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Muudatusettepanek 21
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Energiamaastik nii liidu sees kui ka 
väljaspool seda on viimastel aastatel vägagi 
muutunud, mistõttu liidu energiavarustuse 
tagamiseks ja siseturu sujuvaks 
toimimiseks ning liidus alanud 
üleminekuks vähem CO2-heiteid 
tekitavale energiasüsteemile on otsustava 
tähtsusega energeetikataristu 
investeeringud.

(2) Energiamaastik nii liidu sees kui ka 
väljaspool seda on viimastel aastatel vägagi 
muutunud, mistõttu liidu energiavarustuse 
tagamiseks ja siseturu sujuvaks 
toimimiseks ning liidus alanud 
üleminekuks jätkusuutlikule
energiasüsteemile on otsustava tähtsusega 
energeetikataristu investeeringud.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Uus energeetikakontekst nõuab 
märkimisväärseid investeeringuid kõigisse 
energeetikavaldkonna taristu liikidesse,
samuti uut tüüpi taristut ja turule saabuvate 
uute tehnoloogiate arendamist.
Energeetikavaldkonna liberaliseerimine ja 
siseturu edasine lõimimine suurendab 
majandusettevõtjate osa investeerijatena.
Samal ajal suunavad uued poliitikanõuded, 
nagu näiteks kütuseliikide turuosa 
mõjutavad eesmärgid, liikmesriikide 
poliitika kujundamist uue ja/või 
ajakohastatud energeetikataristu poole.

(3) Uus energeetikakontekst nõuab 
märkimisväärseid investeeringuid kõigisse 
energeetikavaldkonna taristu liikidesse,
eelkõige kindlaks määratud nn 
kindlatesse valikutesse (s.t. võrgud, 
taastuvad energiaallikad ja 
energiatõhusus), samuti uut tüüpi taristut 
ja turule saabuvate uute tehnoloogiate 
arendamist. Energeetikavaldkonna 
liberaliseerimine ja siseturu edasine 
lõimimine suurendab majandusettevõtjate 
osa investeerijatena. Samal ajal suunavad 
uued poliitikanõuded, nagu näiteks 
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kütuseliikide turuosa mõjutavad eesmärgid, 
liikmesriikide poliitika kujundamist uue 
ja/või ajakohastatud energeetikataristu 
poole.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositava arenguga tootmis-, 
ülekandmis- ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates 
energeetikavaldkonna sektorites, on liidule 
huvipakkuvad ja olulised tulevaste 
investeeringute jaoks. Seega tuleb tagada, 
et komisjoni teavitataks 
investeerimisprojektidest, mille puhul 
taristu ehitus- või kasutuselt kõrvaldamise 
töö on juba alanud või mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus juba langetatud.

(6) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositava arenguga tootmis-,
ülekandmis- ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates 
energeetikavaldkonna sektorites, on liidule 
huvipakkuvad ja olulised tulevaste 
investeeringute jaoks. Seega tuleb tagada, 
et komisjoni teavitataks 
investeerimisprojektidest, mille puhul 
taristu ehitus- või kasutuselt kõrvaldamise 
töö on juba alanud või mille puhul on 
lõplik investeerimisotsus juba langetatud.
Selle selgitamiseks, millises etapis tuleks 
kavandatavatest investeerimisprojektidest 
teavitada, peaks käesolev määrus 
hõlmama vaid neid projekte, mille 
elluviimise pädev ametiasutus on heaks 
kiitnud ja milleks on vajalik luba antud.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Vastavalt Euratomi asutamislepingu 
artiklitele 41 ja 42 on ettevõtted kohustatud 
teatama oma investeerimisprojektidest.
Sellise teatamisega peab kaasnema 
eelkõige korrapärane aruandlus 
investeerimisprojektide elluviimise kohta.
Selline täiendav aruandlus ei piira 
Euratomi asutamislepingu artiklite 41–44 
kohaldamist.

