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Muudatusettepanek 631
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Põhjamere elektrivõrk: Põhjameres, Iiri 
meres, La Manche'i väinas, Läänemeres ja 
neid ümbritsevates vetes paiknev 
integreeritud elektrivõrk elektri 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse ning riikidevahelise 
elektrikaubanduse laiendamiseks.

(1) Põhjamere elektrivõrk: Põhjameres, Iiri 
meres, La Manche'i väinas, Läänemeres ja 
neid ümbritsevates vetes paiknev 
integreeritud elektrivõrk ja seonduvad 
võrkude arendused (ühendused, 
riigisiseste kaldapealsete võrkude 
täiustamine) elektri transportimiseks 
taastuvatest avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning riikidevahelise elektrikaubanduse 
laiendamiseks.

Or. en

Selgitus

Hõlmata tuleb kaldapealsed arendused ja võrkudevahelised merealused ühendused.

Muudatusettepanek 632
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused Vahemere-
äärsete kolmandate riikidega eelkõige
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri võrku integreerimiseks.

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused, st Pürenee poolsaare ja
Prantsusmaa vahelised ühendused 
siseturu väljakujundamiseks ja
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia võrku integreerimiseks, ning 
ühendused Vahemere-äärsete kolmandate 
riikidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused Vahemere-äärsete 
kolmandate riikidega eelkõige taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri võrku 
integreerimiseks.

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
kõnealuse piirkonna liikmesriikide võrkude 
vahelised ühendused ja ühendused 
Vahemere-äärsete kolmandate riikidega 
eelkõige taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri võrku integreerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused Vahemere-
äärsete kolmandate riikidega eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri võrku integreerimiseks.

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused kolmandate 
riikidega eelkõige taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri võrku 
integreerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused Vahemere-
äärsete kolmandate riikidega eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri võrku integreerimiseks.

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused kolmandate 
riikidega eelkõige taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri võrku 
integreerimiseks.

Or. en

Selgitus

Nii kvalifitseeruks iga kolmas riik, olgu see kas Vahemere-äärne riik, Šveits või Norra, 
eelkõige elektri salvestamise projekti jaoks, mis on väga tähtsad ja hädavajalikud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri võrku integreerimiseks.

Muudatusettepanek 636
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused Vahemere-
äärsete kolmandate riikidega eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri võrku integreerimiseks.

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused kolmandate 
riikidega eelkõige taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri võrku 
integreerimiseks.

Or. de

Selgitus

Praeguse sõnastusega võetakse arvesse ainult Vahemere-äärseid riike, ülejäänud kolmandad 
riigid võivad nii tähelepanu alt välja jääda.



PE488.000v01-00 6/116 AM\900619ET.doc

ET

Muudatusettepanek 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Luksemburg, 
Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Lõuna-lääne elektri allkoridor:

Or. en

Muudatusettepanek 638
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.



AM\900619ET.doc 7/116 PE488.000v01-00

ET

Or. de

Selgitus

Tulenevalt geograafilisest ja energiamajanduslikult olukorrast on Austrial põhja-lõuna 
elektrikoridoride puhul Lääne-Euroopas, eelkõige Saksamaa-Austria-Šveitsi kolmnurgas 
keskne tähtsus. Austria tuleks vastavalt võtta asjaomase liikmesriigina põhja-lõuna ühendatud 
elektrivõrkude kategooriasse Lääne-Euroopas ja kaasata seega selgesõnaliselt I lisa 1. osa 2. 
punkti lõiku 2.

Muudatusettepanek 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – teine lõik – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Lõuna-lääne allkoridor (Portugal, 
Hispaania ja Prantsusmaa): 
võrkudevahelise ühendamise võimsuse 
suurendamine turuintegratsiooni 
edendamiseks ja taastuvate 
energiaallikate, sh potentsiaalselt 
Aafrikast imporditavate taastuvate 
energiaallikate täiel määral 
ärakasutamiseks, ning

Or. en

Muudatusettepanek 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – teine lõik – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lääne-Euroopa keskosa allkoridor 
(Madalmaad, Belgia, Luksemburg, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, 
Suurbritannia).

Or. en
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Selgitus

Kavandatavad elektrikoridorid on liiga suured. Alarühmad tuleks määratleda kooskõlas 
praeguste ja käimasolevate piirkondlike energiaalaste algatustega, mille raames tuleks 
eelnevalt arutada ühishuviprojekti staatust taotlevate projektide sobivust. Piirkondlikel 
elektrialastel algatustel on juba piisav kogemus ning arvestus nõuetekohase haldusstruktuuri 
ja sidusrühmade kaasamisega. Seetõttu peaksid koridorid olema võimalikult lähedal juba 
olemasolevatele ja edukalt toimivatele piirkondlikele koostööstruktuuridele.

Muudatusettepanek 642
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I Lisa – 1. osa – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused 
ja siseliinid siseturu väljakujundamiseks 
ning taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks;

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud
Lääne-Euroopas: liikmesriikide ja 
Vahemere piirkonna kolmandate riikide 
vahelised ühendused ja energiavarude 
salvestamine, eelkõige taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri 
integreerimiseks ja edendamiseks; 

Or. fr

Muudatusettepanek 643
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid ning ühendused ja siseliinid 
kolmandate riikidega, mis on mõeldud 
siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 644
Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa keskosas: põhja-lõuna ja ida-
lääne suunalised ühendused ja siseliinid 
siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid siseturu väljakujundamiseks ning
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 
siseliinid siseturu väljakujundamiseks 
ja/või taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri integreerimiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatused, mis on esitatud koridori eesmärgi piiramise vältimiseks, mis peaksid olema 
paigas siseturu kohaldamisala väljakujundamiseks, kuid seda mitte ainult taastuvatest 
energiaallikatest toodetava elektri integreerimise kaudu.
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Muudatusettepanek 646
Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Austria, 
Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, 
Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, 
Bulgaaria, Itaalia, Poola, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi 
Vabariik, Ungari.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Põhja-lõuna ühendatud 
elektrivõrgud Ida-Euroopa lõunaosas: 
põhja-lõuna suunalised ühendused ja 
siseliinid ning ühendused ja siseliinid 
liiduväliste riikidega, mis on mõeldud 
siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.
Asjaomased liikmesriigid: Bulgaaria, 
Itaalia, Kreeka, Küpros, Rumeenia, 
Sloveenia, Ungari;

Or. en

Selgitus

Esmatähtsad elektrikoridorid peaksid oleva ühtlustatud eelmainitud piirkondadega. Põhja-
lõuna ühendatud elektrivõrkude algatuse poolt koostatud tegevuskava, mis hõlmab 
ettepanekuid ühishuviprojekti suhtes, koosneb üheksast liikmesriigist, kes on hõlmatud 
muudetud lõike 1 punktis 3. Rühm peaks kooskõlas punktile 3 a oma tegevuskava koostama. 
Piirkondade laiendamine ei ole sobilik, kuna sellisel juhul on väga keerukas kokkuleppele 
jõuda.
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Muudatusettepanek 648
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Eraldatud saarte elektrisüsteemide 
ühendamine mandriga, et tuua neile 
integreeritud elektriturust tulenevat kasu, 
suurendada taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja muuta võimalikuks 
taastuvatest energiaallikatest toodetava 
elektri ülekandmise mandrile.

Or. en

Selgitus

Seoses Kreeka saarestike taastuvate energiaallikate kõrge potentsiaaliga, mis oleks võimalik 
ELi liikmesriikidele oma eesmärkide täitmiseks kättesaadavaks muuta, teeme ettepaneku 
käesoleva punkti täiendavaks lisamiseks.

Muudatusettepanek 649
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Läänemere energiaturu elektrivõrkude 
ühendamise kava: Läänemeremaade 
võrkudevahelised ühendused ja riigisiseste 
võrgutaristute vastav täiustamine, et 
lõpetada Baltimaade eraldatus ning 
kiiremini integreerida piirkonna turud.

(4) Läänemere energiaturu elektrivõrkude 
ühendamise kava: Läänemeremaade 
võrkudevahelised ühendused ja riigisiseste 
võrgutaristute vastav täiustamine, et 
lõpetada Baltimaade eraldatus ning 
kiiremini piirkonna turud ja taastuvad 
energiaallikad integreerida.

Or. en
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Muudatusettepanek 650
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: Lääne-Euroopa põhja-
lõuna suunaliste gaasivoogude 
võrkudevahelise ühendamise võimsus 
tarneteede mitmekesistamiseks ja gaasi 
lühiajalise väljundvõimsuse
suurendamiseks.

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: gaasitaristu Lääne-
Euroopa põhja-lõuna suunaliste
gaasivoogude jaoks, et mitmekesistada 
väliseid tarneallikaid, tarneteid ja
parandada Kesk-Euroopa 
energiavarustuskindlust, suurendades
gaasi lühiajalist väljundvõimsust ning 
ehitades ja optimeerides veeldatud 
maagaasi terminalide ja hoidlate taristut.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: Lääne-Euroopa põhja-
lõuna suunaliste gaasivoogude 
võrkudevahelise ühendamise võimsus 
tarneteede mitmekesistamiseks ja gaasi
lühiajalise väljundvõimsuse 
suurendamiseks.

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: Lääne-Euroopa põhja-
lõuna suunaliste gaasivoogude 
võrkudevahelise ühendamise võimsus 
kitsaskohtade eemaldamiseks ja gaasi
lühiajalise väljundvõimsuse 
suurendamiseks, kasutades seega täielikult 
ära võimalikke väliseid tarneallikaid, sh 
Aafrikast, ning optimeerides 
olemasolevaid veeldatud maagaasi 
tootmisjaamu ja hoidlaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 652
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: Lääne-Euroopa põhja-
lõuna suunaliste gaasivoogude 
võrkudevahelise ühendamise võimsus 
tarneteede mitmekesistamiseks ja gaasi 
lühiajalise väljundvõimsuse 
suurendamiseks.

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: Lääne-Euroopa põhja-
lõuna suunaliste gaasivoogude gaasitaristu 
tarneteede mitmekesistamiseks ja gaasi 
lühiajalise väljundvõimsuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Luksemburg, 
Madalmaad, Norra, Portugal, Prantsusmaa, 
Põhja-Iirimaa, Rootsi, Saksamaa, 
Suurbritannia ja Taani.

Asjaomased alakoridorid:

Or. en

Muudatusettepanek 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – teine lõik – alapunkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõuna koridor (Portugal, Hispaania ja 
Prantsusmaa): võrkudevahelise 
ühendamise võimsuse suurendamine, 
võimalike väliste tarneallikate, sh 
Aafrikast, täielikult ärakasutamine ning 
olemasoleva taristu, eelkõige 
olemasolevate veeldatud maagaasi 
tootmisjaamade ja hoidlate, 
optimeerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – teine lõik – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Põhja-lääne koridor (Belgia, Iirimaa, 
Luksemburg, Madalmaad, Norra 
(vaatleja), Portugal, Prantsusmaa, Põhja-
Iirimaa, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia 
ja Taani);

Or. en

Selgitus

Kavandatud gaasikoridorid on liiga suured ja praeguseks on juba sidusrühmi kaasatud. 
Alarühmad tuleks määratleda kooskõlas praeguste ja käimasolevate piirkondlike gaasialaste 
algatustega, mille raames tuleks eelnevalt arutada ühishuviprojekti staatust taotlevate 
projektide sobivust. Piirkondlike gaasialaste algatustega seoses on olemas juba kogemus ning 
arvestatakse nõuetekohase haldusstruktuuri ja sidusrühmade kaasamisega, mistõttu peaksid 
koridorid olema võimalikult lähedal juba olemasolevatele ja edukalt toimivatele 
piirkondlikele koostööstruktuuridele.

Muudatusettepanek 656
Niki Tzavela
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas:
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas:
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ning Vahemere 
idaosa vaheline energiataristu eelkõige 
gaasitarnete mitmekesistamiseks ja 
varustuskindluse suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatustega tehakse ettepanek pöörata rohkem tähelepanu koridori eesmärgile, nt 
mitmekesistamisele, ja Vahemere idaosa hõlmamisele seoses asjaoluga, et see puudutab kahte 
liikmesriiki, mis on juba asjaomasesse nimekirja märgitud.

Muudatusettepanek 657
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud 
gaasivõrgud ja -taristu, sh veeldatud 
maagaasi või surugaasi (LNG ja CNG) 
terminalid ja hoidlad, eelkõige 
gaasitarnete mitmekesistamiseks ja 
varustuskindluse suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud 
gaasitaristud ja -võrgud eelkõige 
gaasitarnete mitmekesistamiseks ja 
varustuskindluse suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud 
gaasivõrkude taristu eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: 
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
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ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

ja Musta mere piirkonna ühendatud 
gaasitaristu eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasi
ülekandmine liitu Kaspia mere 
piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja 
Vahemere idapiirkonnast, et 
mitmekesistada gaasitarneid.

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: Kaspia 
mere piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-
Idast ja Vahemere idapiirkonnast gaasi 
liitu ülekandmise ja hoiustamise taristu, 
sh veeldatud maagaas ja surugaasi (LNG 
ja CNG) terminalid, et mitmekesistada ja 
kindlustada gaasitarneid.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasi 
ülekandmine liitu Kaspia mere 
piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja 
Vahemere idapiirkonnast, et 
mitmekesistada gaasitarneid.

(7) Lõunapoolne gaasikoridor:
gaasitaristu, et parandada Kaspia mere 
piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja 
Vahemere idapiirkonnast liitu suunduvate 
gaasitarnete mitmekesistamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 663
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasi 
ülekandmine liitu Kaspia mere 
piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja 
Vahemere idapiirkonnast, et 
mitmekesistada gaasitarneid.

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: 
gaasitaristu, et parandada Kaspia mere 
piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja 
Vahemere idapiirkonnast liitu suunduvate
gaasitarnete mitmekesistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasi 
ülekandmine liitu Kaspia mere piirkonnast, 
Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja Vahemere 
idapiirkonnast, et mitmekesistada 
gaasitarneid.

