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Energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektid ***I
Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb komisjoni teavitamist 
Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 736/96  (KOM(2009)0361 – C7-0125/2009 –
2009/0106(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0361);

– võttes arvesse nõukogu konsulteerimist Euroopa Parlamendiga (C7-0125/2009);
– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 

„Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ning artikli 194 
lõikeid 1 ja 2;

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;
– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0016/2010),

1. võtab vastu alljärgneva esimese lugemise seisukoha;
2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;
3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 284,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 194 lõikeid 1 ja 
2,
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 187,

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Liit on seadnud endale eesmärgiks 
ühise ja solidaarsusel põhineva
energiapoliitika kehtestamise, mis oleks 
suunatud liidu energiavarustuse 
kindlustamisele, üleminekule väga 
energiatõhusale majandusele ja niisuguse
konkurentsivõimelise energiaturu
toimimisele, mis siseturu raames rajaneb 
solidaarsusel ja ausal konkurentsil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hea ülevaade ühenduse energeetika 
infrastruktuuri investeeringutest on sellise 

(2) Hea ülevaade liidu energeetika 
infrastruktuuri investeeringutest on 



poliitika üks tunnusjooni. See peaks 
võimaldama ühendusel teha vajalikke 
võrdlusi ja anda hinnanguid või võtta
asjakohaseid meetmeid usaldusväärsete 
arvnäitajate ja analüüsitulemuste põhjal, ja 
seda eelkõige seoses energia pakkumise ja 
nõudluse tasakaaluga tulevikus.

Euroopa energiapoliitika arendamise 
eeldus. See peaks võimaldama komisjonil
teha vajalikke võrdlusi ja anda hinnanguid 
või kavandada asjakohaseid meetmeid 
usaldusväärsete arvnäitajate ja 
analüüsitulemuste põhjal, ja seda eelkõige 
seoses energia pakkumise ja nõudluse 
tasakaaluga tulevikus. Kõik liidu tasandil 
kavandatavad või võetavad meetmed 
peaksid olema neutraalsed ega tohiks 
häirida turu toimimist.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Energiamaastik nii Euroopa Liidu sees 
kui ka väljaspool seda on viimastel aastatel 
vägagi muutunud , mistõttu energeetika 
infrastruktuuri investeeringud on 
otsustava tähtsusega küsimus, mis tuleb 
lahendada, pidades silmas liidu 
energiavarustuskindluse tagamist, eeskätt 
energiatõhusust ja energiasäästu, 
võimalike lõhede ja/või ülejäägi 
tuvastamist energia nõudluse ja 
pakkumise vahel tulevikus, liidu stabiilse 
energiavarustuse tagamist, siseturu 
takistusteta toimimist ning liidus
ettevõetud üleminekut väga 
energiatõhusale majandusele;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Uus energeetikakontekst nõuab 
märkimisväärseid investeeringuid kõigisse 
energeetika valdkonna infrastruktuuridesse, 
samuti uut tüüpi infrastruktuuri ja turule 
jõudnud uute tehnoloogiate arendamist.

(4) Uus energeetikakontekst nõuab 
märkimisväärseid investeeringuid kõigisse 
energeetika valdkonna infrastruktuuridesse, 
eriti taastuvenergiasse ja 
energiatõhususse, samuti uut tüüpi 



Energeetika valdkonna liberaliseerimine ja 
siseturu edasine integreerimine suurendab 
majandusettevõtjate osa investeerijatena 
ning samal ajal suunavad uued 
poliitikanõuded, nagu näiteks kütuseliikide 
turuosa mõjutavad eesmärgid, 
liikmesriikide poliitika kujundamist uue 
ja/või ajakohastatud energeetika 
infrastruktuuri suunas.