(7) Vastavalt Euratomi asutamislepingu 
artiklitele 41 ja 42 on ettevõtted kohustatud 
teatama oma investeerimisprojektidest.
Sellise teatamisega peab kaasnema 
eelkõige korrapärane aruandlus 
investeerimisprojektide elluviimise kohta.
Selline täiendav aruandlus ei piira 
Euratomi asutamislepingu artiklite 41–44 
kohaldamist, samas tuleks võimaluse 
korral vältida ettevõtjatele topeltkoormuse 
kehtestamist.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks, et komisjonil oleks pidevalt 
ülevaade kogu liidu energiasüsteemi 
arengust, on vaja investeerimisprojektide 
aruandluse ühtlustatud raamistikku, mis 
põhineks liikmesriikide esitatavatel 
ajakohastatud ametlikel andmetel ja teabel.

(8) Selleks, et komisjonil oleks pidevalt 
ülevaade kogu liidu energiasüsteemi 
arengust, on vaja investeerimisprojektide 
aruandluse ühtlustatud raamistikku, mis 
põhineks liikmesriikide esitatavatel 
ajakohastatud ametlikel andmetel ja teabel.
Selleks, et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust, peaks aruandluse 
ühtlustatud raamistik looma 
tasakaalustatud süsteemi 
investeerimisprojektide kohta aruannete 
esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Laurence J.A.J. Stassen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks peaksid liikmesriigid esitama
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta, mis on seotud nafta, maagaasi, 
elektri, sealhulgas taastuvatest 
energiaallikate toodetud elektri, ja 
biokütuste tootmise, ladustamise ja 
transpordiga ning süsihappegaasi 
kogumise ja säilitamisega, sealhulgas 
selliste projektide kohta, mis hõlmavad 
ühendusi kolmandate riikidega. 
Asjaomased ettevõtted on kohustatud 
liikmesriigile esitama asjassepuutuvad 
andmed ja teabe.

(9) Selleks võivad liikmesriigid soovi 
korral esitada komisjonile andmed ja teabe 
nende territooriumil kavandatud või töös 
olevate energeetikataristu 
investeerimisprojektide kohta.

Or. nl

Muudatusettepanek 27
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks peaksid liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta, mis on seotud nafta, maagaasi, 
elektri, sealhulgas taastuvatest 
energiaallikate toodetud elektri, ja 
biokütuste tootmise, ladustamise ja 
transpordiga ning süsihappegaasi kogumise 
ja säilitamisega, sealhulgas selliste 
projektide kohta, mis hõlmavad ühendusi 
kolmandate riikidega. Asjaomased 
ettevõtted on kohustatud liikmesriigile 
esitama asjassepuutuvad andmed ja teabe.

(9) Selleks peaksid liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta, mis on seotud nafta, maagaasi,
kivisöe, kütte ja jahutuse, kaasa arvatud 
kaugkütte ja kaugjahutuse, transpordis 
kasutatavate taastuvkütuste, elektri, 
sealhulgas taastuvatest energiaallikate 
toodetud elektri, ja biokütuste tootmise, 
ladustamise ja transpordiga ning 
süsihappegaasi kogumise, transpordi ja 
säilitamisega, sealhulgas selliste projektide 
kohta, mis hõlmavad ühendusi kolmandate 
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riikidega. Asjaomased ettevõtted on 
kohustatud liikmesriigile esitama 
asjassepuutuvad andmed ja teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liikmesriigid või nende volitatud 
asutused ja komisjon peaksid kinni pidama 
tundlike äriandmete või -teabe
konfidentsiaalsuse põhimõttest. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid või nende volitatud 
asutused sellised andmed ja sellise teabe 
riigi tasandil enne komisjonile esitamist 
koondama, välja arvatud piiriülese 
ülekande projektidega seotud andmed ja 
teabe. Vajaduse korral peaks komisjon neid 
andmeid täiendavalt koondama nii, et 
konkreetseid ettevõtteid ja rajatisi 
puudutavaid andmeid ei saaks avaldada ega 
tuletada.