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasi 
ülekandmine liitu Kaspia mere piirkonnast, 
Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja Vahemere 
idapiirkonnast, et mitmekesistada ja 
kindlustada gaasitarneid ja tarneteid.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Läänemere energiaturu gaasivõrkude 
ühendamise kava: taristu loomine, et 
lõpetada Baltimaade ja Soome eraldatus, 
nende sõltuvus ühest tarnijast ning

(8) Läänemere energiaturu gaasivõrkude 
ühendamise kava: Läänemere piirkonna 
liikmesriikide vahelise gaasitaristu
loomine, mis tugevdab vastavaid 



AM\900619ET.doc 19/116 PE488.000v01-00

ET

mitmekesistada gaasitarneid Läänemere 
piirkonnas.

siseriiklikke gaasivõrgutaristuid, et 
lõpetada Baltimaade ja Soome eraldatus, 
nende sõltuvus ühest tarnijast, et
mitmekesistada ja kindlustada gaasitarneid 
Läänemere piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Läänemere energiaturu gaasivõrkude 
ühendamise kava: taristu loomine, et 
lõpetada Baltimaade ja Soome eraldatus, 
nende sõltuvus ühest tarnijast ning 
mitmekesistada gaasitarneid Läänemere 
piirkonnas.

(8) Läänemere energiaturu gaasivõrkude 
ühendamise kava: taristu loomine, et 
lõpetada Baltimaade ja Soome eraldatus, 
nende sõltuvus ühest tarnijast ning 
mitmekesistada ja kindlustada gaasitarneid 
ja tarneteid Läänemere piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Naftatarneühendused Ida-Euroopa 
keskosas: Ida-Euroopa keskosas paikneva 
naftatorustike võrgu koostalitlusvõime 
varustuskindluse suurendamiseks ja 
keskkonnariskide vähendamiseks.

(9) Naftatarneühendused Kesk-, Ida- ja 
Kagu-Euroopas: Ida-Euroopa keskosas 
paikneva naftatorustike võrgu 
koostalitlusvõime varustuskindluse 
suurendamiseks ja keskkonnariskide 
vähendamiseks. 

Or. ro
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Muudatusettepanek 668
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Naftatarneühendused Ida-Euroopa 
keskosas: Ida-Euroopa keskosas paikneva 
naftatorustike võrgu koostalitlusvõime 
varustuskindluse suurendamiseks ja 
keskkonnariskide vähendamiseks.

(9) Naftatarnekoridoride 
mitmekesistamine Ida-Euroopa keskosas: 
Ida-Euroopa keskosas paikneva 
naftatorustike võrgu koostalitlusvõime 
varustuskindluse suurendamiseks ja 
keskkonnariskide vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Austria, Poola, 
Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, 
Ungari.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, Poola, 
Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, 
Ungari, Rumeenia.

Or. ro

Muudatusettepanek 670
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 10 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nutivõrkude kasutuselevõtt: nutivõrgu 
tehnoloogia kasutuselevõtt kogu liidus, et 
tõhusalt integreerida kõigi elektrivõrguga
ühendatud kasutajate käitumine ja tegevus, 
eelkõige suurte elektrikoguste tootmine 

(10) Nutivõrkude kasutuselevõtt: nutivõrgu 
tehnoloogia kasutuselevõtt kogu liidus, et 
tõhusalt integreerida kõigi elektri- ja 
gaasivõrguga ühendatud kasutajate 
käitumine ja tegevus, eelkõige suurte 
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taastuvatest või hajutatud energiaallikatest 
ja tarbijate nõudlusreageering;

elektri- ja gaasikoguste tootmine 
taastuvatest või hajutatud energiaallikatest 
ja tarbijate nõudlusreageering;

Or. fr

Muudatusettepanek 671
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 10 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nutivõrkude kasutuselevõtt: nutivõrgu 
tehnoloogia kasutuselevõtt kogu liidus, et 
tõhusalt integreerida kõigi elektrivõrguga
ühendatud kasutajate käitumine ja tegevus, 
eelkõige suurte elektrikoguste tootmine 
taastuvatest või hajutatud energiaallikatest 
ja tarbijate nõudlusreageering;

(10) Nutivõrkude kasutuselevõtt: nutivõrgu 
tehnoloogia kasutuselevõtt kogu liidus, et 
tõhusalt integreerida kõigi elektri- või 
gaasivõrguga ühendatud kasutajate 
käitumine ja tegevus, eelkõige suurte 
elektri- või gaasikoguste tootmine 
taastuvatest või hajutatud energiaallikatest 
ja tarbijate nõudlusreageering;

Or. fr

Selgitus

Gaasi nutivõrkude kaasamine tooks ELi energiavõrkudesse kaasa tõelise lisandväärtuse, 
eelkõige tänu nimetatud võrkude paindlikkusele ja taastuvate energiaallikate kaasamisele. 

Muudatusettepanek 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 10 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nutivõrkude kasutuselevõtt: nutivõrgu 
tehnoloogia kasutuselevõtt kogu liidus, et 
tõhusalt integreerida kõigi elektrivõrguga 
ühendatud kasutajate käitumine ja tegevus, 
eelkõige suurte elektrikoguste tootmine 
taastuvatest või hajutatud energiaallikatest 

(10) Nutivõrkude kasutuselevõtt: nutivõrgu 
tehnoloogia kasutuselevõtt kogu liidus, et 
tõhusalt integreerida kõigi elektrivõrguga 
ühendatud kasutajate käitumine ja tegevus, 
eelkõige elektri tootmine taastuvatest või 
hajutatud energiaallikatest ja tarbijate 
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ja tarbijate nõudlusreageering; nõudlusreageering;

Or. nl

Muudatusettepanek 673
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektrikiirteed: esimese elektrikiirtee 
rajamine 2020. aastaks, et luua kogu 
liidus elektrikiirteede süsteem.

välja jäetud

Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Or. de

Muudatusettepanek 674
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektrikiirteed: esimese elektrikiirtee 
rajamine 2020. aastaks, et luua kogu liidus 
elektrikiirteede süsteem.

(11) Elektrikiirteed: esimese elektrikiirtee 
rajamine 2020. aastaks, et luua kogu liidus 
elektrikiirteede süsteem, mis on võimeline 
järgnevaks:
- vähendama tuuleenergia suurenevat 
ülejääki Põhjamere ja Läänemere 
piirkonnas ja nende lähiümbruses ning 
suurendama elektritootmist taastuvatest 
energiaallikatest Euroopa ida- ja 
lõunaosas;
- ühendama neid uusi elektritootmissõlmi 
Põhjamaade ja Alpide suurimate 
hoidlatega ning Kesk-Euroopa suurimate 
tarbimiskeskustega, ja
- saama hakkama üha paindlikuma ja 
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detsentraliseerituma elektrinõudluse ja -
tarnetega.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Riikidevaheline CO2 transpordivõrk: 
liikmesriikide ning liikmesriiki ja liitu 
ümbritsevate kolmandate riikide vahel 
CO2 transporditaristu loomine CO2
kogumise ja säilitamise tehnoloogia 
kasutuselevõtuks.

välja jäetud

Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Riikidevaheline CO2 transpordivõrk: 
liikmesriikide ning liikmesriiki ja liitu 
ümbritsevate kolmandate riikide vahel 
CO2 transporditaristu loomine CO2
kogumise ja säilitamise tehnoloogia 
kasutuselevõtuks.

välja jäetud

Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Or. de
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Muudatusettepanek 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Riikidevaheline CO2 transpordivõrk: 
liikmesriikide ning liikmesriiki ja liitu 
ümbritsevate kolmandate riikide vahel 
CO2 transporditaristu loomine CO2
kogumise ja säilitamise tehnoloogia 
kasutuselevõtuks.

välja jäetud

Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Or. nl

Selgitus

Kuna CO2 kogumise ja säilitamise tehnoloogia majanduslikku ja kaubanduslikku 
rakendatavust tuleb veel tõestada ja selle tehnoloogia kaubanduslikku väljalaset ei oodata 
enne 2020. aastat, ei peaks sellele käesoleva määruse raames rahalist abi kehtestama. CO2
kogumise ja säilitamise tehnoloogia potentsiaali uurimiseks on rahalist abi tagatud juba 
teiste Euroopa kanalite kaudu.

Muudatusettepanek 678
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem,
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 150 kV 
või rohkem;

(a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem, 
maa- ja merealused ülekandekaablid, kui 
need on projekteeritud pingele 150 kV või 
rohkem ning nimetatud liinidega 
ühendatud kesk- ja madalpingeliinid 
pingele vähemalt 10 kV;

Or. de
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Muudatusettepanek 679
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem, 
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 150 kV 
või rohkem;

(a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem, 
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 150 kV 
või rohkem, sh eelmainitud liinidega 
ühendatud kesk- ja madalpingeliinid 
pingele 10 kV või rohkem;

Or. en

Selgitus

Ülekandmine ja jaotamine on üksteisega tihedalt seotud ning neid ei tohiks ühishuviprojekti 
kavandades eraldi käsitada. Seetõttu peaks ühishuviprojektina käsitatavate ülekandeliinidega 
ühendatud jaotusliine arvesse võtma ka siis, kui kaalutakse rahalise abi tingimustele 
vastavaid energiataristuprojekte. See on eriti tähtis ülekandekiirteede ehitamisel, et 
transportida suurte taastuvenergiaprojektidega toodetud elektrit tarbimispiirkondadesse, 
kuna väljundpunktid peavad olema oma eesmärgi saavutamiseks ehitatud jaotusvõrgu 
lähedusse.

Muudatusettepanek 680
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem, 
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 150 kV 
või rohkem;

(a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem, 
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 150 kV 
või rohkem, sh kesk- või madalpingeliinid, 
mis on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem ja on nende kõrgepinge 
õhuliinidega või ülekandekaablitega 
ühendatud;
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Or. nl

Muudatusettepanek 681
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elektrisalvestusrajatised elektri alaliseks 
või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse taristusse 
või geoloogiliselt, tingimusel et need on 
vahetult ühendatud kõrgepinge 
õhuliinidega, mis on projekteeritud 
pingele 110 kV või rohkem;

(c) elektrisalvestusrajatised elektri alaliseks 
või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse taristusse 
või geoloogiliselt;

Or. nl

Muudatusettepanek 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elektrisalvestusrajatised elektri alaliseks 
või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse taristusse 
või geoloogiliselt, tingimusel et need on 
vahetult ühendatud kõrgepinge 
õhuliinidega, mis on projekteeritud 
pingele 110 kV või rohkem;

(c) elektrisalvestusrajatised elektri alaliseks 
või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse taristusse 
või geoloogiliselt;

Or. en

Selgitus

Jaotussüsteemi haldureid peaks olema nutivõrkude kasutuselevõtmisel samuti toetatud. 
Seetõttu on vaja nutivõrkude rakendusala laiendada madalpingevõrkudele, kus praegu on 
võimalik nende kasutuselevõtmisest kõige enam kasu saada ning kus saab siduda kõige 
rohkem tarbijaid ja eraomandis olevaid energia väiketootmise seadmeid. Jaotussüsteemi 
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halduritel on täiendavalt oluline roll taastuvenergiaallikatest toodetud elektri integreerimisel.

Muudatusettepanek 683
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

(e) igasugused nutivõrguga seotud
seadmed või paigaldised kõigil 
pingetasemetel, mis võimaldavad 
elektrivõrgus kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 

(e) igasugused nutivõrkude jaoks olulised 
seadmed või paigaldised, mis võimaldavad 
elektrivõrgus kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
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interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

Or. de

Muudatusettepanek 685
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu;

(e) igasugused ülekande- ja jaotamise 
seadmed või paigaldised, mis võimaldavad 
elektrivõrgus kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu;

Or. nl

Muudatusettepanek 686
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

(e) igasugused ülekande-, kesk- ja 
madalpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

Or. en

Selgitus

Nutivõrguprojektide valimise kriteeriumid peavad olema kehtestatud mittediskrimineerival 
viisil.

Muudatusettepanek 687
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 

(e) igasugused ülekande-, kesk- ja 
madalpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
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majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu;

(e) igasugused ülekande-, kesk- ja 
madalpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad elektrivõrgus 
kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning elektri tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, et 
arendada välja võrk, millesse on tõhusalt 
integreeritud kõikide sellega ühendatud 
kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumine ja tegevus, et saada 
majanduslikult tõhus säästev 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu;

Or. fr

Muudatusettepanek 689
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) taristu, mis on seotud elektriliste või 
hübriidsõidukite elektriga varustamisega;

Or. ro
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Muudatusettepanek 690
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) sadamarajatised, mis varustavad 
dokitud aluseid rannikul toodetud 
elektriga, selle asemel, et kasutada nende 
enda mootoreid laeva pardal elektri 
tootmiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 691
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) veeldatud või surumaagaasi vastuvõtu, 
hoiustamise ja taasgaasistamise või 
dekompressiooni rajatised;

(c) veeldatud või surumaagaasi vastuvõtu, 
hoiustamise, transportimise ja 
taasgaasistamise või dekompressiooni 
rajatised;

Or. en

Muudatusettepanek 692
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) igasugused ülekande- ja 
keskpingeelektri jaotamise seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad 
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elektrivõrgus kahesuunalist digitaalset 
kommunikatsiooni ning gaasi tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
reaalajalist või peaaegu reaalajalist, 
interaktiivset ja arukat seiret ja juhtimist, 
et arendada välja võrk, millesse on 
tõhusalt integreeritud kõikide sellega 
ühendatud kasutajate – tootjate, tarbijate 
ja tootvate tarbijate – käitumine ja 
tegevus, et saada majanduslikult tõhus 
säästev gaasivõrk, mis on väikeste 
kadudega, kvaliteetne, varustuskindel ja 
ohutu;

Or. fr

Selgitus

Ka gaasivaldkonnas on vaja nutivõrke edendada, kuna need võimaldavad kaasata taastuvaid 
energiaallikaid ning tagavad paindlikkuse ja võrgu tõhususe.

