimalikult kiireks 
lõpuleviimiseks täiendavad võetud või 
võetavad meetmed. Kõnealune rühm võib 
paluda pädeval asutusel sellealastest 
edusammudest korrapäraselt ette kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Võrgu arengukava ja ühishuviprojektid

(1) Riiklike ja piirkondlike arengukavade 
väljatöötamisel ülekandevõrkudele, mida 
võivad märkimisväärselt mõjutada 
ühishuviprojektid, ning ühenduse 
ülekandevõrkude arengukavade 
koostamisel tagavad liikmesriigid, 
võrguoperaatorid ja ENTSO-E, et 
täidetaks järgmisi kriteeriume:
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– võrkude arengukavades tuleb edaspidise 
pakkumise ja nõudluse jaoks aluseks võtta 
vähemalt kolm erinevat ja reguleerivate 
asutuste poolt heaks kiidetud tõenäolist 
arengustsenaariumi;
– stsenaariumid on eriti suunatud 
liikmesriigis kehtivatest taastuvenergia 
osakaalu suurendamise, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
energiatõhususe suurendamise 
eesmärkidest kinnipidamisele;
– stsenaariumid ja nende aluseks olevad 
andmed avaldatakse vastavalt lõikele 2 
ning esitatakse reguleerivale asutusele;
– reguleeriv asutus viib enne kinnitamist 
läbi vähemalt ühe avaliku arutelu.
(2) Võimaluse korral, kui isiku- või 
ettevõtteandmete kaitse erahuvid ei ületa 
erandkorras võrgu arengukava aluste 
avaldamise huvisid, tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks kõik arenguprojekti 
vajaduse sõltumatuks kontrollimiseks 
vajalikud ülekandevõrguettevõtjate 
andmed. Sama kohustus kehtib ENTSO-
E-le seoses vastavalt määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 8 koostatava 
kümneaastase võrgu arengukava 
alustega.

Or. de

Muudatusettepanek 499
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 

1. Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
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võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu pikaajalist 
energiasüsteemi hõlmates, võttes arvesse 
energiataristu laiemat sotsiaal-
majanduslikku kui ka keskkonnaalast 
kasu. Metoodika koostatakse läbipaistvalt
pärast ametlikku konsulteerimist
asjaomaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Metoodika 
koostamine peab olema kooskõlas V lisa 
põhimõtetega ja selle aluseks olev 
stsenaarium peab olema kooskõlas
direktiivi 2009/28/EÜ eesmärkidega, 
muude asjakohaste liidu õigusaktide ja
2050. aasta tegevuskavade pikaajaliste
poliitikaeesmärkidega. Esialgne 
metoodika avalikustatakse ja tehakse 
avaliku arutelu teemaks lähtuvalt liidu 
standardsetest menetlustest.

Or. en

Selgitus

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Muudatusettepanek 500
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid)
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest esitavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G pärast ametlikku 
konsultatsiooni kõiki asjaomaseid 
sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika II lisa 
punkti 1 alapunktides a–d ja punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil, 
mida ENTSOd peavad kohaldama oma 
kogu liitu hõlmavate kümneaastaste 
võrgu arengukavade kaudu, ja 
projektipõhise analüüsi meetodid, mida 
projektiedendajad peavad oma 
projektidele kohaldama, ja kogu 
energiasüsteemi hõlmates. Metoodika 
koostatakse V lisa põhimõtete kohaselt
ning see vastab IV lisas kehtestatud 
eeskirjadele ja näitajatele.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et käesolevas määruses ei ole elektri salvestamine reguleeritud tegevus, ei tuleks 
ühtlustatud kulude-tulude analüüsi metoodikat kohaldada II lisa punkti 1 alapunkti c alla 
kuuluvasse kategooriasse.

Muudatusettepanek 501
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid)

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest esitavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G pärast ametlikku 
konsultatsiooni kõiki asjaomaseid 
sidusrühmi esindavate 
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II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

organisatsioonidega koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika II lisa 
punkti 1 alapunktides a–d ja punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil, 
mida ENTSOd peavad kohaldama oma 
kogu liitu hõlmavate kümneaastaste 
võrgu arengukavade kaudu, ja 
projektipõhise analüüsi meetodid, mida 
projektiedendajad peavad oma 
projektidele kohaldama, ja kogu 
energiasüsteemi hõlmates. Metoodika 
koostatakse V lisa põhimõtete kohaselt
ning see vastab IV lisas kehtestatud 
eeskirjadele ja näitajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest esitavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Üks kuu metoodika esitamiseks on ENTSO-E jaoks ebapiisav, kuna mõned V lisas esitatud
kriteeriumid täiendavad ENTSO-E kümneaastases võrgu arengukavas arvesse võetud 
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kriteeriume. Pealegi tuleb metoodika rajada selgele õiguslikule alusele. Üks aasta on vajalik
miinimum uute meetodite väljatöötamiseks, eriti arvestades välismõjudega.

Muudatusettepanek 503
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse artikli 4 lõike 2, IV 
ja V lisa põhimõtete ja kriteeriumide
kohaselt. ENTSO-E ja ENTSO-G 
konsulteerivad metoodika väljatöötamise 
varases etapis asjaomaste 
huvirühmadega, kaasa arvatud taristu 
kasutajate, taristuhaldureid esindavate 
organisatsioonide ja mitte-
põhivõrguettevõtjatest 
projektiedendajatega.

Or. en

Selgitus

Seda selleks, et konsulteerida ka kõiki gaasi taristuhaldureid esindava organisatsiooniga.

Muudatusettepanek 504
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Nelja kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt, eeskätt konsulteerides kasutajate
rühmaga, nagu on osutatud V lisas.

Or. en

Selgitus

Koostöö ja sidusrühmade kaasamise vajaduse tõttu näib neli kuud olevat realistlikum
ajakava. Sidusrühmad tuleks samuti kaasata varajases etapis kulude-tulude analüüsi
metoodika väljatöötamisse ja peaks olema konsulteeritud kõiki asjaomaseid sidusrühmade
ühendusi esindava kasutajate rühma poolt. Kasutajate rühm peab tulema kokku vähemalt
kaks korda, enne kui ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad koostööametile ja komisjonile kumbki 
oma metoodika. (Vt AM V lisa uus punkt 13).

Muudatusettepanek 505
Alejo Vidal-Quadras 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika kui ka 
projekti eri kategooriate standardkulud, 
(sh võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
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Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates, 
va pumpelektrijaama projektid. Metoodika 
koostatakse V lisa põhimõtete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt. Esialgne metoodika
avalikustatakse ja tehakse avaliku arutelu 
teemaks lähtuvalt liidu 
standardmenetlustest.

Or. en

Selgitus

Avalik arutelu kulude-tulude analüüsi eelnõu metoodika kohta on vajalik, mitte ainult 
metoodika lõplik avaldamine.

Muudatusettepanek 507
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt, eeskätt konsulteerides 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas
teiste taristuhalduritega ja neid esindavate 
asjaomaste organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Marian-Jean Marinescu 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates,
võttes arvesse nii energiataristu laiemat
sotsiaal-majanduslikku kui ka
keskkonnaalast kasu piirkondlikul 
skaalal. Metoodika koostatakse V lisa 
põhimõtete kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 509
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates,
võttes arvesse nii energiataristu laiemat
sotsiaal-majanduslikku kui ka
keskkonnaalast kasu piirkondlikul 
skaalal. Metoodika koostatakse V lisa 
põhimõtete kohaselt.

Or. en

Selgitus

See kulude-tulude analüüs peaks hõlmama laiemaid majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid energiataristu eeliseid, näiteks välditud süsinikdioksiidi heitkoguseid ja 
kiiremat taastuvenergia integratsiooni võrku.

Muudatusettepanek 510
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest esitavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
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võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Kehtestatud tähtaeg on kvaliteetse konsulteerimise jaoks liiga lühike ning seetõttu tuleks seda 
pikendada.

Muudatusettepanek 511
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolme kuu jooksul alates kõnealuse 
metoodika kättesaamisest esitab 
koostööamet pärast ametlikku arutelu kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega komisjonile selle 
kohta arvamuse.

2. Kolme kuu jooksul alates kõnealuse 
metoodika kättesaamisest esitab 
koostööamet pärast ametlikku arutelu kõigi 
asjakohaste sidusrühmadega komisjonile 
selle kohta arvamuse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus peaks koostööamet mängima strateegilist vahendaja rolli (ENTSO ja 
komisjoni vahel) kulude ja tulude analüüsi metoodika lõplikuks määratlemiseks. Sidusrühmad 
peaksid olema seotud koostööametiga läbipaistval viisil enne kulude-tulude analüüsi 
metoodikat kasutatakse kui vahendit tulevaste projektide tarbeks. Vähemalt on ülimalt oluline
Euroopa Arengufondi jaoks tutvuda ja saada tagasisidet metoodika kohta sellel tasemel.