infrastruktuuri ja turule jõudnud uute 
tehnoloogiate arendamist. Energeetika 
valdkonna liberaliseerimine ja siseturu 
edasine integreerimine suurendab 
majandusettevõtjate osa investeerijatena 
ning samal ajal suunavad uued 
poliitikanõuded, nagu näiteks kütuseliikide 
turuosa mõjutavad eesmärgid, 
liikmesriikide poliitika kujundamist uue 
ja/või ajakohastatud energeetika 
infrastruktuuri suunas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peaksid seetõttu alati 
kaaluma energiatarbimise vähendamist 
kooskõlas energiatõhususe osas võetud 
ELi eesmärgiga (20%), mis on kõige 
kulutõhusam vahend kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisel seatud 
eesmärkide täitmiseks, ning olemasoleva 
infrastruktuuri täiustamist ja sellele 
tuginemist enne uude infrastruktuuri
investeerimist. Energeetika 
infrastruktuuri investeerimisprojektid 
peaksid olema igati kooskõlas eesmärgiga 
suurendada taastuvatest energiaallikatest 
saadava energia mahtu 2020. aastaks 
vähemalt 20%-ni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tulenevalt uutest poliitilistest
eesmärkidest ja turu arengust tuleks 
suuremat tähelepanu pöörata energeetika 
infrastruktuuri investeeringutele 
ühenduses, pidades eelkõige silmas 
probleemide ennetamist, parimate tavade 

(5) Tulenevalt uutest energiapoliitika 
eesmärkidest ja turu arengust tuleks 
suuremat tähelepanu pöörata energeetika 
infrastruktuuri esmatähtsatele 
investeeringutele liidus, pidades eelkõige 
silmas energiavarustuse kindlusega 



levitamist ja suuremat läbipaistvust 
ühenduse energiasüsteemi edasise 
arenguga seoses.