Muudatusettepanek 693
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nafta: välja jäetud
(a) toornafta transporditorud;
(b) toornaftatorude käitamiseks vajalikud 
pumbajaamad ja hoidlad;
(c) igasugused kõnealuse süsteemi 
nõuetekohaseks, kindlaks ja tõhusaks 
tööks vajalikud seadmed ja paigaldised, sh 
kaitse-, seire- ja juhtimissüsteemid ning 
vastassuunavooge võimaldavad seadmed.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toornafta transporditorud; (a) toornafta transporditorud
rafineerimistehastesse;

Or. en

Muudatusettepanek 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) CO2: välja jäetud
(a) spetsiaalne torustik, v.a tootmisetapi 
torustik, mille kaudu inimtegevusest 
tulenevat CO2 selle alaliseks 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ transporditakse 
mitmest allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2;
(b) CO2 veeldamise rajatised ja 
puhverhoidlad CO2 edasitransportimiseks. 
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, kus 
säilitatakse geoloogiliselt CO2 vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ, ega seonduvaid 
maapealseid rajatisi ja 
sissejuhtimisseadmeid;
(c) igasugused kõnealuse süsteemi 
nõuetekohaseks, kindlaks ja tõhusaks 
tööks vajalikud seadmed või paigaldised, 
sh kaitse-, seire- ja juhtimissüsteemid.

Or. en
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Selgitus

Gaasi- ja elektritaristu investeeringute koguvajadused kuni 2020. aastani ja pärast seda on 
tohutud ning seetõttu need ei õigusta käesoleva määruse kohast eraldi toetuste eraldamist 
kogutud ja säilitatud CO2 transpordi- ja hoiustamistaristule. Käesolev määrus peaks oma 
konkreetsuse säilitama, et saavutada tulemusi elektri ja gaasi võtmevaldkondades.

Muudatusettepanek 696
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) CO2: välja jäetud
(a) spetsiaalne torustik, v.a tootmisetapi 
torustik, mille kaudu inimtegevusest 
tulenevat CO2 selle alaliseks 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ transporditakse 
mitmest allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2;
(b) CO2 veeldamise rajatised ja 
puhverhoidlad CO2 edasitransportimiseks. 
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, kus 
säilitatakse geoloogiliselt CO2 vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ, ega seonduvaid 
maapealseid rajatisi ja 
sissejuhtimisseadmeid;
(c) igasugused kõnealuse süsteemi 
nõuetekohaseks, kindlaks ja tõhusaks 
tööks vajalikud seadmed või paigaldised, 
sh kaitse-, seire- ja juhtimissüsteemid.

Or. en
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Muudatusettepanek 697
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) CO2: välja jäetud
(a) spetsiaalne torustik, v.a tootmisetapi 
torustik, mille kaudu inimtegevusest 
tulenevat CO2 selle alaliseks 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ transporditakse 
mitmest allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2;
(b) CO2 veeldamise rajatised ja 
puhverhoidlad CO2 edasitransportimiseks.
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, kus 
säilitatakse geoloogiliselt CO2 vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ, ega seonduvaid 
maapealseid rajatisi ja 
sissejuhtimisseadmeid;
(c) igasugused kõnealuse süsteemi 
nõuetekohaseks, kindlaks ja tõhusaks 
tööks vajalikud seadmed või paigaldised, 
sh kaitse-, seire- ja juhtimissüsteemid.

Or. de

Muudatusettepanek 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) CO2: välja jäetud
(a) spetsiaalne torustik, v.a tootmisetapi 
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torustik, mille kaudu inimtegevusest 
tulenevat CO2 selle alaliseks 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ transporditakse 
mitmest allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2;
(b) CO2 veeldamise rajatised ja 
puhverhoidlad CO2 edasitransportimiseks. 
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, kus 
säilitatakse geoloogiliselt CO2 vastavalt 
direktiivile 2009/31/EÜ, ega seonduvaid 
maapealseid rajatisi ja 
sissejuhtimisseadmeid.
(c) igasugused kõnealuse süsteemi 
nõuetekohaseks, kindlaks ja tõhusaks 
tööks vajalikud seadmed või paigaldised, 
sh kaitse-, seire- ja juhtimissüsteemid.

Or. nl

Selgitus

Kuna CO2 kogumise ja säilitamise tehnoloogia majanduslikku ja kaubanduslikku 
rakendatavust tuleb veel tõestada ja selle tehnoloogia kaubanduslikku väljalaset ei oodata 
enne 2020. aastat, ei peaks sellele käesoleva määruse raames rahalist abi kehtestama. CO2
kogumise ja säilitamise tehnoloogia potentsiaali uurimiseks on rahalist abi tagatud juba läbi 
teiste Euroopa kanalite.

Muudatusettepanek 699
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) CO2 veeldamise rajatised ja 
puhverhoidlad CO2 edasitransportimiseks.
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, kus 
säilitatakse geoloogiliselt CO2 vastavalt 

(b) CO2 veeldamise rajatised ja hoidlad
CO2 edasitransportimiseks.
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direktiivile 2009/31/EÜ, ega seonduvaid 
maapealseid rajatisi ja 
sissejuhtimisseadmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 700
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt direktiivi 
2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate, kes on esitanud 
taotlemiseks potentsiaalselt sobiva 
projekti, ning komisjoni, koostööameti ja 
ENTSO-E esindajatest. Muudele 
asjakohastele sidusrühmadele, sh 
asjaomaseid tootjaid ja tarbijaid 
esindavad organisatsioonid ning 
keskkonnaorganisatsioonid, antakse 
vaatleja staatus ja neil on võimalus 
piirkondlike rühmade koosolekutest osa 
võtta selleks, et saavutada ühishuvides 
olevate projektide menetlemisele ja 
ühishuviprojektide hilisemale 
rakendamisele ulatuslikum sotsiaalne 
heakskiit.

Or. en
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Muudatusettepanek 701
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt direktiivi 
2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud asjakohaste projektiedendajate ja 
piirkondlike sidusrühmade, sh tootjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate, ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

Or. en

Selgitus

Täieõiguslik liikmelisus piirkondlikes rühmades asjaomaste sidusrühmade jaoks näib olevat 
tähtis edu tagav asjaolu projektide jaoks, kuna see võimaldab neil alates varajastest 
arenemisjärkudest kogu menetluses osaleda, hõlbustades riskihindamise etappi.

Muudatusettepanek 702
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 
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direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest 
ning asjaomastest piirkondlikest 
sidusrühmadest, sh tootjatest, 
jaotusvõrguettevõtjatest ja tarbijatest.

Or. en

Selgitus

Täieõiguslik liikmelisus piirkondlikes rühmades asjaomaste sidusrühmade jaoks näib olevat 
tähtis edu tagav asjaolu projektide jaoks: see võimaldab neil ühelt poolt alates varajasest 
arenemisjärgust kogu menetluses osaleda, hõlbustades riskihindamise etappi, kuid teiselt 
poolt annab ka piirkondliku rühma liikmetele juurdepääsu nende sarnaste projektidega 
seotud oskusteabele ja tagasisidele (austades samas äriliselt tundliku teabe 
konfidentsiaalsust).

Muudatusettepanek 703
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt direktiivi 
2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate, kes on esitanud 
taotlemiseks potentsiaalselt sobiva 
projekti, ning komisjoni, koostööameti ja 
ENTSO-E esindajatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate 
(tulenevalt nende piirkondlikku koostöö 
kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 ja määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-E esindajatest.

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide pädevate 
asutuste, riikide reguleerivate asutuste, 
põhivõrguettevõtjate (tulenevalt nende 
piirkondlikku koostöö kohustusest 
vastavalt direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 
ja määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni, koostööameti ja ENTSO-E 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 705
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, 
põhivõrguettevõtjate (tulenevalt nende 
piirkondlikku koostöö kohustusest 
vastavalt direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 
ja määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni, koostööameti ja ENTSO-E 
esindajatest.

(1) II lisa punktis 1 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektriprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate (tulenevalt nende 
piirkondlikku koostöö kohustusest 
vastavalt direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 6 
ja määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklile 12), 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni, koostööameti ja ENTSO-E 
esindajatest.
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Or. fr

Muudatusettepanek 706
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest.

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt direktiivi 
2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate, kes on esitanud 
taotlemiseks potentsiaalselt sobiva 
projekti, ning komisjoni, koostööameti ja 
ENTSO-G esindajatest.

Riikide reguleerivate asutuste ja 
koostööameti osalus piirkondlikes 
rühmades ei sea ohtu nende ülesannete ja 
kohustuste täitmist, mis nendele 
asutustele on pandud käesoleva 
direktiiviga või direktiivi 2009/72/EÜ 
artiklitega 36 ja 37 ning direktiivi 
2009/73/EÜ artiklitega 40 ja 41 või 
määrusega (EÜ) nr 713/2009.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
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kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest.

kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt direktiivi 
2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud asjakohaste projektiedendajate ja 
piirkondlike sidusrühmade, sh tootjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate, ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest.

Or. en

Selgitus

Sama selgitus, nagu III lisa punkti 1 puhul.

Muudatusettepanek 708
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest.

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt direktiivi 
2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest 
ning asjaomastest piirkondlikest 
sidusrühmadest, sh tootjatest, 
jaotusvõrguettevõtjatest ja tarbijatest.

Or. en
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Selgitus

Täieõiguslik liikmelisus piirkondlikes rühmades asjaomaste sidusrühmade jaoks näib olevat 
tähtis edu tagav asjaolu projektide jaoks: see võimaldab neil ühelt poolt alates varajastest 
arenemisjärkudest kogu menetluses osaleda, hõlbustades riskihindamise etappi, kuid teiselt 
poolt annab ka piirkondliku rühma liikmetele juurdepääsu nende sarnaste projektidega 
seotud oskusteabele ja tagasisidele (austades samas äriliselt tundliku teabe 
konfidentsiaalsust).

Muudatusettepanek 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondlikku 
koostöö kohustusest vastavalt 
direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni, 
koostööameti ja ENTSO-G esindajatest.

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide pädevatest 
asutustest, riikide reguleerivate asutuste, 
ülekandesüsteemi haldurite (tulenevalt 
nende piirkondlikku koostöö kohustusest 
vastavalt direktiivi 2009/73/EÜ artiklile 7 
ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 12), 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni, koostööameti ja ENTSO-G 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 

välja jäetud
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kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 711
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

II lisa punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate naftatranspordi projektidega 
seotud rühmad koosnevad liikmesriikide, 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni esindajatest.

Or. de

Muudatusettepanek 712
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

II lisa punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate naftatranspordi projektidega 
seotud rühmad koosnevad liikmesriikide, 
iga I lisas kindlaksmääratud asjakohase 
prioriteediga seotud projektiedendajate 
ning komisjoni esindajatest.

Or. en
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Muudatusettepanek 713
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2 
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest ja asjaomastest piirkondlikest 
sidusrühmadest, eelkõige tootjatest.

Or. en

Selgitus

Täieõiguslik liikmelisus piirkondlikes rühmades asjaomaste sidusrühmade jaoks näib olevat 
tähtis edu tagav asjaolu projektide jaoks: see võimaldab neil ühelt poolt alates varajastest 
arenemisjärkudest kogu menetluses osaleda, hõlbustades riskihindamise etappi, kuid teiselt 
poolt annab ka piirkondliku rühma liikmetele juurdepääsu nende sarnaste projektidega 
seotud oskusteabele ja tagasisidele (austades samas äriliselt tundliku teabe 
konfidentsiaalsust).

Muudatusettepanek 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2 
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide pädevatest 
asutustest, iga I lisas kindlaksmääratud 
asjakohase prioriteediga seotud 
projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

Or. en



PE488.000v01-00 46/116 AM\900619ET.doc

ET

Muudatusettepanek 715
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiedendajatel ja koostööametil, 
kellel on rühmaliikmete õigused, ei ole 
hääleõigust ja nad võivad vastavalt artikli 
3 lõikele 4 kavandatava taotlusloendi 
vastuvõtmise lõppetapis osaleda ainult 
vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kooskõlas I lisa punktis 5 
määratletud koridoride 
alamkategooriatega luuakse 
piirkonnasisesed rühmad. Iga 
piirkonnasisese rühma suhtes 
kohaldatakse juba olemasolevaid 
piirkondlikke elektri- ja gaasialgatusi.

Or. en

Selgitus

Projektiedendajad, v.a ülekandesüsteemi haldurid ja jaotusvõrguettevõtjad, ei peaks osalema 
menetlustes, kus on kaasatud piirkondlikud rühmad, kuna neil on oma võimalike projektide 
suhtes kallutatud huvid. Osaliste arv võiks samuti oluliselt suureneda, mis mõjutaks 
piirkondlike rühmade töö tulemuslikkust ja tõhusust.
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Muudatusettepanek 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Rühmad korraldavad oma tööd 
vastavalt piirkondlikule koostööle, mida 
tehakse direktiivi 2009/72/EÜ artikli 6, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 7 ning 
määruste (EÜ) nr 714/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 12 kohaselt ning 
muude olemasolevate piirkondlikke 
koostööstruktuuride kaudu.

(2) Rühmad korraldavad oma tööd 
vastavalt piirkondlikule koostööle, mida 
tehakse direktiivi 2009/72/EÜ artikli 6, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 7 ning 
määruste (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 
715/2009 artikli 12 kohaselt ning muude 
olemasolevate piirkondlikke 
koostööstruktuuride, näiteks praeguste 
piirkondlike elektri- ja gaasialgatuste,
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Rühmad korraldavad oma tööd 
vastavalt piirkondlikule koostööle, mida 
tehakse direktiivi 2009/72/EÜ artikli 6, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 7 ning 
määruste (EÜ) nr 714/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009 artikli 12 kohaselt ning 
muude olemasolevate piirkondlikke 
koostööstruktuuride kaudu.