(14) Liikmesriigid või nende volitatud 
asutused ja komisjon peaksid kinni pidama
äriliselt ja/või strateegiliselt tundlike
andmete või teabe konfidentsiaalsuse 
põhimõttest. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
või nende volitatud asutused sellised 
andmed ja sellise teabe riigi tasandil enne 
komisjonile esitamist koondama, välja 
arvatud piiriülese ülekande projektidega 
seotud andmed ja teabe. Vajaduse korral 
peaks komisjon neid andmeid täiendavalt 
koondama nii, et konkreetseid ettevõtteid 
ja rajatisi puudutavaid andmeid ei saaks 
avaldada ega tuletada.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon ja eelkõige komisjoni 
energiaturu vaatluskeskus peaksid 
korrapäraselt ja valdkonnaüleselt 
analüüsima liidu energiasüsteemi struktuuri 
arengut ja perspektiivi ning vajaduse korral 

(15) Komisjon ja eelkõige komisjoni 
energiaturu vaatluskeskus peaksid 
korrapäraselt ja valdkonnaüleselt 
analüüsima liidu energiasüsteemi struktuuri 
arengut ja perspektiivi ning vajaduse korral 
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esitama täpsemaid analüüsiandmeid 
energiasüsteemi teatavate tahkude kohta.
See analüüs peaks aitama avastada, 
milliseid energia pakkumise ja nõudluse 
tasakaalu seisukohalt olulisi taristu ja 
investeeringute alaseid puudujääke võiks 
esineda. Analüüs peaks andma ka panuse 
energeetikataristu teemalisse liidu tasandi 
arutelusse ning seetõttu tuleks see edastada 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning teha kättesaadavaks huvitatud 
osapooltele.

esitama täpsemaid analüüsiandmeid 
energiasüsteemi teatavate tahkude kohta.
See analüüs peaks andma panuse 
energiajulgeoleku tõhustamisse, aidates
avastada, milliseid energia pakkumise ja 
nõudluse tasakaalu seisukohalt olulisi 
taristu ja investeeringute alaseid 
puudujääke ja nendega seotud riske võiks 
esineda, ning peaks piirkondliku mõõtme 
arendamise abil täiendama siseriiklikke 
lähenemisviise. Analüüs peaks andma ka 
panuse energeetikataristu teemalisse liidu 
tasandi arutelusse ning seetõttu tuleks see 
edastada Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning teha kättesaadavaks 
huvitatud osapooltele.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted peaksid samuti saama kasu 
käesolevast määrusest tulenevast 
investeerimisprojektide 
järelevalvevahendist, mis teeb kogutud 
andmed avalikkusele kättesaadavaks ja 
aitab pikemas perspektiivis kaasa uute ja 
paremini kooskõlastatud investeeringute 
tekkele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni võivad abistada 
liikmesriikide eksperdid või muud pädevad 
eksperdid, et kujundada ühine arusaam 
võimalikest taristuga seotud 
puudujääkidest ja ohtudest ning 
suurendada edasiste arengute läbipaistvust.

(16) Komisjoni võivad abistada 
liikmesriikide eksperdid või muud pädevad 
eksperdid; et kujundada ühine arusaam 
võimalikest taristuga seotud 
puudujääkidest ja ohtudest ning 
suurendada edasiste arengute läbipaistvust, 
mis on eriti huvipakkuv uutele turule 
tulijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Arvestades investeerimisprojektide 
kohta regulaarselt toimuvat aruandlust, 
peaks komisjon pakkuma liikmesriikidele 
analüüsi meetmete kohta, mis on 
vajalikud alainvesteerimise või ebapiisava 
investeerimise riski vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt
liikmesriigid võivad vabatahtlikult
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energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, elektri-, 
sealhulgas ka taastuvatest allikatest 
toodetud elektri ja biokütuste sektoris 
ning nendes sektorites tekkiva 
süsihappegaasi kogumise ja säilitamisega 
seotud investeerimisprojektide kohta.