Muudatusettepanek 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolme kuu jooksul alates kõnealuse 
metoodika kättesaamisest esitab 
koostööamet pärast ametlikku arutelu kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega komisjonile selle 
kohta arvamuse.

2. Kolme kuu jooksul alates kõnealuse 
metoodika kättesaamisest esitab 
koostööamet pärast ametlikku arutelu kõigi 
asjakohaste sidusrühmadega komisjonile 
selle kohta arvamuse.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne, sõltumatu ja läbipaistev kulude-tulude analüüsi metoodika kontroll kõikide
asjaomaste osaliste poolt on esmane tingimus metoodika kavandamisel, mis on oma
otstarbeks sobiv. Kõigil sidusrühmadel peaks olema võimalus kommenteerida selliseid
meetodeid, mitte ainult neid esindavatel asjakohastel organisatsioonidel – nagu see on 
levinud tavaks komisjoni, koostööameti ja ENTSO poolt juba juhitud avalike aruteludega.

Muudatusettepanek 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolme kuu jooksul alates kõnealuse 
metoodika kättesaamisest esitab 
koostööamet pärast ametlikku arutelu kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega komisjonile selle 
kohta arvamuse.

2. Kolme kuu jooksul alates kõnealuse 
metoodika kättesaamisest esitab 
koostööamet pärast ametlikku arutelu kõigi 
asjakohaste sidusrühmadega komisjonile 
selle kohta arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul alates koostööameti 
arvamuse kättesaamisest esitab komisjon 
kõnealuse metoodika kohta arvamuse.

3. Kolme kuu jooksul alates koostööameti 
arvamuse kättesaamisest esitab komisjon 
kõnealuse metoodika kohta arvamuse, 
mille ta edastab heakskiitmiseks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule koos kahe 
metoodikaga.

Or. ro

Muudatusettepanek 515
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolme kuu jooksul alates komisjoni 
arvamuse kättesaamisest muudavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G oma metoodikat 
vastavalt kõnealusele arvamusele ja 
esitavad selle komisjonile heakskiitmiseks.

4. Kolme kuu jooksul alates Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu heakskiitmisest
muudavad ENTSO-E ja ENTSO-G oma 
metoodikat vastavalt kõnealusele 
arvamusele ja esitavad selle komisjonile 
heakskiitmiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe nädala jooksul alates komisjoni 
heakskiidu saamisest avaldavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G kõnealuse metoodika oma 
veebisaidil. Taotluse korral edastavad nad 

5. Kahe nädala jooksul alates komisjoni 
heakskiidu saamisest avaldavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G kumbki oma metoodika oma 
veebisaidil. Taotluse korral edastavad nad 
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komisjonile ja koostööametile piisavalt 
täpsel kujul kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja asjakohaste 
konfidentsiaalsuskokkulepetega vastavad
V lisa punktis 1 kindlaksmääratud 
lähteandmed ning muud asjakohased 
koormusvoogude, võrgu- ja turuandmed. 
Andmed kehtivad taotluse esitamise 
kuupäeval. Komisjon ja koostööamet 
tagavad, et saadud andmeid käsitaksid 
konfidentsiaalsetena nii nemad ise kui ka 
kõik osalised, kes nimetatud andmeid 
nende jaoks analüüsivad.

komisjonile ja koostööametile V lisa 
punktis 1 kindlaksmääratud lähteandmed. 
Andmed kehtivad taotluse esitamise 
kuupäeval. Komisjon ja koostööamet 
tagavad, et saadud andmeid käsitaksid 
konfidentsiaalsetena nii nemad ise kui ka 
kõik osalised, kes nimetatud andmeid 
nende jaoks analüüsivad.

Or. en

Selgitus

Ettepanek tagada vastavus artikli 12 lõike 1 muudatusega.

Muudatusettepanek 517
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe nädala jooksul alates komisjoni 
heakskiidu saamisest avaldavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G kõnealuse metoodika oma 
veebisaidil. Taotluse korral edastavad nad 
komisjonile ja koostööametile piisavalt 
täpsel kujul kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja asjakohaste 
konfidentsiaalsuskokkulepetega vastavad
V lisa punktis 1 kindlaksmääratud 
lähteandmed ning muud asjakohased 
koormusvoogude, võrgu- ja turuandmed. 
Andmed kehtivad taotluse esitamise 
kuupäeval. Komisjon ja koostööamet 
tagavad, et saadud andmeid käsitaksid 
konfidentsiaalsetena nii nemad ise kui ka 
kõik osalised, kes nimetatud andmeid 
nende jaoks analüüsivad.

5. Kahe nädala jooksul alates komisjoni 
heakskiidu saamisest avaldavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G kumbki oma metoodika oma 
veebisaidil. Taotluse korral edastavad nad 
komisjonile ja koostööametile V lisa 
punktis 1 kindlaksmääratud lähteandmed. 
Andmed kehtivad taotluse esitamise 
kuupäeval. Komisjon ja koostööamet 
tagavad, et saadud andmeid käsitaksid 
konfidentsiaalsetena nii nemad ise kui ka 
kõik osalised, kes nimetatud andmeid 
nende jaoks analüüsivad.
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Or. en

Muudatusettepanek 518
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe nädala jooksul alates komisjoni 
heakskiidu saamisest avaldavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G kõnealuse metoodika oma 
veebisaidil. Taotluse korral edastavad nad 
komisjonile ja koostööametile piisavalt 
täpsel kujul kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja asjakohaste 
konfidentsiaalsuskokkulepetega vastavad 
V lisa punktis 1 kindlaksmääratud 
lähteandmed ning muud asjakohased 
koormusvoogude, võrgu- ja turuandmed. 
Andmed kehtivad taotluse esitamise 
kuupäeval. Komisjon ja koostööamet 
tagavad, et saadud andmeid käsitaksid 
konfidentsiaalsetena nii nemad ise kui ka 
kõik osalised, kes nimetatud andmeid 
nende jaoks analüüsivad.

5. Kahe nädala jooksul alates komisjoni 
heakskiidu saamisest avaldavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G kõnealuse metoodika oma 
veebisaidil. Taotluse korral edastavad nad 
komisjonile ja koostööametile piisavalt 
täpsel kujul kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja asjakohaste 
konfidentsiaalsuskokkulepetega vastavad 
V lisa punktis 1 kindlaksmääratud 
lähteandmed ning muud asjakohased 
koormusvoogude, võrgu- ja turuandmed. 
Kontrollimise eesmärgil võib komisjon või
koostööamet nõuda, et ENTSO-E või 
ENTSO-G saadaks andmekogumi aluseks 
oleva arvutuse. Andmed kehtivad taotluse 
esitamise kuupäeval. Komisjon ja 
koostööamet tagavad, et saadud andmeid 
käsitaksid konfidentsiaalsetena nii nemad 
ise kui ka kõik osalised, kes nimetatud 
andmeid nende jaoks analüüsivad.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Metoodikat ajakohastatakse ja 
täiustatakse korrapäraselt lõigetes 1–5 
sätestatud korras. Koostööamet võib pärast 

6. Metoodikaid ajakohastatakse ja 
täiustatakse vajaduse korral kooskõlas 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
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ametlikku nõupidamist kõiki asjakohaseid 
sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega ja komisjoniga 
taotleda sellist ajakohastamist ja 
täiustamist, esitades nõuetekohased 
põhjendused ja tähtajad.

avaldamisega lõigetes 1–5 sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 520
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artiklile 8.

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüs ühishuvi projektide 
valikumenetluse kohta artikli 3 kohaselt, 
ühishuviprojektide kulude riikidevahelise 
jaotamise kohta artikli 13 kohaselt ja 
võrgu kõikide järgmiste kümneaastaste 
arengukavade raames, mille ENTSO-E või 
ENTSO-G koostavad vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
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artiklile 8. artiklile 8, ja peamised kulude-tulude 
analüüsi tulemused asjakohaste
stsenaariumide kohta tuleb lisada võrgu 
kümneaastaste arengukavade 
konsulteerimisprotsessi ja 
lõpparuandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 522
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artiklile 8.