(2) Rühmad korraldavad oma tööd 
vastavalt piirkondlikule koostööle, mida 
tehakse direktiivi 2009/72/EÜ artikli 6, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 7 ning 
määruste (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 
715/2009 artikli 12 kohaselt ning muude 
olemasolevate piirkondlikke 
koostööstruktuuride, näiteks praeguste 
piirkondlike elektri- ja gaasialgatuste,
kaudu.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik koostöö peaks oleva vastavuses praeguste piirkondlike elektri- ja 
gaasialgatustega.
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Muudatusettepanek 719
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) I lisas kindlaksmääratud asjakohaste 
prioriteetide teostamisele vastavalt kustub
iga rühm osalema riikide haldusasutuste ja 
reguleerivate asutuste esindajaid, 
projektiedendajaid, ELi kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikide, Euroopa 
Majanduspiirkonna ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide 
ülekandesüsteemi haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid ning energiaühenduse 
institutsioonide ja asutuste, Euroopa 
naabruspoliitikas osalevate ja liiduga 
konkreetset energiakoostööd tegevate 
riikide esindajaid.

(3) I lisas kindlaksmääratud asjakohaste 
prioriteetide teostamisega seoses võib iga 
rühm kutsuda osalema riikide 
haldusasutuste ja reguleerivate asutuste 
esindajaid, projektiedendajaid, kes on 
ühishuviprojekti valikumenetluses 
potentsiaalselt sobiva projektina 
määratletud, ELi kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikide, Euroopa 
Majanduspiirkonna ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide 
ülekandesüsteemi haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid ning energiaühenduse 
institutsioonide ja asutuste, Euroopa 
naabruspoliitikas osalevate ja liiduga 
konkreetset energiakoostööd tegevate 
riikide esindajaid. Otsus kolmanda riigi 
esindajaid kutsuda põhineb kokkuleppel.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, 
tarnijaid ja tarbijaid esindavate 
organisatsioonidega ning artikli 5 lõikes 2 
sätestatud ülesannete täitmiseks 
keskkonnakaitseorganisatsioonidega. 

välja jäetud
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Rühmad võivad oma ülesannete 
täitmiseks korraldada arutelusid või 
ettekandeid.

Or. en

Selgitus

Täieõiguslik liikmelisus piirkondlikes rühmades asjaomaste sidusrühmade jaoks näib olevat 
tähtis edu tagav asjaolu projektide jaoks: see võimaldab neil ühelt poolt alates varajastest 
arenemisjärkudest kogu protsessis osaleda, hõlbustades riskihindamise etappi, kuid teiselt 
poolt annab ka piirkondliku rühma liikmetele juurdepääsu nende sarnaste projektidega 
seotud oskusteabele ja tagasisidele (austades samas äriliselt tundliku teabe 
konfidentsiaalsust).

Muudatusettepanek 721
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
ülesannete täitmiseks
keskkonnakaitseorganisatsioonidega. 
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada arutelusid või ettekandeid.

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning keskkonnakaitseorganisatsioonidega. 
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada arutelusid või ettekandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 722
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ühishuviprojektide loendi üle 
otsustamise menetluses üritab iga 
piirkondlik rühm jõuda kokkuleppele 
ainult projektis otseselt kaasatud 
liikmesriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Iga rühm avaldab käesoleva 
määruse artiklis 17 osutatud taristu 
läbipaistvusplatvormi koosolekute 
päevakorrad ja protokolli.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse tagamiseks ning ühishuvides olevate projektide menetluse ja ühishuviprojektide 
hilisema rakendamise ühiskondliku heakskiidu suurendamiseks on tähtis, et üldsus ja muud 
sidusrühmad saaksid aru, millal piirkondlikud rühmad neid otsuseid vastu võtavad ja millised 
on nende tagajärjed.

Muudatusettepanek 724
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Arutletavas projektis mitte kaasatud 
liikmesriikidel ei ole õigust takistada selle 



AM\900619ET.doc 51/116 PE488.000v01-00

ET

arvamist ühishuvides olevate projektide 
loendisse.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Iga rühm avaldab oma sise-eeskirjad 
ja uuendatud liikmete nimekirja ning 
muudab need igal ajal kergesti 
juurdepääsetavaks. Iga rühm avaldab 
korrapäraselt uuendatud teavet oma töö 
arengu kohta ning ka oma lõplikud 
järeldused ja otsused ning muudab need 
kättesaadavateks.

Or. en

Muudatusettepanek 726
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Iga rühm avaldab oma sise-eeskirjad 
ja uuendatud liikmete nimekirja ning 
muudab need igal ajal kergesti 
juurdepääsetavaks. Iga rühm avaldab 
korrapäraselt uuendatud teavet oma töö 
arengu kohta ning ka oma lõplikud 
järeldused ja otsused ning muudab need 
kättesaadavateks.

Or. en
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Selgitus

Piirkondlike rühmade juhtimiseeskirjad peaksid olema selged, täpsed ja avalikult 
juurdepääsetavad selleks, et peetaks kinni asjakohasest seadusjärgsest menetlusest. Samal 
põhjusel peaks ka teave piirkondlike rühmade töö kohta kergesti ja avalikult kättesaadav 
olema: kõik sidusrühmad peavad mis tahes ajal teadma projekti arengujärku. Praktilises 
mõttes on tundliku teabe konfidentsiaalsuse säilitamiseks ja võimalike huvide konfliktide
lahendamiseks alarühma loomine äärmiselt soovituslik, et tagada konfidentsiaalsus.

Muudatusettepanek 727
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Iga rühm avaldab oma sise-eeskirjad 
ja uuendatud liikmete nimekirja ning 
muudab need igal ajal kergesti 
juurdepääsetavaks. Iga rühm avaldab 
korrapäraselt uuendatud teavet oma töö 
arengu kohta ja ka oma lõplikud 
järeldused ja otsused ning muudab need 
kättesaadavateks.

Or. en

Selgitus

Piirkondlike rühmade juhtimiseeskirjad peaksid olema selged, täpsed ja avalikult 
juurdepääsetavad selleks, et sellel tasemel peetaks kinni asjakohasest seadusandlikust 
menetlusest. Samal põhjusel peaks ka teave piirkondlike rühmade töö kohta kergesti ja 
avalikult kättesaadav olema: kõik sidusrühmad peavad mis tahes ajal teadma projekti
arengujärku.

Muudatusettepanek 728
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 

(1) Komisjon kui piirkondlike rühmade 
eesistuja korraldab projektikonkurssi 
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väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) 
aitavad rakendada I lisas sätestatud 
prioriteete, kas on täidetud artiklis 6
kindlaksmääratud kriteeriumid, samuti 
mis tahes muu teabe kohta, mis on 
projekti hindamiseks asjakohane.

ühishuviprojektidele, millega 
projektiedendajaid kutsutakse üles 
esitama ühishuviprojekte.

Iga projektiedendaja esitab asjakohasele 
rühmale ühishuviprojektiks väljavalimise 
taotluse, nagu on näidatud 
projektikonkurssi kutses, sealhulgas 
projektiga seotud individuaalse kulude-
tulude analüüsi vastavalt artikli 12 lõikele 
6.

Or. en

Muudatusettepanek 729
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad
rakendada I lisas sätestatud prioriteete, kas 
on täidetud artiklis 6 kindlaksmääratud
kriteeriumid, samuti mis tahes muu teabe 
kohta, mis on projekti hindamiseks 
asjakohane.

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad 
rakendada I lisas sätestatud energiataristu 
esmatähtsaid koridore ja valdkondade 
eesmärke, artiklis 4 kindlaksmääratud 
kriteeriumide täitmise hinnangu, samuti 
mis tahes muu teabe, mis on projekti 
hindamiseks asjakohane.
Projektiedendajad esitavad projektipõhise 
kulude-tulude analüüsi vastavalt artiklis 
12 sätestatud metoodikale.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad
rakendada I lisas sätestatud prioriteete, kas 
on täidetud artiklis 6 kindlaksmääratud
kriteeriumid, samuti mis tahes muu teabe 
kohta, mis on projekti hindamiseks 
asjakohane.

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad
rakendada I lisas sätestatud prioriteete, kas 
on täidetud artiklis 4 kindlaksmääratud
kriteeriumid, samuti mis tahes muu teabe 
kohta, mis on projekti hindamiseks 
asjakohane. Projektiedendajad esitavad 
projektipõhise kulude-tulude analüüsi 
vastavalt artiklis 12 sätestatud 
metoodikale.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad
rakendada I lisas sätestatud prioriteete, kas 
on täidetud artiklis 6 kindlaksmääratud
kriteeriumid, samuti mis tahes muu teabe 
kohta, mis on projekti hindamiseks 
asjakohane.

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad
rakendada I lisas sätestatud prioriteete, kas 
on täidetud artiklis 4 kindlaksmääratud
kriteeriumid, samuti mis tahes muu teabe 
kohta, mis on projekti hindamiseks 
asjakohane.

Or. en

Selgitus

Tekstis on viga.
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Muudatusettepanek 732
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõik võimalikud projektiedendajad 
võivad esitada vastavale piirkondlikule 
rühmale hinnangu selle kohta, kuidas 
nende projekti see aitab kaasa I lisas 
sätestatud prioriteetide rakendamist ning 
artiklis 4, II ja III lisas määratletud 
asjakohaste kriteeriumide täitmisele. 
Vastav piirkondlik rühm peab esitama 6 
kuu jooksul põhjendatud arvamuse selle 
kohta, kas projekt sobib 
ühishuviprojektiks.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta kõiki ühishuviprojekti kriteeriumidele vastavaid projekte.

Muudatusettepanek 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Elektri ülekandmise kohta esitatud 
projekte, mis kuuluvad II lisa punkti 1 
alapunktide a kuni b alla, tuleks vastava 
rühma poolt põhjalikumalt uurida ja 
kaaluda, kui need on esitanud vastavad 
sidusrühmad ja kui nad täidavad 
vähemalt artikli 4 punktis 1, artikli 4 
punktis 2 a ja II lisa punktis 1 loetletud 
kriteeriumid.

Or. en
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Muudatusettepanek 734
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) II lisa 1. ja 2. kategooriasse 
kuuluvate projektide puhul tagavad 
riikide reguleerivad asutused 
hindamiskriteeriumite ja kulude-tulude 
analüüsi ühtse rakendamise, tehes 
vajaduse korral parandusettepanekuid.

Or. en

Selgitus

Määrus juba näeb ette piirkondlikus rühmas tagatava järjepidevuse. Muid ja dubleerivaid 
hindamistasandeid ei tule lisada.

Muudatusettepanek 735
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõik taotluse saajad tagavad tundliku 
äriteabe konfidentsiaalsuse.

(2) Juhendites tuleks arvesse võtta 
rühmasiseseid võimalikke huvide 
konflikte ning lubada vajadusel 
allrühmade loomist.

Or. en

Selgitus

Piirkondlike rühmade juhtimiseeskirjad peavad olema selged, täpsed ja avalikult 
kättesaadavad, et kindlustada protsessi nõuetekohane läbipaistvus. Samal põhjusel peaks 
olema lihtsalt ja avalikult kättesaadav piirkondlike rühmade töö: kõik sidusrühmad peavad 
saama projekti edenemisega igal ajal tutvuda. Praktikas tähendab see seda, et tundliku teabe 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks ning võimalike huvide konfliktiga tegelemiseks on äärmiselt 
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soovitatav luua asjakohane alarühm.

Muudatusettepanek 736
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kümneaastane võrgu arengukava peab olema avatud ja paindlik, et hõlmata piirkondlike 
rühmade esitatud ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise projektid 
peavad saama vastavalt määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 12 ja kümneaastasele 
arengukavale, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8, vastavate 
piirkondlike investeerimiskavade 
lahutamatuks osaks.
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Or. en

Selgitus

Ühishuvi toetuskõlblikkus ei tohi olla piiratud vaid kümneaastase võrgu arengukava 
projektidega. Püüda tuleks leida järjepidevus artikli 3 lõikega 7 ning ülekaalus peaks olema 
artikli 3 lõike 7 tõlgendamine, sest ühishuviprojektid tuleks pärast neile ühishuviprojekti 
märgise andmist kaasata kümneaastase võrgu arengukava projektidesse ja piirkondlikesse 
kavadesse.

Muudatusettepanek 738
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 8.

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid lisatakse 
asjakohastesse piirkondlikesse 
investeerimisplaanidesse vastavalt 
määruse (EÜ) 714/2009 artiklile 12 ja
elektrivõrgu kümneaastasele 
arengukavale, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 8.

Or. da

Selgitus

Komisjoni ühishuviprojektide nimekirja kuuluvad projektid ei tohiks piirduda kümneaastase 
arengukava projektidega. Hetkel ei ole määruses selles küsimuses selgust, ning määruses 
peaks läbivalt olema ka artikli 3(7) ühemõtteline tõlgendus. Mitmed riigid ei ole ENTSO-E 
koostööga seotud, ja seega peaks tähelepanu olema projektide kaasamisel, mida ei algatanud 
põhivõrguettevõtjad ühishuviprojektide raames, eeldusel, et nad vastavad sätestatud 
tingimustele.

Muudatusettepanek 739
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise projektid 
peavad saama vastavalt määruse (EÜ) nr 
714/2009 artiklile 12 ja kümneaastasele 
arengukavale, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8, vastavate 
piirkondlike investeerimiskavade 
lahutamatuks osaks.

Or. en

Muudatusettepanek 740
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on kas osa 
elektrivõrgu viimasest olemasolevast 
kümneaastasest arengukavast, mille 
ENTSO-E on koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8, või vastama 
artikli 4 punktis 1, artikli 4 punkti 2 
alapunktis a ning I ja II lisa punktis 1 
sätestatud kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojektide valik, mis põhineb üksnes kümneaastase võrgu arengukaval, ei sisalda 
kõiki projekte, mis on vajalikud energiataristu esmatähtsate koridoride rakendamiseks ning 
seda tuleb täiendada lisaprojektidega. Peale selle võivad kümneaastane võrgu arengukava / 
ühishuviprojektide loend olla seotud suurema finantseerimisriskiga, mida tekitab kunstlikult 
ainuüksi sellise loendi olemasolu, moonutades sellega turgu.
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Muudatusettepanek 741
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

Or. de

Selgitus

Ühishuviprojektide määramise menetluse osas näeb artikkel 3 ette, et piirkondlikud rühmad 
peavad seda ülesannet täitma ja töötama välja ettepanekuid, mida koostööamet seejärel 
kommenteerib ja mille komisjon lõpuks vastu võtab. III lisas täpsustatakse aga, et kõik 
projektid peavad olema viimase kümneaastase võrkude arengukava pilootprojekti osa. Siin 
peaks välja jätma kas salvestamise või peaks tagama, et projektid võetakse arvesse ka 
kümneaastases võrgu arengukavas.