seotud probleemide ennetamist, parimate 
tavade levitamist ja suuremat läbipaistvust 
liidu omavahel ühendatud 
energiasüsteemide edasise arenguga 
seoses.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Seega peaksid esmatähtsate 
investeeringute tagamiseks komisjoni ja 
eelkõige tema energiaturu vaatluskeskuse 
käsutuses olema täpsed andmed ja teave
praeguste ja tulevaste
investeerimisprojektide, sealhulgas
olemasoleva infrastruktuuri osa
kasutusest kõrvaldamisega seotud 
projektide kohta liidu energiasüsteemi 
kõige olulisemates osades.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Andmed ja teave, mis on seotud 
prognoositavate arengutega tootmises, 
transpordis ja ladustamisvõimsuses ning 
projektidega erinevates energeetika 
valdkonna sektorites, on liidu tulevaste 
investeeringute jaoks olulised. Seega tuleb 
tagada, et komisjoni ja eelkõige tema 
energiaturu vaatluskeskust teavitataks
investeerimiskavadest ja -projektidest, 
mille puhul töö on juba alanud või on 
kavandatud algama viie aasta jooksul või
mille eesmärk on kogu infrastruktuur või 
selle osa kolme aasta jooksul kasutusest 
kõrvaldada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Teavet, mille komisjon on saanud 
käesoleva määruse alusel, võib kasutada 
selleks, et kontrollida, kas liikmesriigid on 
järginud teatavaid ELi õigusakte, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta1.
_____________________
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Selleks peaksid liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate
energeetika infrastruktuuri
investeerimisprojektide kohta, mis on 
seotud nafta, gaasi, kivisöe, taastuvenergia 
ja elektrienergia tootmise, ladustamise ja 
transpordiga, ning suurte projektide kohta, 
mis on seotud kaugkütte ja -jahutusega 
ning süsinikdioksiidi kogumise, 
transpordi ja ladustamisega, sealhulgas 
ülekandesüsteemidega kolmandate 
riikidega. Asjaomased ettevõtjad peaksid 
olema kohustatud esitama liikmesriigile 
nimetatud andmed ja teabe, et võimaldada 
komisjonil teostada järelevalvet ELi 
energeetika infrastruktuuri üle. 
Liikmesriikidel ja komisjonil peaks olema 
kohustus tagada ettevõtjate esitatud 
andmete konfidentsiaalsus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust ja viia miinimumini 
liikmesriikide ja ettevõtjate (eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) 
kulud, peaks käesolev määrus võimaldama 
vabastada liikmesriigid ja ettevõtjad 
aruandluskohustusest juhul, kui 
samaväärne ja võrreldav teave esitatakse 
komisjonile EÜ energeetika valdkonnas 
kehtivate õigusaktide kohaselt, mille on 
vastu võtnud Euroopa Liidu institutsioonid 
ja mille eesmärk on saavutada eesmärgid
seoses Euroopa konkurentsivõimelise 
energiaturu, Euroopa energiasüsteemi 
jätkusuutlikkuse ja energiavarustuse 
kindlusega Euroopa Liidus. Seetõttu tuleks 
vältida energiaturu liberaliseerimist 
käsitlevas kolmandas õigusaktide paketis 
(direktiiv 2009/72/EÜ1, direktiiv 
2009/73/EÜ2, määrus (EÜ) nr 713/20093, 
määrus (EÜ) nr 714/20094 ja määrus 
(EÜ) nr 715/20095) täpsustatud 
aruandlusnõuete dubleerimist. Komisjon 
peaks täpsustama käesoleva erandi 
kohaldamist, et vähendada reaalselt 
aruandluse koormust ja täpsustada 
aruandekohustuse sisu, vormi ja 
tähtaegu, isikut või organit, kes peavad 
seda kohustust täitma ning neid, kes 
vastutavad aruandlussüsteemi haldamise 
eest.
________________
1 ELT L 211, 14.8.2009, lk 55.
2 ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.
3 ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
4 ELT L 211, 14.8.2009, lk 15.
5 ELT L 211, 14.8.2009, lk 36.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid, nende volitatud 
asutused või vajaduse korral asutused, 
kellele on usaldatud ELi 
energeetikavaldkonna konkreetsete 
investeerimiskavade koostamine, peaksid 
tagama komisjonile edastavate andmete ja 
teabe kvaliteedi, asjakohasuse, täpsuse, 
selguse, õigeaegsuse ja järjepidevuse, 
tagades ühtlasi tundlike äriandmete ja -
teabe konfidentsiaalsuse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Andmete töötlemiseks ning andmete 
edastamise lihtsustamiseks ja tagamiseks 
peaksid komisjon ja eelkõige energiaturu 
vaatluskeskus kasutama kõiki asjakohaseid 
vahendeid ning eriti integreeritud 
infotehnoloogilisi vahendeid ja menetlusi.

(13) Andmete töötlemiseks ning andmete 
edastamise lihtsustamiseks ja selle 
turvalisuse tagamiseks peaksid komisjon ja 
eelkõige tema energiaturu vaatluskeskus 
kasutama kõiki asjakohaseid vahendeid 
ning eriti integreeritud infotehnoloogilisi 
vahendeid ja menetlusi. Komisjon peaks 
tagama, et selliste  infotehnoloogiliste 
vahendite abil tagatakse komisjonile 
esitatud andmete ja teabe
konfidentsiaalsus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Juurdepääsu keskkonnateabele 
reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. septembri 2006. aasta 
määrusega (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)1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2003. aasta direktiiviga
2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu kohta)2. Käesoleva 
määrusega neid sätteid ei muudeta.

1 ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.
2 ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon ja eelkõige energiaturu 
vaatluskeskus peaksid korrapäraselt ja 
valdkonnaüleselt analüüsima ühenduse
energiasüsteemi struktuuri arengut ja 
perspektiivi ning vajaduse korral esitama 
täpsemaid analüüsiandmeid 
energiasüsteemi teatavate aspektide kohta.
Analüüs peaks aitama tuvastada
pikaajalise energia pakkumis- ja 
nõudlustasakaalu seisukohalt olulisi 
infrastruktuuri ja investeeringute 
võimalikke puudujääke.