edastada komisjonile andmeid ja teavet
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta:

Or. nl

Muudatusettepanek 34
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, elektri-, sealhulgas 
ka taastuvatest allikatest toodetud elektri ja
biokütuste sektoris ning nendes sektorites 
tekkiva süsihappegaasi kogumise ja 
säilitamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, kivisöe-, 
taastuvate energiaallikate, elektri-, 
sealhulgas ka taastuvatest allikatest 
toodetud elektri ja taastuvatest allikatest 
toodetud transpordikütuse, koostootmise, 
kaugkütte ja -jahutuse, ning nendes 
sektorites tekkiva süsihappegaasi 
kogumise, transpordi ja säilitamisega 
seotud investeerimisprojektide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
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ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, elektri-, 
sealhulgas ka taastuvatest allikatest 
toodetud elektri ja biokütuste sektoris ning 
nendes sektorites tekkiva süsihappegaasi
kogumise ja säilitamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmed ja teave energeetikataristu 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites
ning nendes sektorites tekkiva
süsinikdioksiidi kogumise ja
ladustamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, elektri-, sealhulgas 
ka taastuvatest allikatest toodetud elektri ja 
biokütuste sektoris ning nendes sektorites 
tekkiva süsihappegaasi kogumise ja 
säilitamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, kivisöe-, elektri-, 
sealhulgas ka taastuvatest allikatest 
toodetud elektri, ja biokütuste sektoris ning 
nendes sektorites tekkiva süsihappegaasi 
kogumise ja säilitamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lisas nimetatud investeerimisprojektide 
tüüpide suhtes, mille puhul on taristu 
ehitus- või kasutuselt kõrvaldamise töö 
juba alanud või mille puhul on lõplik 

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
lisas nimetatud investeerimisprojektide 
tüüpide suhtes, ja samuti mitmeaastastes 
gaasi- ja elektrivõrgu arendusprojektides 
sisalduvate projektitüüpide suhtes, mille 
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investeerimisotsus juba langetatud. puhul on taristu ehitus- või kasutuselt 
kõrvaldamise töö juba alanud või mille 
puhul on lõplik investeerimisotsus juba 
langetatud.

Or. ro

Muudatusettepanek 38
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võivad liikmesriigid esitada mis 
tahes hinnangulisi andmeid või esialgset 
teavet selliste lisas nimetatud
investeerimisprojektide kohta, mille puhul 
kavandatakse taristu ehitustööde 
alustamist viie aasta jooksul või mille 
kohaselt plaanitakse taristu kasutuselt 
kõrvaldada kolme aasta jooksul, kuid 
mille kohta ei ole lõplikku 
investeerimisotsust veel langetatud.

Selleks võivad liikmesriigid soovi korral
esitada prognoose ja eelinformatsiooni 
nende territooriumil kavandatud või töös 
olevate energeetikataristu
investeerimisprojektide kohta.

Or. nl

Muudatusettepanek 39
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võivad liikmesriigid esitada mis 
tahes hinnangulisi andmeid või esialgset 
teavet selliste lisas nimetatud 
investeerimisprojektide kohta, mille puhul 
kavandatakse taristu ehitustööde alustamist 
viie aasta jooksul või mille kohaselt 
plaanitakse taristu kasutuselt kõrvaldada 

Lisaks esitavad liikmesriigid mis tahes 
hinnangulisi andmeid või esialgset teavet 
selliste lisas nimetatud 
investeerimisprojektide kohta, mille puhul 
kavandatakse taristu ehitustööde alustamist 
viie aasta jooksul või mille kohaselt 
plaanitakse taristu kasutuselt kõrvaldada 
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kolme aasta jooksul, kuid mille kohta ei ole 
lõplikku investeerimisotsust veel 
langetatud.