Muudatusettepanek 742
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 

välja jäetud
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koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

Or. en

Selgitus

Kümneaastane võrgu arengukava peab olema avatud ja paindlik, et hõlmata piirkondlike 
rühmade esitatud ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek 743
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

(4) II lisa punkti 1 alapunktides a kuni d
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on kas osa 
gaasivõrgu viimasest olemasolevast 
kümneaastasest arengukavast, mille 
ENTSO-E on koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8, või vastama 
artikli 4 punktis 1, artikli 4 punkti 2 
alapunktis b ning I ja II lisa punktis 2 
sätestatud kriteeriumitele.

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojektide valik, mis põhineb üksnes kümneaastase võrgu arengukaval, ei sisalda 
kõiki projekte, mis on vajalikud energiataristu esmatähtsate koridoride rakendamiseks ning 
seda tuleb täiendada lisaprojektidega. Lisaks võivad kümneaastane võrgu arengukava / 
ühishuviprojektide loend olla seotud suurema finantseerimisriskiga, mida tekitab kunstlikult 
ainuüksi sellise loendi olemasolu, moonutades sellega turgu.

Muudatusettepanek 744
Niki Tzavela
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

(4) Pärast esimese ühishuviprojektide 
loendi heakskiitmist on kõikidesse hiljem
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid osa gaasivõrgu
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8.

Or. en

Selgitus

Kümneaastast võrgu arengukava täiendatakse nii, et see hõlmaks kõiki asjaomaseid gaasi- ja 
elektriprojekte.

Muudatusettepanek 745
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

(4) Kõigisse pärast 1. novembrit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad veeldatud maagaasi (LNG)
ülekandmise, vastuvõtmise, 
taasgaasistamise ja veeldamise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

Or. en
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Muudatusettepanek 746
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad gaasi ülekandmise ja 
hoiustamise projektid on osa gaasivõrgu 
viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

(4) Kõigisse pärast 1. augustit 2013 
vastuvõetavatesse liidu ühishuviprojektide 
loenditesse lisatavad II lisa punktis 2 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad veeldatud maagaasi (LNG)
terminalide, ülekandmise ja hoiustamise 
projektid on osa gaasivõrgu viimasest 
olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Investeerimisvajadus gaasi ja elektri infrastruktuuri 2020. aastal ja pärast seda on hiiglaslik, 
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mistõttu ei ole õigustatud selle määruse raames eraldi toetuste andmine süsinikujäätmete 
transpordiks ega hoiundamise infrastruktuuri jaoks.

Muudatusettepanek 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 749
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 750
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kuna CO2 kogumise ja säilitamise tehnoloogia majanduslikku ja kaubanduslikku 
rakendatavust tuleb veel tõestada ja selle tehnoloogia kaubanduslikku väljalaset ei oodata 
enne 2020. aastat, ei peaks sellele käesoleva määruse raames rahalist abi kehtestama. CO2
kogumise ja säilitamise tehnoloogia potentsiaali uurimiseks on rahalist abi tagatud juba läbi 
teiste Euroopa kanalite.
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Muudatusettepanek 752
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 
koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile. Lõpliku piirkondliku 
loendi vastuvõtmine rühmas ja 
kõrgetasemelises juhtrühmas peab olema 
üksmeelne. Sellel eesmärgil ei tohi ükski 
piirkondliku rühma liikmesriik olla 
väljendanud oma ebasoodsat arvamust 
loendis olevate projektide kaasamise 
kohta, mis eeldab projektidelt olulist 
mõju, eeskätt oma energiataristute 
käitamisel, siseturul või 
varustuskindluses. Sellisel juhul peab 
arvamus olema motiveeritud, lähtuvalt 
eeskätt agentuuri arvamusest või 
komisjoni hinnangut nafta ja CO2
transpordi projektide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa rohkem 
kui kahe liikmesriigi poolt riikidevahelise 
CO2 transpordi ja taristu arendamiseks 

(5) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid on osa 
riikidevahelise CO2 transpordi ja taristu 
arendamiseks koostatud kavast, mille 



AM\900619ET.doc 67/116 PE488.000v01-00

ET

koostatud kavast, mille asjaomased 
liikmesriigid või nende määratud üksused 
esitavad komisjonile.

asjaomased liikmesriigid või nende 
määratud üksused esitavad komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 754
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga rühm võtab II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide hindamisel ilma punkti 4 
järgimist piiramata arvesse kõnealuste 
projektide analüüsi, mis on tehtud 
vastavalt artikli 12 lõikele 7 võrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
raames, mille ENTSO-E ja ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 ja määruse 
(EÜ) nr 715/2009 artiklile 8.

(6) Iga rühm võtab II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide hindamisel ilma punkti 4 
järgimist piiramata arvesse tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi.

Or. en

Selgitus

Viimases kümneaastases võrgu arengukavas mittesisalduvad ühishuviprojektidele tuleks 
samuti lisada kulude-tulude analüüs.

Muudatusettepanek 755
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(a) elektriülekanne: projekti kaudu 
muudetakse võrgu ülekandevõimsust 

(a) elektriülekandeks peab projekti 
installeeritud võimsus 
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asjaomase liikmesriigi ja ühe või mitme 
teise liikmesriigi piiril või sama 
ülekandekoridori kõigis muudes 
asjakohastes kohtades vähemalt 500 
megavati võrra võrreldes olukorraga, kui 
projekt jäetaks käiku laskmata;

elektritootmisrežiimil olema vähemalt 250 
MW ja aasta keskmine toodang vähemalt 
400 GWh, olenevalt paigaldise puhul 
kavandatud juhtimisest ja mida paigaldise 
kolmel esimesel tööaastal kontrollitakse.

Or. es

Selgitus

Ülekandevõimsuse suurendamine 500 MW võrra selleks, et projekti käsitada 
ühishuviprojektina, võib olla mõistlik piiriüleste projektide puhul. Aga sama kogus 
liikmesriigi sisese projekti puhul on liiga suur; see välistab sisuliselt võimaluse, et riigisisene 
projekt võiks olla käsitatav ühishuviprojektina ja seega peaks see võimsus sel juhul olema 
palju väiksem.

Muudatusettepanek 756
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriülekanne: projekti kaudu 
muudetakse võrgu ülekandevõimsust 
asjaomase liikmesriigi ja ühe või mitme 
teise liikmesriigi piiril või sama 
ülekandekoridori kõigis muudes 
asjakohastes kohtades vähemalt 
500 megavati võrra võrreldes olukorraga, 
kui projekt jäetaks käiku laskmata;

(a) elektriülekanne: projekti kaudu 
muudetakse võrgu ülekandevõimsust 
asjaomase liikmesriigi ja ühe või mitme 
teise liikmesriigi piiril või sama 
ülekandekoridori kõigis muudes 
asjakohastes kohtades vähemalt 
500 megavati või 20% võrra võrreldes 
olukorraga, kui projekt jäetaks käiku 
laskmata;

Or. de

Selgitus

Absoluutset määra elektrienergia edastamise projektide puhul tuleks kohandada suhtelise 
määraga, et väiksemad projektid saaksid ühishuviprojekti staatuse.

Muudatusettepanek 757
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektri salvestamine: projektiga luuakse 
salvestamisvõimsus, mis võimaldab
vähemalt 500 gigavatt-tunni suurust 
elektri netotoodangut aastas;

(b) elektri salvestamine: projektiga luuakse 
vähemalt 100 megavatine (100 MW) 
paigaldatud võimsus;

Or. en

Muudatusettepanek 758
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektri salvestamine: projektiga luuakse 
salvestamisvõimsus, mis võimaldab 
vähemalt 500 gigavatt-tunni suurust 
elektri netotoodangut aastas;

(b) elektri salvestamine: projektiga luuakse 
vähemalt 100 gigavatt-tunnine
salvestamisvõimsus;

Or. de

Selgitus

IV lisas küll aktsepteeritakse põhimõtteliselt, et elektrisalvestusrajatised võivad olla 
ühishuviprojektid, seda võimaldab salvestada aga vaid 500 gigavatt-tunni suurust elektri 
netotoodangut aastas. Esiteks ei ole normaalse töövõime kriteerium, millega praegune 
sõnastus on seotud, pumpelektrijaamade puhul oluline. Tegelikult mõõdetakse 
pumpelektrijaama panust võrgu stabiilsusesse installeeritud turbiini- ja pumbavõimsusega.
Teiseks on valitud väärtus 500 GWh liiga kõrge.

Muudatusettepanek 759
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt d



PE488.000v01-00 70/116 AM\900619ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kaudselt vähemalt 
kahte liikmesriiki või täita taristunorm (N–
1 valem) piirkondlikul tasandil vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/2010 artikli 6 
lõikele 3;

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on täita taristunorm (N–1 valem)
piirkondlikul tasandil vastavalt määruse 
(EÜ) nr 994/2010 artikli 6 lõikele 3;

Or. en

Selgitus

See lause pole vajalik, sest kõik gaasivarud ning veeldatud/surumaagaasi projektid suudavad 
varustada kaht või enamat liikmesriiki, eeldusel et liikmesriikide vahel on olemas vajalik 
ühendusvõimsus.

Muudatusettepanek 760
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kaudselt vähemalt 
kahte liikmesriiki või täita taristunorm
(N–1 valem) piirkondlikul tasandil 
vastavalt määruse (EÜ) nr 994/2010 
artikli 6 lõikele 3;

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on täita taristunorm (N–1 valem) 
piirkondlikul tasandil vastavalt määruse 
(EÜ) nr 994/2010 artikli 6 lõikele 3;

Or. en

Selgitus

See lause pole vajalik, sest kõik gaasivarud ning veeldatud/surumaagaasi projektid suudavad 
varustada kaht või enamat liikmesriiki, eeldusel et liikmesriikide vahel on olemas vajalik 
ühendusvõimsus.

Muudatusettepanek 761
Konrad Szymański
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kaudselt vähemalt 
kahte liikmesriiki või täita taristunorm (N–
1 valem) piirkondlikul tasandil vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/2010 artikli 6 
lõikele 3;

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on täita taristunorm (N–1 valem) 
piirkondlikul tasandil vastavalt määruse 
(EÜ) nr 994/2010 artikli 6 lõikele 3;

Or. en

Muudatusettepanek 762
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki või täita taristunorm (N–1 
valem) piirkondlikul tasandil vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/2010 artikli 6
lõikele 3;

(d) gaasi hoiustamine või 
veeldatud/surumaagaas: projekti eesmärk 
on tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki või täita taristunorm (N–1 
valem) piirkondlikul tasandil, hõlmates 
jaotusvõrkudega seotud säilitamiskohti,
vastavalt määruse (EÜ) nr 994/2010 
artikli 6 lõikele 3;

Or. de

Selgitus

Kuna hoiustamisrajatised võivad olla ühendatud jaotusvõrguga, kuid olla vajalikud 
varustuskindluse ja paindlikkuse tagamisel, peaks nad olema ühishuviprojekti staatuses.

Muudatusettepanek 763
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20 % tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

(e) elektrivaldkonna nutivõrgud: projekt 
on seotud kõrge- ja keskpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on projekteeritud 
pingele 10 kV või rohkem. Projektis 
osalevad vähemalt kahe liikmesriigi põhi-
ja jaotusvõrguettevõtjad, hõlmates 
vähemalt 100 000 elektri kasutajat või 
tootjat või tootvat tarbijat piirkonnas, kus 
tarbitakse vähemalt 300 gigavatt-tundi 
aastas, kusjuures vähemalt 20% tarbitud 
elektrist pärineb mitte-dispetšjuhitavatest 
võimsustest. Gaasivaldkonna nutivõrgud: 
projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud rõhule 1 baari või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 gaasi 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
500 gigavatt-tundi aastas.

Or. fr

 Selgitus

Ka gaasivaldkonnas on vaja nutivõrke edendada, kuna need võimaldavad taastuvate 
energiaallikate integreerimist ning tagavad paindlikkuse ja võrgu tõhususe.

Muudatusettepanek 764
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 

(e) nutivõrgud: projekt on seotud 
igasuguse pingetasemega. Projektis 
osalevad koostööd tegevad 
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rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20 % tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

projektiedendajad vähemalt kahest 
liikmesriigist, hõlmates vähemalt 100 000 
elektri kasutajat või tootjat või tootvat 
tarbijat piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20% tarbitud elektrist pärineb 
taastuvatest ja mitte-dispetšjuhitavatest 
võimsustest.

Or. en

Selgitus

Nn nutivõrkude rakendusala on vaja laiendada madalpingevõrkudele, kus praegu on võimalik 
arukatest võrkudest kõige enam kasu saada ning kus saab siduda kõige rohkem tarbijaid ja 
energia väiketootmise seadmeid. Piiriülene koostöö edendab oskusteabe omandamist, eeskätt 
varustuse, tehnoloogia ja teenuspakkujate kaudu.

Muudatusettepanek 765
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 300
gigavatt-tundi aastas, kusjuures vähemalt 
20 % tarbitud elektrist pärineb mitte-
dispetšjuhitavatest võimsustest.

(e) nutivõrgud: projekt võib olla 
projekteeritud igasugusel pingel 
töötavatele seadmetele ja paigaldistele. 
Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 10 000 elektri kasutajat 
või tootjat või tootvat tarbijat piirkonnas, 
kus tarbitakse vähemalt 100 gigavatt-tundi 
aastas, kusjuures, tänu projektiga tehtud 
lisatöö eest, vähemalt 20% tarbitud 
elektrist pärineb mitte-dispetšjuhitavatest 
taastuvatest energiaallikatest.