(15) Komisjon ja eelkõige tema
energiaturu vaatluskeskus peaksid 
korrapäraselt ja valdkonnaüleselt 
analüüsima liidu energiasüsteemi struktuuri 
arengut ja perspektiive ning vajaduse korral 
esitama täpsemaid analüüsiandmeid 
energiasüsteemi teatavate aspektide kohta. 
Kõnealune analüüs peaks täiendama 
riikide lähenemist, arendama 
piirkondlikku mõõdet ja eelkõige aitama
tugevdada energiajulgeolekut, tuvastades
energia pikaajalise pakkumis- ja 
nõudlustasakaalu seisukohalt olulisi 
infrastruktuuri ja investeeringute 
võimalikke puudujääke ning sellega 
seotud ohte. Analüüs peaks samuti aitama 
kaasa Euroopa tasandil peetavale 
arutelule energeetika infrastruktuuride 
vajalikkuse üle ning seega tuleks see 
edastada huvitatud pooltele aruteluks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni võivad abistada 
liikmesriikide eksperdid või muud pädevad 
eksperdid, et kujundada ühine arusaam ja 
suurendada läbipaistvust seoses edasise 
arenguga, mis on eriti oluline uutele turule 
tulijatele.

(16) Komisjoni võivad abistada 
liikmesriikide eksperdid või muud pädevad 
eksperdid, et kujundada ühine arusaam 
infrastruktuuri võimalikest 
puudujääkidest ja sellega seotud ohtudest 
ning suurendada läbipaistvust seoses 
edasise arenguga, mis on eriti oluline 
uutele turule tulijatele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, et edastada komisjonile 
andmeid ja teavet energeetika 
infrastruktuuri investeerimisprojektide 
kohta nafta-, gaasi-, kivisöe-, 
taastuvenergia- ja elektrisektorites, ning
kaugkütte ja -jahutuse ning eespool 
nimetatud sektorites tekkiva
süsinikdioksiidi kogumise ja 



ladustamisega seotud suurte
investeerimisprojektide kohta.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat määrust kohaldatakse ka 
ELi ettevõtete suhtes, kes investeerivad 
kolmandates riikides energeetika
infrastruktuuri projektidesse, mis on 
otseselt seotud ühe või mitme liikmesriigi 
energiavõrkudega või mõjutavad neid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „infrastruktuur” – mis tahes paigaldised 
või paigaldiste osad, mis on seotud energia 
ja energiaallikate või süsinikdioksiidi 
tootmise, transpordi ja ladustamisega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kõrvaldada olemasolev infrastruktuur 
kasutusest;

c) kõrvaldada kogu olemasolev 
infrastruktuur või selle osa kasutusest;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) töötada välja uued energia 
ülekandesüsteemide ühendused Euroopa 
Liidu ja kolmandate riikide vahel;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) „kavandatud investeerimisprojektid” –
investeerimisprojektid, mille puhul ehitus 
ei ole alanud ja kapitalikulusid ei ole 
tekkinud või kasutusest kõrvaldamist ei ole 
toimunud, sealhulgas 
investeerimisprojektid, mille esmase 
loataotluse on asjaomane ametiasutus 
vastu võtnud, kuid mille põhitunnused
(koht, alltöövõtja, ettevõtja, teatavad 
põhilised tehnilised ja tegevuslikud
tunnusjooned jne) võidakse veel tervikuna 
või osaliselt läbi vaadata või lõplikult 
kinnitada;

Muudatusettepanek 26



Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kaugkütte ja -jahutustorude kaudu;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „ladustamine” – soojus- ja 
elektrienergia või nende allikate alaline 
või ajutine säilitamine maa peal või maa all 
või geoloogiliselt või süsinikdioksiidi 
säilitamine maa-alustes geoloogilistes 
formatsioonides;

Muudatusettepanek 29

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

Text proposed by the Commission Amendment

(8 a) „ladustamiskoht” – kinniste 
mahutite süsteem või teatav geoloogiline 
struktuur, mis moodustab suletud 
ladustamisala;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „koondandmed“ – koondandmed 
riigi või piirkondlikul tasandil; kui 
koondandmete esitamine riigi tasandil 
tooks kaasa üht ettevõtjat puudutavate 
tundlike äriandmete avalikustamise, võib 
koondandmed esitada piirkondlikul 
tasandil;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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



ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta)2 artiklile 4.
1ELT L 211, 14.8.2009, lk 15.