7. Metoodikate abil tehakse võrgu kõikide 
järgmiste kümneaastaste arengukavade 
raames, mille ENTSO-E või ENTSO-G 
koostavad vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8, liidu tasandil 
ja kogu energia süsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G komisjonile ja 
koostööametile vastavalt elektri ja gaasi 
ülekandmist ning elektri salvestamist ja 
gaasi hoiustamist käsitlevad oma vastavad
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudelid, mis 
hõlmavad I lisas kindlaksmääratud ning 
V lisa põhimõtete kohaselt väljatöötatud
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esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealused mudelid
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse need nende vastavaisse 
metoodikaisse.

Or. en

Selgitus

Ühise elektri- ja gaasituru ning võrgu mudeli sünergiad ei ole kaugeltki ilmsed. Mõlemad 
mudelid tuleb elektri ja gaasi kohta välja töötada eraldi.

Muudatusettepanek 524
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt koostööametile,
komisjonile, Euroopa Parlamendile ja
nõukogule elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon, Euroopa Parlament ja 
nõukogu on kõnealuse mudeli heaks 
kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud korras, 
lisatakse see metoodikasse.

Or. ro

Muudatusettepanek 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitlevad järjepidevad ja 
interaktiivsed elektri- ja gaasituru ja -võrgu 
mudelid, mis hõlmavad I lisas 
kindlaksmääratud ning V lisa põhimõtete 
kohaselt väljatöötatud esmatähtsaid 
koridore ja alasid. Pärast seda, kui 
komisjon on kõnealused mudelid heaks 
kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud korras, 
lisatakse need metoodikasse.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist, veeldatud gaasi 
terminale ja gaasi hoiustamist käsitleva 
ühtse elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli, 
mis hõlmab I lisas kindlaksmääratud ning 
V lisa põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

Or. en
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Muudatusettepanek 527
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist, veeldatud gaasi 
terminale ja gaasi hoiustamist käsitleva 
ühtse elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli, 
mis hõlmab I lisas kindlaksmääratud ning 
V lisa põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Marian-Jean Marinescu 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist ja gaasi 
hoiustamist käsitleva ühtse elektri- ja 
gaasituru ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
I lisas kindlaksmääratud ning V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

8. 31. detsembriks 2016 esitavad ENTSO-
E ja ENTSO-G ühiselt komisjonile ja 
koostööametile elektri ja gaasi ülekandmist 
ning elektri salvestamist, veeldatud gaasi 
terminale ja gaasi hoiustamist käsitleva 
ühtse elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli,
mis hõlmab I lisas kindlaksmääratud ning 
V lisa põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid. Pärast 
seda, kui komisjon on kõnealuse mudeli 
heaks kiitnud lõigetes 2–4 sätestatud 
korras, lisatakse see metoodikasse.

Or. en
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Muudatusettepanek 529
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad või ülekandevõrgu
taristu projekti edendajad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ulatuses,
mis ei kuulu ülekoormustasude või muude 
tasude alla, ning need kulud maksavad 
kinni võrgu kasutajad võrgule juurdepääsu 
tariifide kaudu asjaomases liikmesriigis 
või asjaomastes liikmesriikides.

 II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide puhul kehtib eelmise
lause üksnes siis, kui vähemalt üks
projekti edendaja taotleb asjaomastel 
riiklikel asutustel käesolevat artikli 
kohaldamist kõikidele projekti kuludele 
või osale neist, kuivõrd turunõudluse 
hinnang on näidanud, et ei saa eeldada
kulude katmist taristu kasutajate poolt 
makstud tariifidega. Kui projektil on mitu 
edendajat, siis vastava riigi reguleeriv 
asutus võib viivitamata paluda kõigil 
edendajatel esitada ühiselt 
investeeringutaotlus vastavalt lõikele 4. 
Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata 
ühishuviprojektidele, mis on saanud 
vabastuse vastavalt direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) 714/2009 
artikli 17 kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 530
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

1 a. II lisa punkti 2 alapunktides a, b ja d
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad kas selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, reguleeritud hoidlate
puhul hoidlatevõrgu haldur(id) või
maagaasi veeldusjaamade haldur(id), 
kellele avaldab projekt positiivset 
puhasmõju, ning need kulud maksavad 
kinni võrgu kasutajad võrgule juurdepääsu 
tariifide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide (v.a 
pumpelektrijaama projektid) V lisa
punktis 5 sätestatud projektidega seotud 
kulud katavad selliste liikmesriikide 
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projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võimaluse korral,
arvestades majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, võrgu kasutajad võrgule 
juurdepääsu tariifide kaudu. 

Or. ro

Muudatusettepanek 533
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
kulud vastavalt V lisa punktile 5 katavad 
selliste liikmesriikide ülekandesüsteemi 
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põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

haldurid ja põhivõrguettevõtjad, kellele 
avaldab projekt positiivset puhasmõju, ning 
need kulud maksavad kinni võrgu 
kasutajad võrgule juurdepääsu tariifide 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Kõiki ühishuviprojekti kulusid tuleb kaaluda kulude jaotamise otsuses, mitte ainult 
investeerimiskulusid, muidu kulude jaotus ei ole tõhus.

Muudatusettepanek 534
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d ning 
punkti 2 alapunktides a ja d sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad, kellele avaldab 
projekt positiivset puhasmõju, ning need 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 535
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata 
investeeringute kulude suhtes, mida saab 
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katta võrgustiku juurdepääsu tariifidega, 
mida võrgu kasutajaid tasuvad vastavalt 
määruse (EÜ) 715/2009 artiklile 13.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata 
investeeringute kulude suhtes, mida saab 
katta võrgustiku juurdepääsu tariifidega, 
mida võrgu kasutajaid tasuvad vastavalt 
määruse (EÜ) 715/2009 artiklile 13.

Or. en

Selgitus

Kui investeerimiskulud saab jaotada võrgu kasutajate vahel, näiteks järgides kindlaid 
kohustusi, reguleeriva asutuse turutestimise või kulukohustuste tulemusena, tooks keeruline 
kulude jaotamise menetlus kaasa ebavajalikku regulatiivset koormust.

Muudatusettepanek 537
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Võrguhaldurite investeerimiskulude 
võrdlus töötatakse välja selleks, et leida 
viiteid ja parimaid tavasid, mis teeks 
kindlaks, kas need on tõhusalt koostatud. 
Kui on märkimisväärseid põhjendamatuid
erinevusi kulude osas, võib komisjon 
algatada pakkumise tagamaks, et taristu
on ehitatud kõige tõhusamate kuludega.
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Or. en

Muudatusettepanek 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riiklikud reguleerivad asutused ja 
koostööamet teavitavad 
investeerimiskulude märkimisväärsest 
suurenemisest komisjoni. Kui 
projektiedendaja ei esita piisavat 
põhjendust, võib komisjon käivitada 
kõikidele projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt valmis 
ehitada.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
võtavad koos koostööametiga kasutusele 
asjakohaste näitajate kogu, et võrrelda 
üksuse investeerimiskulusid 
projektiedendajate vahel liikmesriikides;

Or. en

Selgitus

Koostöö kaudu riikide reguleerivate asutuste vahel saab juba luua võrdlusaluse.
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Muudatusettepanek 540
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide edendajad 
hoiavad kõiki asjaomaseid riigi 
reguleerivaid asutusi korrapäraselt kursis 
projekti arengu ning väljaselgitatud kulude 
ja mõjuga. Niipea kui artikli 3 kohaselt 
väljavalitud ja II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluv projekt on 
piisavalt küps, esitab projektiedendaja 
asjakohastele riigi reguleerivatele 
asutustele investeerimistaotluse, sh kulude 
riikidevahelise jaotamise kohta, koos 
järgmisega:

Kui kohaldatakse punkti 1 esimest lauset,
hoiavad II lisa punkti 1 alapunktides a, b
ja d ja punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide edendajad 
kõiki asjaomaseid riigi reguleerivaid 
asutusi korrapäraselt kursis projekti arengu 
ning väljaselgitatud kulude ja mõjuga. 
Niipea kui asjaomased projektid on 
piisavalt küpsed, esitab projektiedendaja 
asjakohastele riigi reguleerivatele 
asutustele investeerimistaotluse, sh 
taotluse kulude riikidevahelise jaotamise 
otsuse kohta, koos järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 541
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide edendajad 
hoiavad kõiki asjaomaseid riigi 
reguleerivaid asutusi korrapäraselt kursis 
projekti arengu ning väljaselgitatud kulude 
ja mõjuga. Niipea kui artikli 3 kohaselt 
väljavalitud ja II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluv projekt on piisavalt 
küps, esitab projektiedendaja asjakohastele 
riigi reguleerivatele asutustele 