Or. nl

Muudatusettepanek 766
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20 % tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõigi 
tasandite pingeseadmete ja -paigaldistega, 
mis on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad põhi- ja/või
jaotusvõrguettevõtjad, hõlmates vähemalt 
10 000 elektri kasutajat või tootjat või 
tootvat tarbijat piirkonnas, kus tarbitakse 
vähemalt 100 gigavatt-tundi aastas, 
kusjuures vähemalt 20% tarbitud elektrist 
pärineb mitte-dispetšjuhitavatest 
taastuvatest energiaallikatest.

Or. de

Muudatusettepanek 767
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV Lisa – punkt 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20 % tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge-, 
kesk- ja madalpingeseadmete ja -
paigaldistega vastavalt kohaldatavatele 
ELi standarditele. Projektis osalevad 
vähemalt kahe liikmesriigi põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad, hõlmates vähemalt 
50 000 elektri kasutajat või tootjat või 
tootvat tarbijat piirkonnas, kus tarbitakse 
vähemalt 150 gigavatt-tundi aastas, 
kusjuures vähemalt 20% tarbitud elektrist 
pärineb mitte-dispetšjuhitavatest ja/või 
hajutatud võimsustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20 % tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge-, 
kesk- ja madalpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on määratletud 
vastavates Euroopa standardites. Projektis 
osalevad vähemalt kahe liikmesriigi põhi-
ja jaotusvõrguettevõtjad, hõlmates 
vähemalt 100 000 elektri kasutajat või 
tootjat või tootvat tarbijat piirkonnas, kus 
tarbitakse vähemalt 300 gigavatt-tundi 
aastas, kusjuures vähemalt 20% tarbitud 
elektrist pärineb mitte-dispetšjuhitavatest 
võimsustest.

Or. en

Muudatusettepanek 769
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge- ja 
keskpingeseadmete ja -paigaldistega, mis 
on projekteeritud pingele 10 kV või 
rohkem. Projektis osalevad vähemalt kahe 
liikmesriigi põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20 % tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

(e) nutivõrgud: projekt on seotud kõrge-, 
kesk- ja madalpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on määratletud 
vastavates Euroopa standardites. Projektis 
osalevad põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, 
hõlmates vähemalt 100 000 elektri 
kasutajat või tootjat või tootvat tarbijat 
piirkonnas, kus tarbitakse vähemalt 
300 gigavatt-tundi aastas, kusjuures 
vähemalt 20% tarbitud elektrist pärineb 
mitte-dispetšjuhitavatest võimsustest.

Or. en

Selgitus

Nutivõrkude projektide valimise kriteeriumid tuleb seada mittediskrimineerival viisil. 
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Arvestada tuleb asjaolu, et mõnes ELi liikmesriigis kasutatakse keskpinge jaoks madalamaid 
nimipingetasemeid. Viide „vähemalt kahe liikmesriigi” on vastuoluline, sest IV lisa punkt 1 
on seotud olulise piiriülese mõjuga projektidega (...) liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek 770
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) see peab aitama tagada 
liikmesriikide vahelist energiasolidaarsust
vastuseks ajutisele või püsivale 
energianappusele ühes neist;

Or. ro

Muudatusettepanek 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – esimene lõik – alapunkt a – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– piiriüleste projektide puhul arvutatakse 
nende mõju mõlemasuunaliste 
elektrivoogude ülekande võimsusele 
võrgus, mõõdetuna elektrikogustes 
(megavattides), või olulise piiriülese 
mõjuga projektide puhul nende mõju võrgu 
ülekandevõimsusele asjakohaste 
liimesriikide vahelistel piiridel, asjakohaste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelistel piiridel või asjakohastes 
liikmesriikides ning mõju pakkumise ja 
nõudluse tasakaalustamisele ja võrgu 
toimimisele asjakohastes liikmesriikides;

piiriüleste projektide puhul arvutatakse 
nende mõju mõlemasuunaliste 
elektrivoogude ülekande võimsusele 
võrgus, mõõdetuna elektrikogustes 
(megavattides) ning nende panus Euroopa 
Ülemkogu poolt heakskiidetud 
minimaalse 10% võimsuse saavutamisse, 
või olulise piiriülese mõjuga projektide 
puhul nende mõju võrgu 
ülekandevõimsusele asjakohaste 
liimesriikide vahelistel piiridel, asjakohaste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelistel piiridel või asjakohastes 
liikmesriikides ning mõju pakkumise ja 
nõudluse tasakaalustamisele ja võrgu 
toimimisele asjakohastes liikmesriikides;
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Or. en

Muudatusettepanek 772
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – esimene lõik – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kümneaastase 
arengukava raames tehtud analüüsi 
kohaselt, hinnates eelkõige, kuidas projekt 
mõjutab V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormuseperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele.

(c) koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kümneaastase 
arengukava raames tehtud analüüsi 
kohaselt, hinnates eelkõige, kuidas projekt 
mõjutab V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormuseperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele ning pöörates tähelepanu 
sõltumatu ja usaldusväärse kontrolli 
olemasolule süsteemi toimimise ja 
teenuste üle.

Or. en

Muudatusettepanek 773
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – esimene lõik – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kümneaastase 
arengukava raames tehtud analüüsi 
kohaselt, hinnates eelkõige, kuidas projekt 
mõjutab V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 

(c) koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kümneaastase 
arengukava raames tehtud analüüsi 
kohaselt, hinnates eelkõige, kuidas projekt 
mõjutab V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
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ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormuseperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele.

ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormuseperioodidel, võttes arvesse 
äärmuslikke ilmastikunähtusi ja nende 
mõju taristu vastupidavusele.

Or. en

Muudatusettepanek 774
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – esimene lõik – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) see peab aitama tagada 
liikmesriikide vahelist energiasolidaarsust 
vastuseks ajutisele või püsivale 
energianappusele ühes neist;

Or. ro

Muudatusettepanek 775
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nende kriteeriumide mõõtmine peab 
põhinema üksnes stsenaariumidel, mis 
võtavad täielikult arvesse direktiivi 
2009/28/EÜ ja ELi muude asjakohaste 
õigusaktide eesmärke ning 2050. aasta 
tegevuskava pikaajalise poliitika 
eesmärke. Sellest kõrvalekaldumiseks on 
vaja nii agentuuri kui ka komisjoni 
nõusolekut ning nõusolek tuleb avaldada.

Or. en
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Muudatusettepanek 776
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja 
elektrivõrgutaristu keskkonnamõju.

Or. en

Selgitus

Projektikategooriate kriteeriumide sidususe tagamiseks tuleks säästvuse tase loetleda kõigis, 
mitte ainult ühes projektikategoorias ning kriteeriumide määratlus peaks olema identne.

Muudatusettepanek 777
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(2 a) soodustada praeguste energiasaarte 
kaotamist.

Or. es

Selgitus

See on tingimata vajalik määrusega taotletavate lõimimiseesmärkide jaoks.

Muudatusettepanek 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkurentsi mõõdetakse 
mitmekesistamise, sh kohalikele 
tarneallikatele juurdepääsu hõlbustamise 
põhjal, võttes üksteise järel arvesse 
allikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning uue võimsuse mõju 
HHI-indeksile, mis arvutatakse V lisa 
punktis 10 määratletud analüüsipiirkonnas 
oleva võimsuse tasandil;

(b) konkurentsi mõõdetakse liidu tasandi 
välise mitmekesistamise, sh kohalikele 
tarneallikatele juurdepääsu hõlbustamise 
põhjal, võttes üksteise järel arvesse 
allikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning uue võimsuse mõju 
HHI-indeksile, mis arvutatakse V lisa 
punktis 10 määratletud analüüsipiirkonnas 
oleva võimsuse tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 779
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkurentsi mõõdetakse 
mitmekesistamise, sh kohalikele 
tarneallikatele juurdepääsu hõlbustamise 
põhjal, võttes üksteise järel arvesse 
allikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning uue võimsuse mõju 
HHI-indeksile, mis arvutatakse V lisa 
punktis 10 määratletud analüüsipiirkonnas 
oleva võimsuse tasandil;

(b) konkurentsi mõõdetakse 
mitmekesistamise, sh kohalikele
tarneallikatele juurdepääsu hõlbustamise 
põhjal, võttes arvesse ka allikate, tarnijate 
ja tarneteede mitmekesistamist ning uue 
võimsuse mõju HHI-indeksile, mis 
arvutatakse V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas oleva võimsuse 
tasandil;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud on tehtud keelelise selguse huvides.

Muudatusettepanek 780
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkurentsi mõõdetakse 
mitmekesistamise, sh kohalikele 
tarneallikatele juurdepääsu hõlbustamise 
põhjal, võttes üksteise järel arvesse 
allikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning uue võimsuse mõju 
HHI-indeksile, mis arvutatakse V lisa 
punktis 10 määratletud analüüsipiirkonnas 
oleva võimsuse tasandil;

(b) konkurentsi mõõdetakse liidu tasandi 
mitmekesistamise, sh kohalikele 
tarneallikatele juurdepääsu hõlbustamise 
põhjal, võttes üksteise järel arvesse 
allikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning uue võimsuse mõju 
HHI-indeksile, mis arvutatakse V lisa 
punktis 10 määratletud analüüsipiirkonnas 
oleva võimsuse tasandil;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on säilitada Euroopa perspektiiv.

Muudatusettepanek 781
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid, 
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid 
vastavalt 2020. aasta eesmärkidele ja 
energia tegevuskavale aastani 2050
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

Or. en

Selgitus

2009. aasta oktoobris kogunenud Euroopa Ülemkogu kiitis heaks ELi eesmärgi vähendada 
kasvuhoonegaase 2050. aastaks 80–95%, mis eeldab nullilähedase CO2-heitega 
energiasektorit. Kõik ELi rahastatavad uued taristud peaksid toetama praeguse 2020. aasta 
siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside ja taastuva energia valdkonnas ning vastama energia 
tegevuskavale aastani 2050.
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Muudatusettepanek 782
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid, 
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid 
vastavalt 2020. aasta eesmärkidele ja 
energia tegevuskavale aastani 2050
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

Or. en

Selgitus

2009. aasta oktoobris kogunenud Euroopa Ülemkogu kiitis heaks ELi eesmärgi vähendada 
kasvuhoonegaase 2050. aastaks 80–95%, mis eeldab nullilähedase CO2-heitega 
energiasektorit. Kõik ELi rahastatavad uued taristud peaksid toetama praeguse 2020. aasta 
siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside ja taastuva energia valdkonnas ning vastama energia 
tegevuskavale aastani 2050.

Muudatusettepanek 783
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid, 
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

(d) säästlikkuse mõõduks on gaasitaristu 
keskkonnamõju hindamine ja see, mil 
määral aitab projekt vähendada 
heitkoguseid, toetada taastuvelektri 
tootmist varuallikatest või elektrienergiast 
toodetud gaasi ja biogaasi transportimist, 
võttes arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
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muutusi.

Or. en

Selgitus

Keskkonnamõju lisatakse selleks, et tagada minimaalne vastavus teiste projektikategooriate 
säästvuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 784
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid, 
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid, 
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse äärmuslikes ilmastikunähtustes
eeldatavaid muutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) see peab aitama tagada 
liikmesriikide vahelist energiasolidaarsust 
vastuseks ajutisele või püsivale 
energianappusele ühes neist;

Or. ro
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Muudatusettepanek 786
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse kasvuhoonegaaside 
heite vähendamist ja elektrivõrgutaristu 
keskkonnamõju;

(a) säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse kasvuhoonegaaside 
heite vähendamist, vastavust 2020. aasta 
eesmärkidele ja energia tegevuskavale 
aastani 2040 ning elektrivõrgutaristu 
keskkonnamõju;

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu kiitis heaks ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaase 2050. aastaks 80–
95%, mis eeldab nullilähedase CO2-heitega energiasektorit. Kõik ELi rahastatavad uued 
taristud peaksid toetama praeguse 2020. aasta siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside ja 
taastuva energia valdkonnas ning vastama energia tegevuskavale aastani 2050.

Muudatusettepanek 787
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse kasvuhoonegaaside 
heite vähendamist ja elektrivõrgutaristu 
keskkonnamõju;

(a) säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse kasvuhoonegaaside 
heite vähendamist, vastavust 2020. aasta 
eesmärkidele ja energia tegevuskavale 
aastani 2040 ning elektrivõrgutaristu 
keskkonnamõju;

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu kiitis heaks ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaase 2050. aastaks 80–
95%, mis eeldab nullilähedase CO2-heitega energiasektorit. Kõik ELi rahastatavad uued 
taristud peaksid toetama praeguse 2020. aasta siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside ja 
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taastuva energia valdkonnas ning vastama energia tegevuskavale aastani 2050.