kolme aasta jooksul, kuid mille kohta ei ole 
lõplikku investeerimisotsust veel 
langetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „investeerimisprojektid” – projektid, 
mille eesmärk on:

2. „investeerimisprojektid” – projektid, 
mille elluviimiseks on olemas pädeva 
asutuse luba ja mille eesmärk on:

Or. en

Muudatusettepanek 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) kujundada ümber, ajakohastada või 
mahult suurendada või vähendada 
olemasolevat taristut;

(ii) kujundada ümber, ajakohastada või 
mahult suurendada või vähendada 
olemasolevat taristut ja ühendada kaks või 
enam komponenti olemasolevas või 
paigaldatavas taristus;

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 43
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 45
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säilitades andmete kogumise ja 
aruandluse koormuse proportsionaalsena, 
koostavad liikmesriigid või asutused, 
kellele liikmesriigid annavad vastava 
volituse, käesolevas määruses täpsustatud 
andmed ja teabe alates 1. jaanuarist 2015 
ja edaspidi iga kahe aasta tagant.

välja jäetud

aastal, mis on aruandluse esimene aasta, 
ja edaspidi iga kahe aasta tagant 
edastavad liikmesriigid komisjonile 
käesolevas määruses osutatud andmed ja 
asjakohase teabe projektide kohta. 
Teavitamisel esitatakse koondandmeid ja -
teavet, välja arvatud piiriülese ülekande 
projekte käsitlevate andmete ja teabe 
puhul.
Liikmesriigid või nende volitatud asutused 
edastavad koondandmed ja asjakohase 
teabe projektide kohta vastava 
aruandeaasta 31. juuliks.

Or. nl

Muudatusettepanek 46
Laurence J.A.J. Stassen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased ettevõtjad peavad edastama 
enne aruandeaasta 1. juunit artiklis 3 
osutatud andmed või teabe neile 
liikmesriikidele või liikmesriikide 
volitatud asutusele, kelle territooriumil 
nad investeerimisprojekte käivitada 
kavatsevad. Edastatavad andmed või teave 
peavad kajastama investeerimisprojektide 
olukorda asjaomase aruandeaasta 31. 
märtsi seisuga.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased ettevõtjad peavad edastama 
enne aruandeaasta 1. juunit artiklis 3 
osutatud andmed või teabe neile 
liikmesriikidele või liikmesriikide volitatud 
asutusele, kelle territooriumil nad 
investeerimisprojekte käivitada kavatsevad.
Edastatavad andmed või teave peavad 
kajastama investeerimisprojektide olukorda 
asjaomase aruandeaasta 31. märtsi seisuga.
Edastatavad andmed või teave peavad 
kajastama investeerimisprojektide olukorda 
asjaomase aruandeaasta 31. märtsi seisuga.

Asjaomased ettevõtjad peavad edastama 
enne aruandeaasta 15. aprilli artiklis 3 
osutatud andmed või teabe neile 
liikmesriikidele või liikmesriikide volitatud 
asutusele, kelle territooriumil nad 
investeerimisprojekte käivitada kavatsevad.
Edastatavad andmed või teave peavad 
kajastama investeerimisprojektide olukorda 
asjaomase aruandeaasta 31. märtsi seisuga.
Edastatavad andmed või teave peavad 
kajastama investeerimisprojektide olukorda 
asjaomase aruandeaasta 31. märtsi seisuga.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Laurence J.A.J. Stassen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisas loetletud investeerimisprojektide
tüüpide puhul peab artiklis 3 sätestatud 
teates esitama, kui see on asjakohane,
järgmist:

1. Energiataristutega seotud
investeerimisprojektide puhul võib teade 
sisaldada näiteks järgmist:

Or. nl

Muudatusettepanek 49
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kuupäevad, mil vajalikud ehitusload 
anti;

Or. en

Muudatusettepanek 50
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eeldatav käikulaskmise aasta; c) eeldatav käikulaskmise aasta ning mis 
tahes toimunud või eeldatavad viivitused;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, nende volitatud asutused 
või artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud 
konkreetne asutus võivad edastatavatele 
andmetele ja teabele lisada asjakohaseid 
märkusi, nt märkusi
investeerimisprojektide rakendamise 
hilinemise või takistuste kohta.