II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide edendajad 
hoiavad kõiki asjaomaseid riigi 
reguleerivaid asutusi korrapäraselt kursis 
projekti arengu ning väljaselgitatud kulude 
ja mõjuga. Niipea kui artikli 3 kohaselt 
väljavalitud ja II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluv projekt on piisavalt 
küps, esitab projektiedendaja asjakohastele 
riigi reguleerivatele asutustele 
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investeerimistaotluse, sh kulude 
riikidevahelise jaotamise kohta, koos 
järgmisega:

investeerimistaotluse, sh kulude 
riikidevahelise jaotamise kohta, koos 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 542
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil tehtud kulude-tulude analüüs; ning

(a) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil tehtud üksikasjalik kulude-tulude 
analüüs, mille on teinud projekti edendaja
või projekti edendaja poolt nimetatud
akrediteeritud sõltumatu osapool; ning

Or. en

Muudatusettepanek 543
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast esimese kümneaastase võrgu 
arengukava vastuvõtmist, mis põhineb
artikli 12 lõike 7 metoodikal, peab punkt a 
tähendama ENTSO kulude-tulude 
analüüsi tulemuste uuendatud versiooni,
mis põhineb pärast selle avaldamist tehtud 
mis tahes edusammudel. Edendajad
võivad lisada ka oma märkused ENTSO
kulude-tulude analüüsi tulemuste või
täiendavate andmete kohta, mis ei kuulu
ENTSO analüüsi.

Or. en



PE487.999v01-00 42/91 AM\900618ET.doc

ET

Muudatusettepanek 544
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti edendaja või ametisse määratud 
akrediteeritud sõltumatu osapool, kes viib 
lõpule üksikasjaliku kulude-tulude 
analüüsi, esitab kõik kulude-tulude 
analüüsi koostamisel kasutatud andmed 
koostööametile, kes kontrollib, hindab ja 
kinnitab, et esitatud kulude-tulude 
analüüsid on koostatud objektiivselt ja 
erapooletult, lähtudes artikli 12 alusel 
koostatud metoodikast.

Or. en

Muudatusettepanek 545
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
viimane asjaomane riigi reguleeriv asutus 
sai kätte viimase investeerimistaotluse, 
teevad riikide reguleerivad asutused pärast 
nõupidamist asjaomaste 
projektiedendajatega ühise otsuse selliste 
investeerimiskulude jaotamise kohta, mida 
iga ülekandesüsteemi haldur või 
põhivõrguettevõtja seoses projektiga 
kannab, ning nende kulude arvessevõtu 
kohta võrgutariifides. Riikide reguleerivad 
asutused võivad otsustada jaotada vaid osa 
kõnealustest kuludest või jaotada kulud 
ühishuviprojektide paketi vahel.

Kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
viimane asjaomane riigi reguleeriv asutus 
sai kätte viimase investeerimistaotluse, 
teevad riikide reguleerivad asutused pärast 
projekti edendaja või ametisse määratud
akrediteeritud sõltumatu osapoole poolt 
koostatud kulude-tulude analüüsi 
heakskiitmist koostööameti poolt ja pärast
nõupidamist asjaomaste 
projektiedendajatega ühise otsuse selliste 
investeerimiskulude jaotamise kohta, mida 
iga ülekandesüsteemi haldur või 
põhivõrguettevõtja seoses projektiga 
kannab, ning nende kulude arvessevõtu 
kohta võrgutariifides. Riikide reguleerivad 



AM\900618ET.doc 43/91 PE487.999v01-00

ET

asutused võivad otsustada jaotada vaid osa 
kõnealustest kuludest või jaotada kulud 
ühishuviprojektide paketi vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 546
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kulude riikidevahelisel jaotamisel võetakse 
arvesse kulude-tulude analüüsi tulemuste 
põhjal koostatud metoodikat vastavalt
artiklile 12 (nt projekti majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnakulu ja -tulu 
asjaomastes liikmesriikides) ning 
võimalikku rahalise toetuse vajalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kulude riikidevahelisel jaotamisel võetakse 
arvesse projekti majanduslikku kulu ja 
tulu asjaomastes liikmesriikides ning 
võimalikku rahalise toetuse vajalikkust.

Or. de

Muudatusettepanek 548
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealusest otsusest teatavad riikide 
pädevad asutused viivitamata 
koostööametile, lisades kogu nimetatud 
otsusega seotud asjakohase teabe. Eelkõige 
sisaldab see teave kulude liikmesriikide 
vahel jaotamise üksikasjalikke põhjendusi, 
näiteks:

Kulude jaotamise otsusest teatavad riikide 
pädevad asutused viivitamata 
koostööametile, lisades kogu nimetatud 
otsusega seotud asjakohase teabe. Eelkõige 
sisaldab see teave kulude liikmesriikide 
vahel jaotamise üksikasjalikke põhjendusi, 
näiteks:

Or. en

Muudatusettepanek 549
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude jaotamise otsus avaldatakse. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 550
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude jaotamise otsus avaldatakse. Kulude jaotamise otsus avaldatakse.
Kohaldatavad on määruse (EÜ) nr 
713/2009 artiklid 19, 20 ja 22.

Or. en
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Muudatusettepanek 551
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude jaotamise otsus avaldatakse. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 552
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Koostööamet edastab komisjonile 
viivitamata kõikide otsuste koopiad koos 
kogu igat otsust käsitleva asjakohase 
teabega. Selle teabe võib esitada 
kokkuvõtlikult. Komisjon tagab tundliku 
äriteabe konfidentsiaalsuse.

7. Koostööamet edastab komisjonile 
viivitamata kõikide kulude jaotamise
otsuste koopiad koos kogu igat otsust 
käsitleva asjakohase teabega. Selle teabe 
võib esitada kokkuvõtlikult. Komisjon 
tagab tundliku äriteabe konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Energiataristu projektidele eraldatud 
rahalistest vahenditest tuleks vähemalt 
kaks kolmandikku määrata elektritaristu 
projektidele.
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Or. nl

Selgitus

2011. aasta juuni aruandes hindas komisjon, et taristule vajalik koguinvesteering on umbes
200 miljardit eurot aastaks 2020. Sellest umbes 140 miljardit eurot oleks vaja elektritaristu ja
70 miljardit eurot gaasitaristu jaoks. Nende vajalike investeeringute omavaheline 
proportsioon tuleks kajastada rahaliste vahendite jaotamisel. Kaks kolmandikku üldeelarve 
mahust tuleks jätta elektritaristule.

Muudatusettepanek 554
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti, 
maagaasihoidla ja veeldatud maagaasi 
rajatise) arendamise, ehitamise, haldamise 
või hooldamisega suurem risk kui tavaliselt 
kaasneks võrreldava taristuprojektiga ja kui 
sellist riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

Pumpelektrijaamu, maagaasihoidlaid ja 
veeldatud maagaasi rajatisi ei tohi 
võrgutasude maksmisel käsitleda 
lõpptarbijatena, et mitte pärssida nende 
rajatiste konkurentsivõimet.

Or. de
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Muudatusettepanek 555
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama, maagaasihoidla ja 
veeldatud maagaasi rajatise) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

Kuivõrd võrgutasude maksmisel 
käsitletakse pumpelektrijaamu 
lõpptarbijatena, vabastavad liikmesriigid 
pumpelektrijaamad tulevikus sellistest 
tasudest.

Or. de

Selgitus

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Muudatusettepanek 556
Amalia Sartori, Mario Mauro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid. 
Käesolev lõige ei piira siseriiklike 
õigusaktidega juba ette nähtud
sooduskavasid.

Or. en

Selgitus

Ei vaja selgitust.

Muudatusettepanek 557
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
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võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus ja võttes arvesse
eeldatavaid energiatarbijate tuleviku 
kulusid, tagavad riikide reguleerivad 
asutused, et direktiivi 2009/72/EÜ 
artikli 37 lõike 8, direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 41 lõike 8, määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 13 kohaldamisel 
pakutakse kõnealuse projekti teostamiseks 
asjakohaseid stiimuleid.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punkti 1 alapunktides a, b, d ja e, 
samuti punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

Or. en
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Muudatusettepanek 559
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ja
kulude katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset mõju piirkondadele või 
kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse seoses kulude katmatajätmise 
riskide ning arendusriskidega.

Or. de

Muudatusettepanek 560
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
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põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ja 
kulude katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekande- ja levitamise 
tehnoloogia ja kulude katmatajätmise 
riskide ning arendusriskidega.

Or. nl

Muudatusettepanek 561
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ja 
kulude katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi üldisi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ja 
kulude katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia ja
kulude katmatajätmise riskide ning
arendusriskidega.