Muudatusettepanek 788
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) oluliselt suuremal hulgal vähese 
CO2-heitega elektrirakenduste, nt 
elektriautode kasutamine kõrgetasemelise 
tehnilise ja turusekkumise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 789
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) see peab aitama tagada liikmesriikide 
vahelist energiasolidaarsust vastuseks 
ajutisele või püsivale energianappusele 
ühes neist;

Or. ro

Muudatusettepanek 790
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Gaasi nutivõrkude projektide 
hindamisel lähtutakse järgmistest 
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kriteeriumitest:
(a) säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja 
gaasivõrgutaristu keskkonnamõju;
(b) põhi- ja jaotusvõrkude suutlikkus 
ühendada kasutajaid ning gaasi 
kasutajatelt ja kasutajateni transportida:
selle kriteeriumi mõõtmiseks hinnatakse 
hajutatud energiaallikatest toodetud gaasi 
ülekandmiseks installeeritavat võimsust 
jaotusvõrkudes, maksimaalset lubatavat 
võrku sisenevat gaasikogust, ilma et tekiks 
jaotusvõrkude ülekoormamise oht, ning 
ülekoormuse või turvaohu tõttu 
taastuvatest energiaallikatest võrku 
juhtimata jääva energia kogust;
(c) võrgu ühendatavus ja juurdepääs 
kõigile võrgukasutajate kategooriatele:
selle kriteeriumi mõõtmiseks hinnatakse 
tootjate, tarbijate ja tootvate tarbijate 
tasude ja tariifide ning nende struktuuri 
arvutamise meetodeid, vajadusel samuti 
võrgus gaasikoguste dünaamiliseks 
tasakaalustamiseks ettenähtud 
talitluspaindlikkust;
(d) varustuskindlus ja tarnekvaliteet: selle 
kriteeriumi mõõtmiseks hinnatakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi osa, gaasisüsteemi stabiilsust, 
häirete (sh kliimatingimustega seotud 
häirete) kestust ja sagedust tarbija kohta;
gaasivarustuse ja võrgu toimimise 
tõhusus ja pakutava teenuse kvaliteet: 
selle kriteeriumi mõõtmiseks hinnatakse 
gaasikao määra põhi- ja jaotusvõrkudes, 
väikseima ja suurima gaasinõudluse 
suhet teataval ajavahemikul, tarbijate 
osalemist gaasiturgudel ja 
energiatõhususe meetmete võtmisel, 
gaasivõrguosade protsentuaalset kasutust 
(st keskmine koormus), võrguosade 
kättesaadavust (seotud ettekavandatud ja 
ettekavandamata hooldustöödega) ja selle 
mõju võrgu toimimisele ning 
võrguvõimsuse tegelikku kättesaadavust 
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võrreldes selle standardväärtusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 791
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) säästvuse tase: selle kriteeriumi 
mõõtmiseks hinnatakse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja 
naftatransporditaristu keskkonnamõju.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – sissejuhatus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15 ja n+20, kusjuures n on analüüsi 
tegemise aasta. Need andmed hõlmavad 
vähemalt järgmist:

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 ja n+40, kusjuures n on 
analüüsi tegemise aasta. Need andmed 
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Kõigis kulude-tulude analüüsides tuleb arvestada taristu tehnilist eluiga ning energiasektoris 
selle aja jooksul seoses vähese CO2-heite eesmärkidega toimuvaid tõenäolisi muudatusi.
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Muudatusettepanek 793
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15 ja n+20, kusjuures n on analüüsi 
tegemise aasta. Need andmed hõlmavad 
vähemalt järgmist:

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 ja n+40, kusjuures n on 
analüüsi tegemise aasta. Need andmed 
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Arvestades, et energiataristuprojektide, eeskätt elektri ülekandevõrkude tehniline eluiga võib 
olla pikem kui 40 aastat, on analüüsiks vaja just nii pikka perspektiivi. Lisaks on pikemat 
ajaraamistikku vaja selleks, et analüüs sisaldaks ELi pikaajalise poliitika vajalikke eesmärke.

Muudatusettepanek 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15 ja n+20, kusjuures n on analüüsi
tegemise aasta. Need andmed hõlmavad 
vähemalt järgmist:

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 ja n+40, kusjuures n on 
analüüsi tegemise aasta. Need andmed 
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 795
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad (sh biomass, 
kivisüsi, gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi-
ja vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 
tootmise (sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise ja 
ülekandmise projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad ja 
kütteväärtus (sh biomass, kivisüsi, 
pruunsüsi, gaas, nafta ja vastavad 
naftatooted), CO2-hinnad, elektrihinnad 
baas- ja tippkoormusel, põhi- ja vajaduse 
korral jaotusvõrgu koostis ja areng, võttes 
arvesse kõiki olulisi elektri tootmise 
(sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise ja 
ülekandmise projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

Or. en

Muudatusettepanek 796
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad (sh biomass, 
kivisüsi, gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi-
ja vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 

(a) elekter: nõudlusstsenaariumid, 
tootmisvõimsused kütuseliigi (biomass, 
geotermaalenergia, hüdroenergia, gaas, 
tuumaenergia, nafta, tahked kütused, 
tuuleenergia, fotogalvaaniline ja 
kokkusurutud päikeseenergia, muu 
taastuvenergia tehnoloogia) ja geograafilise 
asukoha kaupa, kütusehinnad (sh biomass, 
kivisüsi, gaas ja nafta), CO2-hinnad, põhi-
ja vajaduse korral jaotusvõrgu koostis ja 
areng, võttes arvesse kõiki olulisi elektri 
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tootmise (sh CO2 kogumist võimaldav 
tootmisvõimsus), salvestamise ja 
ülekandmise projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

tootmise, salvestamise ja ülekandmise 
projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu;

Or. de

Muudatusettepanek 797
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) gaas: nõudlusstsenaariumid, imporditud 
kogused, kütusehinnad (sh kivisüsi, gaas ja 
nafta), ülekandesüsteemi koostis ja areng, 
võttes arvesse kõiki uusi projekte, mille 
kohta on lõplik investeerimisotsus 
langetatud ja mis lastakse käiku enne aasta 
n+5 lõppu.

(b) gaas: nõudlusstsenaariumid, imporditud 
kogused, kütusehinnad ja kütteväärtus (sh 
kivisüsi, pruunsüsi, gaas, nafta ja vastavad 
naftatooted), süsinikdioksiidi hinnad,
elektrihinnad baas- ja tippkoormusel,
ülekandesüsteemi koostis ja areng, võttes 
arvesse põlevkivigaasi arendamise 
võimalust Euroopas ning kõiki uusi 
projekte, mille kohta on lõplik 
investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 798
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte ja 
Euroopa Ülemkogu seatud eesmärki 
vähendada ELis kasvuhoonegaasi heidet 
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hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

80–95%, saavutades 2050. aastaks 1990. 
aasta tasemest madalama taseme. Elektri-
ja gaasiandmed on omavahel kooskõlas, 
eelkõige seoses oletustega hindade ja 
mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu kiitis heaks ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaase 2050. aastaks 80–
95%, mis eeldab nullilähedase CO2-heitega energiasektorit. Kulude-tulude analüüsis 
kasutatavate andmete juures on oluline, et need kajastaksid ELi energia- ja kliimaeesmärke 
ning oleksid kooskõlas Euroopa Komisjoni energia tegevuskavas aastani 2050 sätestatud 
liikumisteedega.

Muudatusettepanek 799
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte ning 
kajastatud ELi energia- ja 
kliimaeesmärke, mida on muuhulgas 
kinnitatud ka Euroopa Ülemkogu 
järeldustes. Elektri- ja gaasiandmed on 
omavahel kooskõlas, eelkõige seoses 
oletustega hindade ja mahtude kohta 
kummalgi turul. Andmekogum koostatakse 
pärast ametlikku arutelu liikmesriikidega ja 
kõiki asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
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isikute äriandmetele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu kiitis heaks ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaase 2050. aastaks 80–
95%, mis eeldab nullilähedase CO2-heitega energiasektorit. Kulude-tulude analüüsis 
kasutatavate andmete juures on oluline, et need kajastaksid ELi energia- ja kliimaeesmärke 
ning oleksid kooskõlas Euroopa Komisjoni energia tegevuskavas aastani 2050 sätestatud 
liikumisteedega.

Muudatusettepanek 800
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
agentuuri ametlikku arutelu 
liikmesriikidega ja kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus peab olema esikohal: kõigil sidusrühmadel, mitte ainult neid esindavatel 
organisatsioonidel peab olema võimalus anda panus kulude-tulude metoodikaga seotud 
turuanalüüsi. Sama praktikat kasutatakse ka komisjoni, agentuuri ning ENTSO-E ja ENTSO-
G avalikes aruteludes.
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Muudatusettepanek 801
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
agentuuri ametlikku arutelu 
liikmesriikidega ja kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Selgitus

Sama selgitus nagu artikli 12 punkt 2 muudatusettepaneku juures.

Muudatusettepanek 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum avalikustatakse ja
koostatakse pärast ametlikku arutelu 
liikmesriikidega ja kõigi asjakohaste
sidusrühmadega. Komisjon ja 
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koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Selgitus

See tagab ühishuviprojektide valimisprotsessi täieliku läbipaistvuse, sealhulgas avalikult 
kättesaadavad andmekogumid kulude-tulude analüüsi jaoks ning huvirühmade piisav 
kaasamine piirkondlikesse rühmadesse.

Muudatusettepanek 803
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega, eelkõige kõik 
gaasitaristu operaatorid. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte. 
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul. 
Andmekogum koostatakse pärast 
ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõigi 
asjakohaste sidusrühmadega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.
Kulusid tuleb kontrollida võrdlusalusega, 
et teha kindlaks nende tõhus kandmine. 
Kui projektiedendaja esitab kulud, mis 
erinevad oluliselt võrdlusalusest, peab ta 
kulusid vastutava riikliku reguleeriva 
asutuse ja agentuuri ees põhjendama.

Or. en
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Muudatusettepanek 806
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.
Kulude-tulude analüüsis tuleb arvestada 
väikeste ja energiaisolatsioonis 
liikmesriikide olukorraga, kus on piiratud 
arv võrgukasutajaid ja kus turg ei suuda 
ühishuviprojekte ise rahastada.

Or. en

Selgitus

Kulude-tulude analüüsis tuleks kajastada väikeste ja isoleeritud liikmesriikide halba 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 807
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning kasutusest kõrvaldamise ja 
jäätmekäitluse ning muude keskkonnaga 
seotud välismõjude kulud. Metoodikas 
antakse juhised arvutustes kasutatavate 
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diskontomäärade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 808
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud, 
personalikulud ning vajaduse korral 
kasutusest kõrvaldamise ja jäätmekäitluse 
kulud. Metoodikas antakse juhised 
arvutustes kasutatavate diskontomäärade 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 809
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kulude-tulude analüüsis tuleb 
arvestada ka kasu, mis saadakse projekti 
kiiremast elluviimisest tänu 
tehnoloogiliselt neutraalsele 
loamenetlusele, võttes arvesse kõigi 
tehnoloogiliste võimaluste kasutamist, mis 
on loetletud II lisa punkti 1 alapunktis a 
või nende kombinatsiooni, isegi kui see 
võib tähendada algul suuremaid 
investeerimiskulusid.

Or. en
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Selgitus

Oluline on, et kulude-tulude analüüsis võetaks arvesse projekti kõiki aspekte ning eeskätt 
võimalikku kasu, mis saadakse projekti kiiremast elluviimisest, mis võib kompenseerida 
algsed suuremad investeerimiskulud, nagu näiteks kavandatavate elektriliinide osaline maa 
alla viimine.

Muudatusettepanek 810
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Elektri ülekandmise ja salvestamise 
projektide kulude-tulude analüüsis 
võetakse vähemalt arvesse III lisas 
kindlaksmääratud näitajatele avalduvat 
mõju. Kooskõlas elektrivõrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
koostamise meetoditega võetakse analüüsis 
lisaks arvesse projekti mõju järgmisele:

(6) Elektri ülekandmise ja salvestamise 
projektide kulude-tulude analüüsis 
võetakse vähemalt arvesse III lisas 
kindlaksmääratud näitajatele avalduvat 
mõju. Kooskõlas elektrivõrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
koostamise meetoditega võetakse analüüsis 
lisaks arvesse projekti mõju järgmisele, 
samuti kasu, mida saadakse projekti 
kiiremast elluviimisest, mis tasakaalustab 
algsed võrgu ülekoormamise kulud tänu 
kõigi II lisa punkti 1 alapunktis a 
loetletud tehnoloogiliste võimaluste või 
nende kombinatsiooni kasutamisele:

Or. en

Muudatusettepanek 811
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Elektri ülekandmise ja salvestamise 
projektide kulude-tulude analüüsis 
võetakse vähemalt arvesse III lisas
kindlaksmääratud näitajatele avalduvat 

(6) Elektri ülekandmise ja salvestamise 
projektide kulude-tulude analüüsis 
võetakse vähemalt arvesse IV lisas
kindlaksmääratud näitajatele avalduvat 
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mõju. Kooskõlas elektrivõrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
koostamise meetoditega võetakse analüüsis 
lisaks arvesse projekti mõju järgmisele:

mõju. Kooskõlas elektrivõrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
koostamise meetoditega võetakse analüüsis 
lisaks arvesse projekti mõju järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 812
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) elektrivõrgu ülekoormatus.

Or. en

Selgitus

Samad kriteeriumid nagu gaasiprojektidel (7 e), mis on otseselt seotud varustuskindlusega.

Muudatusettepanek 813
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) elektrivõrgu ülekoormatus.

Or. en

Muudatusettepanek 814
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 7 – sissejuhatus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Gaasiprojektide kulude-tulude 
analüüsis võetakse vähemalt arvesse turu-
uuringute tulemusi, nt seoses 
turunõudluse hindamise ja võimsuse 
jaotamise menetlusega (nn avatud 
menetlus) ning projekti mõju III lisas 
kindlaksmääratud näitajatele ja järgmisele:

(7) Gaasiprojektide kulude-tulude 
analüüsis võetakse vähemalt arvesse 
III lisas kindlaksmääratud näitajatele 
avalduvat ning järgmist mõju:

Or. en

Selgitus

Projekti kulude ja tulude suhte analüüsis tuleks arvesse võtta seda, kas projekt on 
finantsiliselt, keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt elujõuline.

Muudatusettepanek 815
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) energia tarnimatajäämise tõenäosus ja 
tarnimata jääv energiakogus, samuti 
varustuskindluse ja tarnekvaliteedi 
suurenemine;

(c) energia tarnimatajäämise tõenäosus ja 
tarnimata jääv energiakogus, samuti 
varustuskindluse ja tarnekvaliteedi 
suurenemine ning tarneallikad;

Or. en

Muudatusettepanek 816
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) energia tarnimatajäämise tõenäosus ja 
tarnimata jääv energiakogus, samuti 
varustuskindluse ja tarnekvaliteedi 

(c) energia tarnimatajäämise tõenäosus ja 
tarnimata jääv energiakogus, samuti 
varustuskindluse ja tarnekvaliteedi 
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suurenemine; suurenemine liidu tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 817
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus eri gaasiturupiirkondade 
integreerimisse;

(d) panus eri gaasiturupiirkondade 
integreerimisse ning ebasoodsas olukorras 
olevate ja isoleeritud piirkondade 
olukorra parandamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 818
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 7 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) panus Euroopa gaasivõrgu eri 
sisenemiskohtade tasakaalustatumasse 
varustusse, millega suurendatakse juba 
olemasolevaid impordivõimalusi.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et kõik sisenemiskohad oleksid kindlaks määratud ja aitaksid Euroopasse 
tasakaalustatult gaasi tarnida. Kui selleni jõutakse, suudab Euroopa vältida soovimatuid 
olukordi, näiteks sõltumist teatavatest riikidest lähtuvatest gaasitarnetest. Igal sisenemiskohal 
on oma iseärasused ja iga sisenemiskoht võib aidata Euroopasse toimetada eri allikatest pärit 
ja eri marsruutidel transporditavat gaasi. Olemasolevate taristute potentsiaali tuleks 
maksimaalselt kasutada.
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Muudatusettepanek 819
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Punktides 6–8 osutatud näitajate 
arvessevõtu üksikasjalik meetod töötatakse 
välja pärast ametlikku arutelu kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega.