Liikmesriigid, nende volitatud asutused või 
artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud 
konkreetne asutus lisavad edastatavatele 
andmetele ja teabele kõik asjakohased 
märkused, nt märkused
investeerimisprojektide rakendamise 
hilinemise või takistuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 52
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetsed asutused võivad lisada 
andmetele ja teabele liikmesriikide 
asjakohased märkused.

Konkreetsed asutused võivad lisada 
andmetele ja teabele liikmesriikide 
asjakohased märkused. Komisjoni 
nõudmisel esitavad liikmesriigid seoses 
esitatud andmetega täiendavat teavet või 
selgitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon avalikustab käesoleva 
määruse kohaselt edastatud andmed ja 
teabe ning eelkõige artikli 10 lõikes 3 
osutatud analüüsitulemused tingimusel, et 
need avaldatakse koondandmete ja -
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koondandmete ja -teabena ning et üksikute 
ettevõtjate ja käitiste kohta üksikasju ei 
avaldata ega neid ei ole võimalik ka 
tuletada.

teabena ja et ettevõtete ja paigaldiste kohta 
üksikasju ei avaldata ning neid ei ole 
võimalik ka tuletada.

Komisjon teeb keskkonnateabe 
kättesaadavaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 
2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1367/2006 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise Århusi konventsiooni sätete 
kohaldamise kohta ühenduse 
institutsioonide ja organite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud andmed ja teabe ning 
eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 
et need avaldatakse koondandmete ja -
teabena ning et üksikute ettevõtjate ja 
käitiste kohta üksikasju ei avaldata ega
neid ei ole võimalik ka tuletada.

2. Komisjon võib käesoleva määruse 
kohaselt edastatud koondandmed ja teabe 
ning eelkõige artikli 10 lõikes 3 osutatud 
analüüsitulemused avalikustada tingimusel, 
et need avaldatakse riigi ja piirkonna 
tasandil koondandmete ja -teabena ja et 
ettevõtete ja paigaldiste kohta üksikasju ei 
avaldata ning neid ei ole võimalik ka 
tuletada.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, komisjon või nende 
volitatud asutused peavad igaüks kinni oma 
valduses olevate tundlike äriandmete või -
teabe konfidentsiaalsuse põhimõttest.

3. Liikmesriigid, komisjon või nende 
volitatud asutused peavad igaüks kinni oma 
valduses olevate äriliselt või strateegiliselt
tundlike andmete või -teabe 
konfidentsiaalsuse põhimõttest.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vastutab käesoleva määruse 
kohaselt talle esitatavate 
energeetikataristute alaste andmete ja teabe 
vastuvõtmiseks, talletamiseks ja 
töötlemiseks vajalike infotehnoloogiliste 
ressursside väljatöötamise, veebimajutuse, 
haldamise ja säilitamise eest.

Komisjon vastutab käesoleva määruse 
kohaselt talle esitatavate 
energeetikataristute alaste andmete ja teabe 
vastuvõtmiseks, talletamiseks ja 
töötlemiseks vajalike infotehnoloogiliste 
ressursside väljatöötamise, turvalisuse, 
konfidentsiaalsuse, veebimajutuse, 
haldamise ja säilitamise eest.