2. Riikide reguleerivad asutused võtavad 
selliste stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 12 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riikide 
reguleerivad asutused projektiedendaja 
kantavaid eririske, nende vähendamiseks 
võetud meetmeid ja kõnealuse riskiprofiili 
põhjendust, pidades silmas projekti 
positiivset puhasmõju võrreldes 
riskivabama alternatiiviga. Stiimuleid 
pakutakse eelkõige seoses maismaa ja 
avamere uue ülekandetehnoloogia, uue
jaotamise tehnoloogia ja kulude 
katmatajätmise riskide ning samuti 
arendusriskidega.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab järgmist:

välja jäetud

(a) ennetavate investeeringute eeskirjad; 
või
(b) projekti käikulaskmisele eelnenud 
tõhusate investeerimislahenduste 
kajastamise eeskirjad; või
(c) projekti investeeritud kapitalilt 
lisakasumi võimaldamise eeskirjad; või
(d) muud vajalikuks ja asjakohaseks 
peetavad meetmed.



AM\900618ET.doc 53/91 PE487.999v01-00

ET

Or. xm

Selgitus

Stiimulid peaksid olema üksnes riigiasutuste otsustada. Stiimuli iseloom võib varieeruda 
vastavalt liikmesriigi tariifisüsteemi konkreetsele ülesehitusele ja peaks vastama konkreetse 
projekti vajadustele. Seetõttu ei tundu võimalike stiimulite üldloend asjakohane.

Muudatusettepanek 564
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab järgmist:

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab muu hulgas järgmist:

Or. en

Selgitus

Antud stiimulite nimekiri ei tohiks piirduda ülalpool loetletutega, kuna see takistaks leidmast
uusi võimalusi investeeringute stimuleerimiseks.

Muudatusettepanek 565
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab järgmist:

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab muu hulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 566
Kathleen Van Brempt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektri ja gaasi ülekandmise 
projektidesse investeerimisega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise ühtse 
metoodika kohta.

(b) elektri ja gaasi ülekandmise 
projektidesse investeerimisega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise ühtse 
metoodika ja nutivõrgu projektide kohta.

Or. nl

Muudatusettepanek 567
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektri ja gaasi ülekandmise 
projektidesse investeerimisega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise ühtse 
metoodika kohta.

(b) elektri ja gaasi ülekandmise 
projektidesse ja nutivõrgu projektidesse
investeerimisega kaasnevate suuremate 
riskide hindamise ühtse metoodika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektri ja gaasi ülekandmise 
projektidesse investeerimisega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise ühtse 
metoodika kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Muudatusettepanek 569
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid.

5. Kõik riikide reguleerivad asutused, kes 
teevad otsuse anda täiendavaid stiimuleid,
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid.

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse ja nutivõrgu 
projektidesse tehtavate investeeringute 
ning nendega kaasnevate suuremate riskide 
hindamise metoodika ja kriteeriumid.

Or. nl

Muudatusettepanek 571
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid.

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse ja nutivõrgu 
projektidesse tehtavate investeeringute 
ning nendega kaasnevate suuremate riskide 
hindamise metoodika ja kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 573
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib esitada suunised 
käesolevas artiklis sätestatud stiimulite 
kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 18 lõigetele 1–3 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 23 lõikele 1.

6. Komisjon esitab koostöös 
koostööametiga suunised käesolevas 
artiklis sätestatud stiimulite kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 18 
lõigetele 1–3 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artikli 23 lõikele 1, võttes vajaduse korral 
arvesse riikide eripärasid.
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Or. en

Muudatusettepanek 574
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib esitada suunised 
käesolevas artiklis sätestatud stiimulite 
kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 18 lõigetele 1–3 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 23 lõikele 1.

6. Komisjon esitab suunised käesolevas 
artiklis sätestatud stiimulite kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 18 
lõigetele 1–3 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artikli 23 lõikele 1. Seejuures tuleb eriti 
arvesse võtta täiendavaid tulusid 
sätestavaid eeskirju vastavalt käesoleva 
artikli lõike 3 punktile c.

Or. de

Muudatusettepanek 575
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib esitada suunised 
käesolevas artiklis sätestatud stiimulite 
kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 18 lõigetele 1–3 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 23 lõikele 1.

6. Komisjon võib esitada suunised 
stiimulite kohta vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artikli 18 lõigetele 1–3 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 23 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Kuna võimalus luua stiimuleid uue taristu ehitamiseks on juba ette nähtud määrusega (EÜ) 
nr 715/2009, ei peaks artikkel piirduma käesolevas artiklis mainitud ühishuviprojektidega.
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Muudatusettepanek 576
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib esitada suunised 
käesolevas artiklis sätestatud stiimulite 
kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 18 lõigetele 1–3 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 23 lõikele 1.

6. Komisjon esitab suunised käesolevas 
artiklis sätestatud stiimulite kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 18 
lõigetele 1–3 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artikli 23 lõikele 1.

Or. ro

Muudatusettepanek 577
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Tegevuse koordineerimine

1. Et tagada liidu energiataristu, 
sealhulgas üldhuviprojektide kindel ja 
tõhus tegevus, esitab koostööamet 
komisjonile kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest oma 
vastava ettepaneku, kuidas töötada välja 
ja rakendada asjakohast reaalajas 
tegevuse koordineerimist.
2. Ettepanekutes sisalduvad:
(a) täielikud tegevuse kirjeldused, milles 
on selgelt näidatud teave, mida tuleb 
koguda ja jagada kõikide ühendatud 
ülekandesüsteemide haldurite vahel igas 
ühendatud piirkonnas;
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(b) juhtimismudelid, sealhulgas 
omandisuhted;
(c) rakendamise ajakavad.
3. Kuue kuu jooksul alates ettepaneku 
kättesaamisest konsulteerib komisjon
kõigi asjaomaste sidusrühmadega ja 
avaldab põhjendatud arvamuse 
ettepaneku kohta.
4. Kolme kuu jooksul alates koostööameti 
arvamuse kättesaamisest teeb komisjon 
ENTSO-E-le ja ENTSO-G-le ülesandeks 
alustada asjakohase tegevuse 
koordineerimise rakendamist.
5. Artiklis 2 a osutatud tegevusalane teave 
tehakse reaalajas kättesaadavaks 
kõikidele ühendatud süsteemide 
halduritele ja koostööametile. Iga 
süsteemihaldur määrab kontaktpunkti, 
mis vastutab koostööameti või teiste 
süsteemihaldurite teabetaotlustele 
vastamise eest.
6. Pärast kaheaastast rakendamist hindab 
koostööamet koordineerimise
mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 578
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Tegevuse koordineerimine

1. Et tagada Euroopa energiataristu, 
sealhulgas üldhuviprojektide kindel ja 
tõhus tegevus, esitavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G koostööametile ja komisjonile 
kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest oma vastavad 
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ettepanekud, kuidas töötada välja ja 
rakendada asjakohast reaalajas tegevuse 
koordineerimist. Taotluse võib esitada 
konkreetsete ja siduvate võrgueeskirjade 
sätete vormis, et saada vastavalt kehtivale 
korrale heakskiit.
2. Ettepanekutes sisalduvad:
(a) täielikud tegevuse kirjeldused, milles 
on selgelt näidatud teave, mida tuleb 
koguda ja jagada kõikide ühendatud 
ülekandesüsteemide haldurite vahel igas 
ühendatud piirkonnas;
(b) juhtimismudel, sealhulgas 
omandisuhted;
(c) rakendamise ajakava.
3. Kolme kuu jooksul alates ettepanekute 
kättesaamisest avaldab koostööamet 
põhjendatud arvamuse ettepanekute 
kohta.
4. Kolme kuu jooksul alates koostööameti 
arvamuse kättesaamisest teeb komisjon 
ENTSO-E-le ja ENTSO-G-le ülesandeks 
alustada asjakohase tegevuse 
koordineerimise rakendamist.
5. Artiklis 2 a osutatud tegevusalane teave 
tehakse reaalajas kättesaadavaks 
kõikidele ühendatud süsteemide 
halduritele ja koostööametile. Iga 
süsteemihaldur määrab kontaktpunkti, 
mis vastutab koostööameti või teiste 
süsteemihaldurite vastavatele 
teabetaotlustele vastamise eest.