2 ELT L 211, 14.8.2009, lk 36.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alapunkti 1 ei kohaldata aga ettevõtete
suhtes juhul, kui asjaomane liikmesriik 
otsustab kasutada artiklis 3 osutatud 
andmete ja teabe komisjonile esitamise 
viisi.

Esimest lõiku ei kohaldata ettevõtjate 
suhtes juhul, kui asjaomane liikmesriik 
otsustab kasutada artiklis 3 osutatud 
andmete ja teabe komisjonile esitamise 
viisi, tingimusel et esitatud andmed või 
teave on võrreldav ja samaväärne.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad andmete 
kogumisel vältima dubleerimist ja hoidma 
ettevõtetele tekkivad kulud võimalikult 
väiksena.

2. Liikmesriigid peavad vältima 
dubleerimist selliste andmete kogumisel, 
mida kehtivate ELi õigusaktidega juba 
nõutakse, ja hoidma ettevõtjatele tekkivad 
kulud võimalikult madalana.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandatud või töös olevate projektide
mahud;

(a) kavandatud või töös olevate projektide
seadmete võimsus;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) infrastruktuuri koht, nimi, liik ja 
põhiomadused või kavandatud või töös 
olevad mahud;

(b) infrastruktuuri koht, nimi, liik ja 
põhiomadused või kavandatud või töös 
olevad mahud, samuti andmed selle kohta, 
millised neist on alles kavandamise etapis 
ja millised on juba töös;

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kuupäev, mil asjaomane asutus 
võttis vastu esmase loataotluse, ja eeldatav 
kuupäev, milleks on antud kõik vajalikud 
ehitusload;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) infrastruktuuri ajutine kasutusest 
kõrvaldamine või selle tegevuse 
katkemine rohkem kui kolmeks aastaks.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutusest kõrvaldamise võimalik 
kuupäev.

(b) kasutusest kõrvaldamise võimalik 
kuupäev ning vajaduse korral ka 
infrastruktuuri järkjärgulise kasutusest 
kõrvaldamise vaheetappide kuupäevad.



Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) keskkonna taastamise kavandatud 
meetmete nimekiri, kui konkreetses 
õigusaktis nõutakse sellist taastamist.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud liikmesriigid,
volitatud asutused või konkreetne asutus
lisavad edastatavatele andmetele ja 
teabele võimalikud märkused, nt 
märkused investeerimisprojektide 
rakendamise hilinemise või takistuste 
kohta.

Kui liikmesriikidel on teavet 
investeerimisprojektide rakendamise 
hilinemise ja/või takistuste kohta, lisavad 
nende artikli 3 lõikes 2 osutatud volitatud 
asutused või konkreetne asutus selle teabe 
artikli 3 kohasesse teavitusse.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, nende volitatud asutused 1. Liikmesriigid, nende volitatud asutused 



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

või vajaduse korral konkreetsed asutused, 
kellele on usaldatud ELi 
energeetikavaldkonna investeerimiskavade 
koostamine, tagavad komisjonile 
edastavate andmete ja teabe kvaliteedi, 
asjakohasuse, täpsuse, selguse, õigeaegsuse 
ja järjepidevuse. Kui teave ei ole piisavalt 
selge ja ülevaatlik, võib komisjon neilt 
asutustelt nõuda lisateavet.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ELi energeetikavaldkonna
investeerimiskavasid koostavad 
konkreetsed asutused lisavad
edastatavatele andmetele ja teabele 
liikmesriikide asjakohased märkused 
kogutud andmete ja teabe kvaliteedi ning 
asjakohasuse kohta.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon avalikustab käesoleva 
määruse kohaselt edastatud koondandmed
ja -teabe ning eelkõige artikli 10 lõikes 3 
osutatud analüüsitulemused tingimusel, et 
need avaldatakse koondandmete ja -
teabena riigi või piirkondlikul tasandil 
(eelkõige juhul, kui liikmesriigis on ainult 
üks niisugune ettevõtja) ja et ettevõtjate 
kohta üksikasju avalikuks ei tehta ning 
neid ei anna ka tuletada.