Or. ro

Muudatusettepanek 57
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes aluseks edastatud andmed ja teabe 
ning vajaduse korral mis tahes muud 
andmeallikad, sealhulgas komisjoni ostetud
andmed, ning võttes arvesse asjakohaseid 
analüüse, näiteks gaasi- ja elektrivõrkude 
mitmeaastaseid arengukavasid, edastab 
komisjon kord kahe aasta jooksul Euroopa 

Võttes aluseks edastatud andmed ja teabe 
ning vajaduse korral mis tahes muud 
andmeallikad, sealhulgas andmed, mis on
komisjoni poolt ostetud või mis on tema 
käsutusse antud teiste ELi õigusaktide 
alusel, sealhulgas allikad, mille maht on 
lisas esitatud väärtusest väiksem, ning 
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Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele liidu 
energiasüsteemi struktuuri arengut ja 
perspektiivi käsitleva valdkonnaülese 
analüüsi ning avaldab selle. Nimetatud 
analüüsi eesmärk on eelkõige:

võttes arvesse asjakohaseid analüüse, 
näiteks gaasi- ja elektrivõrkude 
mitmeaastaseid arengukavasid, edastab 
komisjon kord kahe aasta jooksul Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
avaldab liidu energiasüsteemi struktuuri 
arengut ja perspektiivi käsitleva 
valdkonnaülese analüüsi. Nimetatud 
analüüsi eesmärk on eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 58
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) energianõudluses ja -varustuses 
ilmneda võivate liidu tasandi 
energiapoliitika seisukohast tähtsate 
puuduste avastamine;

(a) energianõudluses ja -varustuses 
ilmneda võivate liidu tasandi 
energiapoliitika seisukohast tähtsate 
puuduste ja ülejääkide avastamine, 
pöörates erilist rõhku energiasõltumatuse 
suurendamisele, eelkõige vähendades 
üldist energiatarbimist liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 59
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) energia siseturu toimimist takistavate 
piiriülese edastamise lünkade ja puuduste 
kindlakstegemine;



PE514.879v02-00 22/31 AM\944241ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 60
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) selliste ELi investeerimisprojektide 
jälgimine kolmandates riikides, mis 
mõjutavad ELi energiaturgu ja 
energiajulgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) investeerimisprojektide arengu 
analüüsimine alates nende kohta loa 
saamisest kuni käimasoleva etapini;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon pakub liikmesriikidele analüüsi 
ja teatab meetmetest, mis on vajalikud 
alainvesteerimisest või ebapiisavast 
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investeerimise riski vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2016. aastal vaatab 
komisjon käesoleva määruse rakendamise 
läbi ning esitab läbivaatamise tulemuste 
kohta aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Läbivaatamise käigus 
analüüsib komisjon muu hulgas
reguleerimisala laiendamist, et hõlmata 
ka gaasi, nafta ja kivisöe ekstraheerimist.

31. detsembriks 2018. aastal vaatab 
komisjon käesoleva määruse rakendamise 
läbi ning esitab läbivaatamise tulemuste 
kohta aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Läbivaatamise käigus 
analüüsib komisjon muu hulgas liidu 
kaasatust kolmandate riikide 
investeerimisprojektidesse, millel on 
otsene mõju Euroopa Liidu energiaturule 
ja selle varustuskindlusele.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et parandada andmete kvaliteeti, 
võib läbivaatamise käigus ümber 
otsustada kavandatava määruse lisas 
sätestatud alammäärad ja täpsustada, 
tüüpvormi kujul, kavandatud või 
rajamisel olevate taristute või mahtude 
põhiomadused.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3 a) Tootmine
– tootmisrajatised võimsusega mitte alla 1 
miljoni tonni aastas.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 a) Tootmine
– tehased maagaasi traditsiooniliseks 
ja/või mittetraditsiooniliseks tootmiseks 
aastase võimsusega 180 miljonit m3;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Soojus- ja tuumaenergiajaamad
(generaatorid võimsusega vähemalt 100
MWe);

– soojus- ja tuumaenergiajaamad
(generaatorid võimsusega vähemalt 50
MWe);

Or. de
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Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.

Muudatusettepanek 68
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– biomassist/vedelatest 
biokütustest/jäätmetest energiat tootvad 
jaamad (võimsusega 20 MW või rohkem);

– biomassist /vedelatest 
biokütustest/jäätmetest energiat tootvad 
jaamad (võimsusega 10 MW või rohkem);

Or. de

Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.