Or. en

Selgitus

Kuna võrgustikud muutuvad üha keerukamaks ja üksteisest sõltuvamaks, on vaja tegevuse 
koordineerimist Euroopa tasandil, et koguda reaalajas teavet piiriüleste elektri- ja 
gaasitarnete kohta, nende suhtelise kulu kohta, et anda komisjonile, liikmesriikidele, 
reguleerijatele ja ülekandesüsteemide halduritele andmeid, mida on vaja taristu võrgustike 
turvaliseks ja tõhusaks tööks ning nende edaspidiseks planeerimiseks.
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Muudatusettepanek 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Tegevuse koordineerimine

1. Et tagada liidu energiataristu, 
sealhulgas üldhuviprojektide kindel ja 
tõhus tegevus, esitavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G koostööametile ja komisjonile 
kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest oma vastavad 
ettepanekud, kuidas töötada välja ja 
rakendada asjakohast reaalajas tegevuse 
koordineerimist, võttes arvesse erinevaid 
piirkondlikke talitlusnõudeid.
2. Ettepanekutes sisalduvad:
(a) täielikud tegevuse kirjeldused, milles 
on selgelt näidatud teave, mida tuleb 
koguda ja jagada kõikide ühendatud 
ülekandesüsteemide haldurite vahel igas 
ühendatud piirkonnas;
(b) rakendamise ajakavad.
3. Kolme kuu jooksul alates ettepanekute 
kättesaamisest avaldab koostööamet 
põhjendatud arvamuse ettepanekute 
kohta.
4. Kolme kuu jooksul alates koostööameti 
arvamuse kättesaamisest teeb komisjon 
ENTSO-E-le ja ENTSO-G-le ülesandeks 
alustada asjakohase tegevuse 
koordineerimise rakendamist.
5. Artiklis 2 a osutatud tegevusalane teave 
tehakse reaalajas kättesaadavaks 
kõikidele ühendatud süsteemide 
halduritele ja koostööametile. Iga 
süsteemihaldur määrab kontaktpunkti, 
mis vastutab koostööameti või teiste 
süsteemihaldurite teabetaotlustele 
vastamise eest.
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Or. en

Selgitus

Toetades samal ajal reaalajas põhivõrguettevõtja toimimise koordineerimise ideed, tuleb 
liikmesriikidele ja nende põhivõrguettevõtjatele tagada varustuskindluse ja turvalise 
toimimise õiguslik vastutus. Tuleb arvesse võtta suuri erinevusi ülekandesüsteemide 
operatiivsetes nõuetes. Peale selle on piisavalt nõudeid põhivõrguettevõtjate halduse ja
omandiõiguse kohta praegustes Euroopa Liidu õigusaktides.

Muudatusettepanek 580
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – artikkel -15 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -15

Projekti, mis on saanud vabastuse 
vastavalt direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 36 
või määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklile 
17, ei saa liidu rahalist toetust (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse, mis 
rajab Euroopat Ühendamise Rahastu) 
sätete alusel.

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojekti seisundi eelised kattuvad vabastuse saanu eelistega vastavalt direktiivi 
2009/73/EÜ artiklile 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklile 17. Eelkõige täiendav 
finantstoetus võib mõjutada uue taristu amortisatsiooniperioodi ja seega mõjutada vabastuse 
andmise otsust. Vabastatud projektid ei tohiks seega saada täiendavat rahastamist Euroopa 
Ühendamise Rahastust.

Muudatusettepanek 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalise abi tingimustele vastavad 
projektid

välja jäetud

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

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise 
toetuste kujul vastavalt [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele 
Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 
kohta], kui neid projekte teostatakse 
artikli 5 lõike 6 punktis b sätestatud 
korras või kui need vastavad järgmistele 
kriteeriumidele:
(a) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel artikli 13 lõike 4 punkti a 
kohaselt tõendatakse olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, solidaarsus 
või innovatsioon; ning
(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust 
stiimulite kohta ja selle põhjendusi; ja
(c) projekti kohta on tehtud artikli 36 
kohane kulude riikidevahelise jaotamise 
otsus või on riikide reguleerivad asutused 
ja koostööamet esitanud arvamuse 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 või 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 17 
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kohase vabastuse saanud projekti ärilise 
tasuvuse kohta.
3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja 
punktis 4 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
samuti liidu rahalist abi tööde tegemise 
toetuste kujul vastavalt [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele 
Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 
kohta], kui asjaomased projektiedendajad 
suudavad selgelt tõendada projekti olulist 
positiivset välismõju ja selle ärilise 
tasuvuse puudumist.

Or. en

Selgitus

Energia suunised peaksid määrama kindlaks ühishuviprojektid, mis tuleks ellu viia 2020. 
aastaks. Seetõttu on oluline, et suunised võetakse vastu võimalikult kiiresti. 
Ühishuviprojektide abikõlblikkuse tingimused liidu rahalise abi saamiseks Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel tuleks kindlaks määrata Euroopa Ühendamise Rahastu 
sees. Selle abil saame parandada mitte ainult järjepidevust ELi rahaliste vahendite 
jaotamises pärast finantsraamistiku ja nende ühishuviprojektide kinnitamist, mida peaks 
rahastama Euroopa Ühendamise Rahastu.

Muudatusettepanek 582
Alejo Vidal-Quadras 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalise abi tingimustele vastavad 
projektid

Liidu rahalise abi tingimustele vastavad 
projektid ja projektide abikõlblikus

Or. en

Muudatusettepanek 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energia suunised peaksid määrama kindlaks ühishuviprojektid, mis tuleks ellu viia 2020. 
aastaks. Seetõttu on oluline, et suunised võetakse vastu võimalikult kiiresti. 
Ühishuviprojektide abikõlblikkuse tingimused liidu rahalise abi saamiseks Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel tuleks kindlaks määrata Euroopa Ühendamise Rahastu 
sees. Selle abil saame parandada mitte ainult järjepidevust ELi rahaliste vahendite 
jaotamises pärast finantsraamistiku ja nende ühishuviprojektide kinnitamist, mida peaks 
rahastama Euroopa Ühendamise Rahastu.

Muudatusettepanek 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. II lisa punktides 1, 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui neid viiakse ellu 
gaasitaristu sektorite nendes osades, kus 
rakendatakse maagaasi siseturu 
ühiseeskirju käsitleva direktiivi 
2009/73/EÜ eraldatuse sätteid, sealhulgas 
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nendes liikmesriikides, kus selles suhtes 
kohaldatakse erandeid.

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

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on rakendada kolmanda energiapaketi liberaliseerimispaketti, eriti seoses
gaasituruga, ning tagada, et maagaasi tootmisest ja tarnetegevuse on teineteisest lahus ja
olemasoleva monopoli võrgud on eraldatud. Seda võib lihtsustada, seades eeltingimuseks, et 
ainult need gaasi puudutavad ühishuviprojektid, mis viiakse ellu nende liikmesriikide 
gaasitaristu sektorites, kus tõhus omandisuhete eraldamine on rakendatud, on abikõlblikud
liidu rahalise abi saamiseks.

Muudatusettepanek 585
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 586
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. II lisa punktides 1, 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta]. Finantsinstrumendi valik 
peab lähtuma projektist. Kõikides 
projektides ei pea tingimata kohaldama 
kõiki finantseerimise võimalusi.

Or. de

Muudatusettepanek 587
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta].

Or. en

Muudatusettepanek 588
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 589
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 590
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
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ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi finantsinstrumentide kaudu 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui projekt ei ole 
äriplaani ega muude (eelkõige võimalike 
investorite või võlausaldajate koostatud) 
hinnangute kohaselt äriliselt tasuv.

Or. de

Muudatusettepanek 591
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise 
toetuste kujul vastavalt [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele 
Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 
kohta], kui neid projekte teostatakse 
artikli 5 lõike 6 punktis b sätestatud 
korras või kui need vastavad järgmistele 
kriteeriumidele:

välja jäetud

(a) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel artikli 13 lõike 4 punkti a 
kohaselt tõendatakse olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, solidaarsus 
või innovatsioon; ning
(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust 
stiimulite kohta ja selle põhjendusi; ning
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(c) projekti kohta on tehtud kohane 
kulude riikidevahelise jaotamise otsus või 
on riikide reguleerivad asutused ja 
koostööamet esitanud arvamuse 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 või 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 17 
kohase vabastuse saanud projekti ärilise 
tasuvuse kohta.