(9) Punktides 6–8 osutatud näitajate 
arvessevõtu üksikasjalik meetod töötatakse 
välja pärast ametlikku arutelu kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega, eeskätt kõigi 
gaasitaristu operaatoritega.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Punktides 6–8 osutatud näitajate 
arvessevõtu üksikasjalik meetod töötatakse 
välja pärast ametlikku arutelu kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega.

(9) Näitajate arvessevõtu üksikasjalik 
meetod töötatakse välja pärast ametlikku 
arutelu kõiki asjakohaseid sidusrühmi 
esindavate organisatsioonidega, nagu on 
ette nähtud artiklis 12.

Or. en

Muudatusettepanek 821
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
V Lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Metoodika kohaselt määratakse 
kindlaks analüüs, mis tehakse asjakohaste 
lähteandmete põhjal, arvutades uuritava 

(11) Metoodika kohaselt määratakse 
kindlaks analüüs, mis tehakse asjakohaste 
lähteandmete põhjal, hinnates mitmel 
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ülesandega seotud tulemused iga projekti 
korral ja ilma iga projektita. Analüüsi 
käigus selgitatakse välja, millistele 
riikidele avaldab projekt positiivset 
puhasmõju (kasusaajad) ja millistele 
negatiivset puhasmõju (kulukandjad). Iga 
kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, 
erinevate samas analüüsipiirkonnas 
teostatavate projektide käikulaskmise 
kuupäeva ja muid asjakohaseid 
parameetreid.

kriteeriumil põhinevaid analüüsitulemusi
iga projekti korral ja ilma iga projektita.
Analüüsi käigus selgitatakse välja, 
millistele riikidele avaldab projekt 
positiivset puhasmõju (kasusaajad) ja 
millistele negatiivset puhasmõju 
(kulukandjad). Iga kulude-tulude analüüs 
sisaldab lähteandmete tundlikkuse 
analüüsi, erinevate samas 
analüüsipiirkonnas teostatavate projektide 
käikulaskmise kuupäeva ja muid 
asjakohaseid parameetreid.

Or. fr

Selgitus

Täiendina tasuvuskriteeriumitele võiks analüüs laieneda teistele kvalitatiivsematele 
kriteeriumitele, mis aitaksid otsuseid langetada (näiteks avalikkuse suhtumine keskkonnale 
avaldatud mõjudesse või tõsiste ja erandlike juhtumite esinemise tõenäosus)

Muudatusettepanek 822
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Metoodika kohaselt määratakse 
kindlaks analüüs, mis tehakse asjakohaste 
lähteandmete põhjal, arvutades uuritava 
ülesandega seotud tulemused iga projekti 
korral ja ilma iga projektita. Analüüsi 
käigus selgitatakse välja, millistele 
riikidele avaldab projekt positiivset 
puhasmõju (kasusaajad) ja millistele 
negatiivset puhasmõju (kulukandjad). Iga 
kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, 
erinevate samas analüüsipiirkonnas 
teostatavate projektide käikulaskmise 
kuupäeva ja muid asjakohaseid 
parameetreid.

(11) Metoodika kohaselt määratakse 
kindlaks analüüs, mis tehakse asjakohaste 
lähteandmete põhjal, arvutades uuritava 
ülesandega seotud tulemused iga projekti 
korral ja ilma iga projektita. Analüüsi 
käigus selgitatakse välja, millistele 
riikidele avaldab projekt positiivset 
puhasmõju (kasusaajad) ja millistele 
negatiivset puhasmõju (kulukandjad). Iga 
kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, 
erinevate samas analüüsipiirkonnas 
teostatavate projektide käikulaskmise 
kuupäeva ja muid asjakohaseid 
parameetreid ja riskihinnangut.

Or. en
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Muudatusettepanek 823
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

(12) Ülekandesüsteemide, maa-aluste 
hoidlate, veeldatud maagaasi (LNG) 
terminalide ja jaotusvõrguoperaatorite
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10 ning mudeli abil saab 
täielikult hinnata majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnamõju, võttes eelkõige arvesse 
väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 

(12) Ülekande-, jaotusvõrgu-, energia 
salvestamise ja maagaasi terminalide
ettevõtjad vahetavad metoodika 
väljatöötamiseks vajalikku teavet, sh 



AM\900619ET.doc 105/116 PE488.000v01-00

ET

jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

asjakohaseid võrgu ja turu mudeleid. Teiste 
ülekande- või jaotusvõrguettevõtjate nimel 
teavet koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 825
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

(12) Ülekandesüsteemide, maa-aluste 
hoidlate, veeldatud maagaasi (LNG) 
terminalide ja jaotusvõrguoperaatorite
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
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õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

(12) Ülekandesüsteemide, hoidlate, 
veeldatud maagaasi (LNG) terminalide ja 
jaotusvõrguoperaatorite vahetavad 
metoodika väljatöötamiseks vajalikku 
teavet, sh asjakohaseid võrgu ja turu 
mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 827
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20, n+30 ja n+40 ning 
mudel peab sisaldama täielikku majandus-
, sotsiaal- ja keskkonnamõju hinnangut, 
võttes eelkõige arvesse väliskulusid, mis 
on seotud kasvuhoonegaaside ja 
tavapäraste õhusaasteainete heitkogustega 
või varustuskindlusega.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et energiataristuprojektide, eeskätt elektri ülekandevõrkude tehniline eluiga võib 
ulatuda üle 40 aasta, on analüüsiks vaja just nii pikka perspektiivi, kajastamaks täielikult 
kõiki kulusid ja tulusid.

Muudatusettepanek 828
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
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osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20, n+30 ja n+40 ning 
mudeli abil saab täielikult hinnata 
majandus-, sotsiaal- ja keskkonnamõju, 
võttes eelkõige arvesse väliskulusid, mis 
on seotud kasvuhoonegaaside ja 
tavapäraste õhusaasteainete heitkogustega 
või varustuskindlusega.

Or. en

Selgitus

Kõigis kulude-tulude analüüsides tuleb arvestada taristu tehnilist eluiga ning energiasektoris 
selle aja jooksul seoses vähese CO2-heite eesmärkidega toimuvaid tõenäolisi muudatusi.

Muudatusettepanek 829
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selleks et luua ettepanekus sisalduv 
metoodika, peavad ENTSO-E ja ENTSO-
G kõigi asjaomaseid huvirühmade 
ühinguid esindavate kasutajarühmadega 
põhjalikult konsulteerima. 
Kasutajarühmad peavad kogunema 
vähemalt kaks korda, enne kui ENTSO-E 
ja ENTSO-G metoodika agentuurile ja 
komisjonile esitavad, nagu on sätestatud 
artikli 12 lõikes 2. Kõigil ühingutel peab 
olema õigus nimetada kasutajarühma
kaks liiget. Kohtumiste toimumine ja 
tulemused tuleb täieliku läbipaistvuse 
tagamiseks avalikustada.

Or. en
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Muudatusettepanek 830
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ülevaade otsustusprotsessist, 
sealhulgas riiklikud võrguarenduskavad, 
võrgu kümneaastased arengukavad, 
ühishuviprojektina tuvastamine 
piirkondlikes rühmades ja lingid nende 
protsesside veebilehtedele;

Or. en

Muudatusettepanek 831
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

(1 a) Käsiraamat peab olema lihtne, mitte 
muutuma juba olemasolevat seadust 
täiendavaks õigusaktiks.

Or. es

Muudatusettepanek 832
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et suurendada üldsuse osalemist 
loamenetluses, järgitakse järgmisi 
põhimõtteid:

(2) Selleks et suurendada üldsuse osalemist 
loamenetluses ja kindlustada eelnevalt 
pidev teavitamine ja dialoog avalikkusega, 
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järgitakse järgmisi põhimõtteid:

Or. en

Muudatusettepanek 833
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti, et üldsuse esitatud 
alternatiivettepanekuid oleks võimalik 
arvesse võtta, ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 834
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
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aktiivselt projektiedendaja tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 835
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust.

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
kaasa arvatud kohalikke omavalitsusi,
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust.

Or. ro

Muudatusettepanek 836
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu sobivas etapis ning selgel ja 
läbipaistval viisil. Vajaduse korral toetab 



PE488.000v01-00 112/116 AM\900619ET.doc

ET

aktiivselt projektiedendaja tegevust; pädev asutus aktiivselt projektiedendaja 
tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 837
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädevad asutused tagavad, et 
ühishuviprojektidega seotud avalikud 
arutelud korraldatakse võimaluse korral 
koondatult. Igas avalikus arutelus 
käsitletakse kõiki teatava menetlusetapiga 
seotud küsimusi ja ühte teatava 
menetlusetapiga seotud küsimust ei 
käsitleta rohkem kui ühes avalikus 
arutelus. Avaliku arutelu küsimused 
märgitakse selle teates selgelt ära.

(b) pädevad asutused tagavad, et 
ühishuviprojektidega seotud avalikud 
arutelud korraldatakse võimaluse korral 
koondatult. Igas avalikus arutelus 
käsitletakse kõiki teatava menetlusetapiga 
seotud küsimusi. Avaliku arutelu 
küsimused märgitakse selle teates selgelt 
ära.

Or. en

Selgitus

Avalikkuse osalemise suurendamiseks on vaja pidevat dialoogi ja teavitamist. Seetõttu ei aita 
arutelude arvu ja sisu piiramisest ELi õigusaktide tasandil. Osa vastuolulistest teemadest 
vajab lisaarutelusid ja -dialooge ning neid ei lahendata vaid ühe aruteluga. Peale selle ei saa 
üldisel tasandil välistada, et mõne projekti puhul tuleb teatud teemad ümber hinnata, et 
pädevad asutused saaksid vastata ELi keskkonnaõigusele.

Muudatusettepanek 838
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Märkused ja vastuväited on lubatud 
üksnes avaliku arutelu algusest kuni selle 
lõpptähtajani.

(c) Märkused ja vastuväited on lubatud 
üksnes avaliku arutelu algusest kuni selle 
lõpptähtajani. Üldsuse ja asjaomaste 
sidusrühmade olulise panuse 
võimaldamiseks peab arutelu piisavalt 
kaua kestma. Teave, mis puudutab 
arutelu alguskuupäeva ja tähtaega, tuleb 
avaldada oluliselt varem kui arutelu 
algab.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kavandatavad meetmed; (b) kavandatavad meetmed, sealhulgas 
ettepanekud kohtumiste üldiste asukohade 
ja kuupäevade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 840
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Enne taotlusdokumentide esitamist 
korraldatava avaliku aruteluga seoses 
teevad asjakohased osalised vähemalt 
järgmist:

(4) Enne taotlusdokumentide esitamist 
korraldatava avalike aruteludega seoses 
teevad asjakohased osalised vähemalt 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 841
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaldavad kuni 15-leheküljelise 
teabelehe, milles esitavad selgelt ja 
kompaktselt ülevaate projekti eesmärgist ja 
esialgsest ajakavast, andmed vähemalt 
kolme võimaliku alternatiivtrassi, projekti 
eeldatava (sh piiriülese) mõju ning 
võimalike negatiivse mõju leevendamise 
meetmete kohta;

(a) avaldavad kuni 15-leheküljelise 
teabelehe, milles esitavad selgelt ja 
kompaktselt ülevaate projekti eesmärgist ja 
esialgsest ajakavast, andmed vähemalt 
kolme võimaliku alternatiivtrassi, projekti 
eeldatava (sh piiriülese) mõju ning 
võimalike negatiivse mõju leevendamise 
meetmete kohta, mis tuleb avaldada 
oluliselt varem enne arutelu algust, et 
oleks võimalik üldsust varakult teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 842
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitavad projektist kõiki mõjutatud 
sidusrühmi artikli 10 lõikes 7 osutatud 
veebisaidi ja muude asjakohaste 
teabekanalite kaudu;

(b) teavitavad projektist kõiki mõjutatud 
sidusrühmi artikli 10 lõikes 7 osutatud 
veebisaidi ja muude asjakohaste 
teabekanalite kaudu, tagades selle, et kõiki 
huvitatud sidusrühmi teavitatakse kindlal 
ajal, mis võimaldab neil olulisel määral 
osaleda;

Or. en
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Muudatusettepanek 843
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Punkti 4 alapunktis c osutatud 
kohtumised toimuvad sellises kohas ja 
sellisel ajal, mis võimaldab oa võtta 
võimalikult suurel arvul sidusrühmadel. 
Pädev asutus võib nõuda 
projektiedendajatelt nende sidusrühmade 
osalemist toetada, kes ei saaks muidu 
rahalistel või muudel põhjustel osaleda.

Or. en

Muudatusettepanek 844
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Projekti veebisaidil saab tutvuda 
vähemalt järgmisega:

(5) Projekti veebisaidil saab tutvuda 
vähemalt järgmisega, kuid siiski ei tohi 
avaldada konfidentsiaalset teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 845
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekti ja avalike arutelude ajakava, 
milles on selgelt märgitud avalike 

(b) projekti ja avalike arutelude ajakava, 
milles on selgelt märgitud avalike 
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arutelude ja ettekannete kuupäevad ja 
toimumiskohad;

arutelude ja ettekannete kuupäevad ja 
toimumiskohad ning ürituste teemad;

Or. en