Koondandmete ja -teabe avalikustamine 
ei piira selliste asjakohaste riiklike ja 
Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamist, 
mis puudutavad avalikkuse juurdepääsu 



teabele, eelkõige keskkonnateabele, börsil
noteeritud ettevõtteid puudutavale teabele 
või investeerimisprojektide riiklikku 
rahastamist käsitlevale teabele.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid, nende volitatud asutused ja 
komisjon vastutavad kõik selle eest, et 
nende valduses olevate tundlike 
äriandmete või -teabe osas peetakse kinni
konfidentsiaalsuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab käesoleva määruse 
rakendamiseks vastu vajalikud meetmed, 
mis käsitlevad eelkõige arvutusmeetodeid, 
mida tuleb kasutada, tehnilisi mõisteid 
ning artiklis 3 osutatud andmete ja teabe 
edastamise vormi, sisu ja teisi üksikasju.

Komisjon võtab käesoleva määruse 
rakendamiseks vastu vajalikud meetmed.
Sellised meetmed hõlmavad eelkõige 
kasutatavaid arvutusmeetodeid, tehnilisi 
mõisteid ning artiklis 3 osutatud andmete 
ja teabe edastamise vormi, sisu ja teisi 
üksikasju, sealhulgas artikli 3 lõikes 2 
osutatud erandi kohaldamist, ning 
eelkõige konkreetseid sätteid, mis 
käsitlevad teatamise aega ja sisu, ning 
üksusi, kelle suhtes aruandekohustus 
kehtib.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vastutab selliste 
infotehnoloogiliste ressursside 

Komisjon vastutab selliste 
infotehnoloogiliste ressursside 



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

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

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kindlustab ka selle, et 
infotehnoloogilised ressursid, mis on 
vajalikud esimese lõigus osutatud
eesmärkidel, tagavad käesoleva määruse 
alusel komisjonile edastatud andmete ja 
teabe konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

(a) võimalike puudujääkide ja/või ülejäägi
tuvastamisele energia nõudluse ja 
pakkumise vahel tulevikus, pöörates 
eritähelepanu võimalikele tootmis- ja 
edastusinfrastruktuuris esilekerkivatele 
puudustele ja vigadele, eriti nendele, mille 
on põhjustanud infrastruktuuri 
vananemine;

(b) investeeringuid takistavate asjaolude 
tuvastamisele ja parimate tavade 

(b) investeerimisprojektide edenemise 
jälgimisele alates nende esitamise 



levitamisele nende kõrvaldamiseks; kuupäevast kuni tegeliku rakendamiseni, 
jälgides eelkõige taastuvate 
energiaallikate arengut, ja parimate tavade 
levitamisele tuvastatud takistuste
kõrvaldamiseks;

(c) läbipaistvuse suurendamisele 
turuosaliste jaoks.