Or. en

Selgitus

Energia suunised peaksid määrama kindlaks ühishuviprojektid, mis tuleks ellu viia 2020. 
aastaks. Seetõttu on oluline, et suunised võetakse vastu võimalikult kiiresti. 
Ühishuviprojektide abikõlblikkuse tingimused liidu rahalise abi saamiseks Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel tuleks kindlaks määrata Euroopa Ühendamise Rahastu 
sees. Selle abil saame parandada mitte ainult järjepidevust ELi rahaliste vahendite 
jaotamises pärast finantsraamistiku ja nende ühishuviprojektide kinnitamist, mida peaks 
rahastama Euroopa Ühendamise Rahastu

Muudatusettepanek 592
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia mahu kiire suurendamine nõuab tohutut hoiustusvõimsuse suurendamist.
Pumpelektrijaamade näol on praegu tegu tehniliselt ja majanduslikult tõhusaima 
elektrisalvestamise tehnoloogiaga. Pumpelektrijaamade toetussüsteemist kõrvaletõrjumine 
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võib põhjustada nende tagasihoidlikumat laienemist ja selle tagajärjena elektrienergia 
varustuskindluse langemist. Lisaks tuleb tähele panna, et edaspidi nõuab pumpelektrijaamade 
ehitamine tunduvalt suuremaid laiendamiskulutusi, sest majanduslikult kõige tasuvamad 
võimalused on juba ümber paigutatud. 

Muudatusettepanek 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 ja 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 594
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 

2. II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:
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järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 595
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 596
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 ja 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
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sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Selgitus

Naftajuhtmete väljajätmine finantstoetusest ei ole loogiline.

Muudatusettepanek 597
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktides a kuni d ja 
punktides 2 ja 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 598
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekti kulude ja tulude analüüsimisel 
artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt 

(a) projekti kulude ja tulude analüüsimisel 
artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt 
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varustuskindlus, solidaarsus või 
innovatsioon; ning

keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu,
varustuskindlus, solidaarsus või 
innovatsioon; ning

Or. en

Selgitus

Keskkonnakaitse, sealhulgas kasvuhoonegaaside vähendamine võib olla üks peamisi taristu
investeeringute avaliku väärtuse allikaid. Seda tuleb arvesse võtta Euroopa Ühendamise 
Rahastu finantseerimise ja abikõlblikkuse otsuseid tehes.

Muudatusettepanek 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; ning

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; igal juhul liidu
ehitustööde finantsabi toetab üksnes
majanduslikku, keskkonnaalast ja 
sotsiaalset kasu toovaid ühishuviprojekte, 
mida ei ole võimalik saavutada ühegi
konkureeriva äriprojektiga; ning

Or. en

Muudatusettepanek 600
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude (b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
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(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; ning

(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; igal juhul liidu
ehitustööde finantsabi toetab üksnes
majanduslikku ja/või sotsiaalset ja/või 
keskkonnaalast kasu toovaid 
ühishuviprojekte, mida ei ole võimalik 
saavutada ühegi konkureeriva
äriprojektiga.

Or. en

Selgitus

Iga energiataristute rahastamismehhanism tuleks kavandada nii, et see säilitab 
erainvesteeringute korraliku voolu, moonutamata konkurentsi Euroopa energiaturgudel. Kui 
erandina sellest põhimõttest kaalutakse „äriliselt mittetasuvate” projektide lisamist 
ühishuviprojektide lõplikku loendisse, tuleks seda selgelt ja rangelt piirata.

Muudatusettepanek 601
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; ning

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; igal juhul liidu
ehitustööde finantsabi toetab üksnes
majanduslikku, keskkonnaalast ja 
sotsiaalset kasu toovaid ühishuviprojekte, 
mida ei ole võimalik saavutada ühegi
konkureeriva äriprojektiga; 

Or. en
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Selgitus

Iga energiataristute rahastamismehhanism tuleks kavandada nii, et see säilitab 
erainvesteeringute korraliku voolu, moonutamata konkurentsi Euroopa energiaturgudel. Kui 
erandina sellest põhimõttest kaalutakse „äriliselt mittetasuvate” projektide lisamist 
ühishuviprojektide lõplikku loendisse, tuleks seda selgelt ja rangelt piirata.

Muudatusettepanek 602
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; ning

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; kui omavahel 
konkureerivad mitu äriliselt mittetasuvat 
projekti, siis tuleb võrdlushinnangus 
arvesse võtta iga projekti kulusid ja 
eeliseid ning valida tuleb kõige parema 
kulude/eeliste tasakaaluga projekt; ning

Or. fr

Selgitus

Ainult ärilise mittetasuvuse tingimus on ebapiisav, kui sellega ei kaasne tagatist, et tegemist 
on kõige parema äriliselt mittetasuva projektiga.

Muudatusettepanek 603
Marian-Jean Marinescu 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
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võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; ning

võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv. Projekti ärilise 
tasuvuse hindamisel võetakse arvesse 
artikli 14 lõikes 3 osutatud otsust stiimulite 
kohta ja selle põhjendusi; andes rahalist 
toetust ühishuviprojektile, tehakse 
kindlaks, et see ei põhjusta kahjulikke 
tagajärgi teistele äriliselt tasuvaile
projektidele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekti kohta on tehtud artikli 13 
kohane kulude riikidevahelise jaotamise 
otsus või on riikide reguleerivad asutused 
ja koostööamet esitanud arvamuse 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 või 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 17 
kohase vabastuse saanud projekti ärilise 
tasuvuse kohta.

(c) projekti kohta on tehtud kohane kulude 
riikidevahelise jaotamise otsus artikli 13 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

ELi otsetoetuste ja kolmanda osapoole juurdepääsu erandi sarnane roll projekti rahalise 
tasuvuse toetamisel – otsused mõlema küsimuse kohta tuleks teha samas etapis, et tagada 
kahe vahendi õige tasakaal, et vältida projektidevahelisi konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 605
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) projektide vahel, mis aitavad kaasa 
sama liidu esmatähtsate koridoride 
täitmisele, ei ole konkurentsi 
moonutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) projekt ei too kaasa turumoonutusi,
seades teisi äriliselt tasuvaid projekte 
ebasoodsasse olukorda.

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojektide valik tuleks teha hoolikalt, et mitte moonutada turutingimusi.

Muudatusettepanek 607
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja 
punktis 4 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
samuti liidu rahalist abi tööde tegemise 
toetuste kujul vastavalt [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele 
Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 

välja jäetud
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kohta], kui asjaomased projektiedendajad 
suudavad selgelt tõendada projekti olulist 
positiivset välismõju ja selle ärilise 
tasuvuse puudumist.

Or. en

Selgitus

Energia suunised peaksid määrama kindlaks ühishuviprojektid, mis tuleks ellu viia 2020. 
aastaks. Seetõttu on oluline, et suunised võetakse vastu võimalikult kiiresti. 
Ühishuviprojektide abikõlblikkuse tingimused liidu rahalise abi saamiseks Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel tuleks kindlaks määrata Euroopa Ühendamise Rahastu 
sees. Selle abil saame parandada mitte ainult järjepidevust ELi rahaliste vahendite 
jaotamises pärast finantsraamistiku ja nende ühishuviprojektide kinnitamist, mida peaks 
rahastama Euroopa Ühendamise Rahastu.

Muudatusettepanek 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

Ühishuvi projektile kord välja antud 
finantstoetust ei saa tagasiulatuvalt tagasi 
võtta, kui projekt kaotab oma
ühishuviprojekti staatuse. See ei piira 
kontrollkoja mis tahes otsust.

Or. en
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Selgitus

Tuleb tagada, et ühishuviprojektile juba antud finantstoetusi (sealhulgas ka
investeeringustiimuleid) ei saa tagasiulatuvalt tagasi võtta, kui projekt kaotab oma staatuse, 
välja arvatud juhul, kui projektiedendaja andis ekslikku teavet ühishuviprojekti staatuse 
saamiseks.

Muudatusettepanek 609
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

3. II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

Or. de

Muudatusettepanek 610
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 

3. II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
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loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

3. II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Alejo Vidal-Quadras 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tingimuste täitmist liidu 
ühishuviprojektidele finantsabi saamiseks
vaadeldakse vastavalt nende panusele ühe 
või mitmele asjakohasele eesmärgile,
nagu on sätestatud artiklis 1 a. Panust
tuleks hinnata kriteeriumide suhtes iga 
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eesmärgi puhul järgmiselt:
(i) edendada edasist energia siseturu
integreerimist ning elektri- ja 
gaasivõrkude piiriülest koostalitlusvõimet:
– projektide arvu ühendamine tõhusalt 
liikmesriikide võrkudesse ja kõrvaldades 
sisemised piirangud;
– liikmesriikide energiaisolatsiooni 
vähendamine või kaotamine;
– asjaomaste liikmesriikide elektrienergia 
võimsuse piiriülese edastamise 
protsendimäär võrreldes paigaldatud 
elektrienergia tootmisvõimsusega; ja
– kahe asjaomase liikmesriigi nõudluse 
kõrgeima tipu protsendimäär reguleeritud 
pöörduvate voogudega ühendatud 
gaasivõrgus.
(ii) edendada ELi energiavarustuse 
kindlust, mida mõõdetakse süsteemi
vastupidavuse ja süsteemi toimingute 
turvalisuse arengu kaudu:
– projektide arvu ja nende suutlikkust, 
mitmekesistada tarneallikaid, varustades 
tarnijate ja tarneteedega;
– nende projektide arv, mis suurendavad 
ladustamisvõimsust;
– prognoositava rikete arvu ja nende 
kestuse vähendamine;
– taastuvenergia välditavate lekete hulk 
piiriüleseid ühenduste puudumise tõttu;
– isoleeritud turgude ühendused 
mitmekesisemate tarneallikatega; või
(iii) aidates kaasa säästvale arengule ja
keskkonnakaitsele:
– taastuvelektri ülekanne tootmisest 
peamistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;
– CO2 heitkogused, mis on ära hoitud
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saanud projektide ehitusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 613
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Energiatõhususele ja 
detsentraliseeritud taastuvenergia 
tootmise integreerimisele kaasa aitavad 
projektid peaksid saama vähemalt kaks 
kolmandikku energiataristuprojektidele 
suunatud võimalikust rahalisest toetusest.