Muudatusettepanek 69
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektri- ja soojusenergia 
koostootmisjaamad (käitised 
elektrivõimsusega vähemalt 20 MW);

– elektri- ja soojusenergia 
koostootmisjaamad (käitised 
elektrivõimsusega vähemalt 10 MW);

Or. de

Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
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andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.

Muudatusettepanek 70
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hüdroelektrijaamad (käitised võimsusega 
vähemalt 30 MW);

– hüdroelektrijaamad (käitised võimsusega 
vähemalt 15 MW);

Or. de

Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.

Muudatusettepanek 71
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuulepargid võimsusega vähemalt 20 
MW;

– tuulepargid, (st ruumiline kogum 
tuuleturbiine, mis moodustavad 
organisatsiooniliselt ja/või tehniliselt ühe 
üksuse) võimsusega vähemalt 10 MW ja 
üksikud tuuleturbiinid võimsusega 
vähemalt 5 MW.

Or. de

Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.
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Muudatusettepanek 72
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuulepargid võimsusega vähemalt 20 
MW;

– tuulepargid (avamere tuulepargid
võimsusega vähemalt 20 MW ja maismaa 
tuulepargid võimsusega vähemalt 5 MW);

Or. en

Muudatusettepanek 73
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– päikese- ja maasoojuselemendid
(võimsusega vähemalt 20 MW);

– päikese- ja maasoojuselemendid
(võimsusega vähemalt 10 MW);

Or. de

Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.

Muudatusettepanek 74
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– päikese- ja maasoojuselemendid
(võimsusega vähemalt 20 MW);

– päikese- ja maasoojuselemendid
(võimsusega vähemalt 10 MW);
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fotogalvaanilised elemendid (võimsusega
vähemalt 10 MW).

– fotogalvaanilised elemendid (võimsusega
1 MW või rohkem).

Or. en

Muudatusettepanek 76
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fotogalvaanilised elemendid (võimsusega 
vähemalt 10 MW).

– fotogalvaanilised elemendid (võimsusega 
vähemalt 5 MW).

Or. de

Selgitus

Energia tarnimine on kliimapoliitika ja taastuvenergia kasvava kasutamise tõttu järjest enam 
korraldatud detsentraliseeritult. Et saada olukorrast ülevaatlik pilt, tuleb kogutavates 
andmetes seda arvesse võtta. Seega tuleks neid künniseid alandada.

Muudatusettepanek 77
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.1 – taane 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fotogalvaanilised elemendid (võimsusega 
vähemalt 10 MW).

– fotogalvaanilised elemendid (võimsusega 
vähemalt 5 MW).

Or. en

Muudatusettepanek 78
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 a) Hoidlad ja muud tuumarajatised
– elektrienergia hoidlad;
– radioaktiivsete jäätmete hoidlad;
– muud tuumarajatised, kui punkti 3.1 
esimeses taandes toodud rajatised.
(Käesolevat muudatusettepanekut tuleks 
vaadelda kui uut alapealkirja, mis järgneb 
pealkirjale „3.2. Ülekanne”.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) KAUGKÜTE JA -JAHUTUS
– 300 mm või suurema läbimõõduga 
kaugküttevõrgustik.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) KIVISÜSI
Kaevandamine ja tootmine
– kaevandus- ja tootmisrajatised aastase 
tootmismahuga vähemalt 500 000 tonni.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) KIVISÜSI
3 a.1. Kaevandamine ja töötlemine
– kaevandus- ja töötlusrajatised aastase 
tootmismahuga vähemalt miljon tonni. 

Or. de

Muudatusettepanek 82
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 5.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1 a) Kogumine
– punktides 1.1 ja 3.1 märgitud 
tootmisseadmetega ühendatud 



AM\944241ET.doc 31/31 PE514.879v02-00

ET

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

Or. en