Or. de

Muudatusettepanek 614
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rõhutab vajadust vältida konkurentsi 
moonutamist, eelkõige projektide vahel, 
mis panustavad sama liidu esmatähtsasse
koridori.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritaristu projektid peavad saama
vähemalt kaks kolmandikku
energeetikataristu projektidele ette nähtud 
finantstoetusest.

Or. en

Selgitus

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Muudatusettepanek 616
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Elektritaristu sihtotstarbeline 

rahastamine
1. Energiataristule tuleb eraldada rahalist 
toetust. 3. Elektritaristu projektid peavad 
saama vähemalt kaks kolmandikku
energeetikataristu projektidele ette nähtud 
finantstoetusest.

Or. en

Selgitus

Kuna elektriprojektide rahastamise vajadus on kaks korda suurem gaasi omadest, siis seda 
investeeringuvajaduse erinevust tuleks selgelt kajastada, eraldades vähemalt kahekordse
summa elektritaristule võrreldes gaasi ja teiste potentsiaalsete energiataristu projektidega.
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Muudatusettepanek 617
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 2017. aastal avaldab komisjon 
aruande ühishuviprojektide rakendamise 
kohta. Aruandes hinnatakse järgmist:

1. Komisjon edastab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, mis 
sisaldab:

Or. ro

Muudatusettepanek 618
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegelikud kulud ja
ühishuviprojektide üleliiduline mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 619
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt d – kolmas taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– parimate ja innovaatiliste tavade 
kindlaksmääramine seoses huvirühmade 
kaasamisega ja keskkonnamõju 
leevendamisega loamenetlustes ja 
projektide rakendamises;
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Or. en

Muudatusettepanek 620
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 2017. aastaks saadab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule
aruande ühishuviprojektide rakendamise 
kohta. Aruandes hinnatakse järgmist:
(a) artikli 3 kohaselt välja valitud 
ühishuviprojektide arendamisel, 
ehitustööde tegemisel ja käikulaskmisel 
tehtud edusammud ning vajaduse korral 
rakenduse viivitus ja muud kogetud 
raskused;

(b) liidu poolt kooskõlas [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
Euroopa Ühendamise Rahastu loomise 
kohta] ühishuviprojektide jaoks eraldatud 
ja väljamakstud rahasummad võrreldes 
rahastatud ühishuviprojektide 
koguväärtusega;
(c) elektri- ja gaasisektori puhul 
liikmesriikidevaheliste ühenduste 
loomine, sellega seotud energiahindade 
areng ning energiavõrgu tõrgete arv, 
põhjused ja majanduskulu;
(d) seoses lubade andmise ja üldsuse 
osalemisega:
– ühishuviprojektide loamenetluste 
keskmine ja maksimaalne kestus, sh 
menetluse iga etapi kestus, võrreldes 
artikli 11 lõikes 3 osutatud algsete oluliste 
vahe-eesmärkide saavutamise ajakavaga;
– vastuseis ühishuviprojektidele (eelkõige 
avaliku arutelu käigus saadud kirjalike 
vastuväidete ja õiguskaitsemenetluste 
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arv);
(e) seoses reguleerimisega:
– selliste ühisprojektide arv, mille kohta 
on tehtud artikli 13 kohane kulude 
riikidevahelise jaotamise otsus;
– selliste ühisprojektide arv ja laad, mille 
jaoks on tagatud artikli 14 kohased 
konkreetsed stiimulid.

Or. ro

Muudatusettepanek 621
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon loob taristu 
läbipaistvusplatvormi, mis on üldsusele 
interneti kaudu ELi ametlikes keeltes
kergesti juurdepääsetav. Platvorm sisaldab 
järgmist teavet:

Or. de

Muudatusettepanek 622
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave (sh 
geograafiline teave) kõigi 
ühishuviprojektide kohta;

(a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave ja
kulud (sh geograafiline teave) kõigi 
ühishuviprojektide kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 623
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) korrapäraselt ajakohastatud teavet
rühmade töö kohta, mis on loodud 
vastavalt artikli 3 lõikele 2, sealhulgas 
dokumendid ja analüüsid, esitatakse
rühmades arutamiseks, jättes välja neis 
sisalduvad ärisaladused;

Or. en

Selgitus

Et tagada tõhus lähenemisviis üldsuse kaasamisele ning vastuvõtmisele, tuleks kehtestada
võimalikult varajases etapis võrkude planeerimise läbipaistvus. Kui läbipaistvus tuleks
tagada üksnes projekti hilisemas etapis, tähendaks see, et mõni näeks projekti kui 
valmistulemust ja nii õõnestataks see üldeesmärgi ettepanekut.

Muudatusettepanek 624
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil asjaomaste ühishuviprojektide kulude 
ja tulude analüüsimisel saadud tulemused, 
v.a tundlik äriteave.

(c) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil asjaomaste ühishuviprojektide kulude 
ja tulude analüüsimisel saadud lõplikud 
tulemused, v.a tundlik äriteave.

Or. en

Selgitus

Iga projekti lõplikud tasuvusanalüüsi tulemused peaks olema hõlpsalt ja täielikult
kättesaadavad sidusrühmadele (järgides samas tundliku äriteabe konfidentsiaalsust). 
Teavitamise ja avalikustamise protsess peaks võimaldama sidusrühmadel olla igal ajal kursis 
projekti edenemisega.
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Muudatusettepanek 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil asjaomaste ühishuviprojektide kulude 
ja tulude analüüsimisel saadud tulemused,
v.a tundlik äriteave.

(c) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil asjaomaste ühishuviprojektide kulude 
ja tulude analüüsimisel saadud lõplikud 
tulemused, v.a tundlik äriteave.

Or. en

Muudatusettepanek 626
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil asjaomaste ühishuviprojektide kulude 
ja tulude analüüsimisel saadud tulemused, 
v.a tundlik äriteave.

(c) artikli 12 kohaselt koostatud metoodika 
abil asjaomaste ühishuviprojektide kulude 
ja tulude eelanalüüsimisel saadud 
põhitulemused, v.a tundlik äriteave.

Or. en

Muudatusettepanek 627
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) korrapäraselt ajakohastatud teavet
rühmade töö kohta, mis on loodud 
vastavalt artikli 3 lõikele 2, sealhulgas 
päevakorra ja koosolekute protokollid,
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jättes samas välja igasuguse äriliselt
salajase teabe; 

Or. en

Muudatusettepanek 628
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teave ühishuviprojektide praeguse 
loendi kohta, ülevaade otsusetegemise 
etappidest ja piirkondlike rühmade 
koosolekute kuupäevadest ja 
kellaaegadest ning protokollide ja tehtud 
otsuste avaldamine pärast koosolekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 629
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) järelhindamine, mis kirjeldab 
teostunud ühishuviprojektide üleliidulisi
mõjusid.

Or. en

Muudatusettepanek 630
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Määrust EÜ nr 713/2009 muudetakse 
järgmiselt:
Artikkel 22 a asendatakse järgmisega:
Koostööametile peab maksma
vabastusotsust taotledes lõivu artikli 9
lõike 1 kohaselt ja kõigi muude teenuste 
eest, mida koostööamet vastavalt [määrus, 
milles käsitletakse üleeuroopalise
energiataristu suuniseid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1364/2006/EÜ] osutas.

Or. en

Selgitus

Eelarvelised piirangud, millega koostööamet silmitsi seisab, ei tohiks kahjustada selle tähtsa 
missiooni lõpuleviimist.