(c) läbipaistvuse suurendamisele 
turuosaliste ja võimalike turule sisenejate
jaoks;

(c a) selliste ELi investeerimisprojektide 
jälgimisele kolmandates riikides, mis 
mõjutavad ELi energiaturgu ja -
julgeolekut;
(c b) niisuguste riskide tuvastamisele, mis 
on seotud ülemäärase sõltuvusega ühest 
energeetika infrastruktuurist, ning 
niisuguste riskide tuvastamisele, mis on 
seotud ühendustega kolmandate 
riikidega;
(c c) investeeringuvajaduste 
tuvastamisele, et parandada energia 
siseturu toimimist (näiteks energiavoo 
tagasisuunamine ja võrkudevaheline 
ühendus).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud analüüsi 
ettevalmistamisel kooskõlastab komisjon 
oma tegevust ELi energeetikavaldkonna 
investeerimiskavade eest vastutavate
konkreetsete asutustega ja teda võivad 
abistada liikmesriikide eksperdid ja/või mis 
tahes muud eksperdid, rühmad ning 
ühendused, kes on asjaomases valdkonnas 
pädevad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon arutab analüüsitulemusi 
huvitatud pooltega. Komisjon edastab 
analüüsitulemused Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning avalikustab need.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab erinevate 
järelevalvega seotud väljaannete ühtsuse 
tagamiseks nõuetekohaselt arvesse 
energeetika infrastruktuuri valdkonna 
mitmeaastaseid investeerimiskavasid, mis 
on koostatud konkreetsete asutuste poolt, 
mis on loodud kooskõlas muude 
asjaomaste õigusaktidega, nt määrusega 
(EÜ) nr 714/2009 elektri kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete kvaliteedi parandamiseks uurib 
komisjon, kui see on asjakohane, esimeses
lõigus osutatud analüüsimise raames lisas 
esitatud alammäärasid ja võib nõuda 
liikmesriikidelt kavandatud või töös oleva 
infrastruktuuri või võimsuste 
põhiomaduste täpsustamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt 1.-1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.-1. Tootmine
– tootmisseadmed, mille võimsus on 
vähemalt 20 000 barrelit päevas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.-1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.-1. Tootmine
– tootmisseadmed, mille võimsus on 
vähemalt 0,1 miljonit kuupmeetrit päevas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Torujuhtmed, mis kujutavad endast olulisi 
lülisid riiklikes või rahvusvahelistes 
seotud võrkudes, ning EÜ asutamislepingu 
artikli 155 kohastes suunistes nimetatud 
ühist huvi pakkuvad torujuhtmed ja 
projektid, samuti projektid, millele 
osutatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse 
(EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse 
abikava majanduse elavdamiseks 
ühenduse finantsabi andmisega 
energeetikaprojektidele)1 lisas.
________________
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Veeldatud maagaasi terminalid 2.2. Veeldatud maagaas
– terminalid veeldatud maagaasi 
importimiseks.

– terminalid veeldatud maagaasi 
importimiseks ja eksportimiseks;

– seadmed taasgaasistamiseks, 
hoiustamiseks ja veeldamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– infotehnoloogia tark- ja riistvara, 
millega teostatakse gaasivarude 
järelevalvet reaalajas ning saadetakse 
aruanded ELi pädevatele asutustele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. KIVISÜSI, PRUUNSÜSI JA 
PÕLEVKIVI
– uued või laiendatud avakaevandused 
aastase tootmismahuga mitte vähem kui 
miljon tonni;
– uued või laiendatud sügavad 
kaevandused aastase tootmismahuga 
mitte vähem kui miljon tonni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuulepargid (avamere tuulepargid 
võimsusega 20 MW või rohkem ja 
maismaa tuulepargid võimsusega 10 MW
või rohkem);

– tuulepargid (avamere tuulepargid 
võimsusega 20 MW või rohkem ja 
maismaa tuulepargid võimsusega 5 MW
või rohkem);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– päikese- ja maasoojusenergiajaamad 
(generaatorid ühikuvõimsusega 10 MW või 
rohkem) ning fotogalvaanilised 
energiajaamad (võimsusega 5 MW või 
rohkem);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taastuvatest allikatest energiat tootvad 
detsentraliseeritud jaamad, mis on 
ühendatud elektrivõrku või saavad kasu 



teatud ettevõtja sõlmitud ostulepingust 
ning mille koguvõimsus on suurem kui 10 
MW.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– õhuliinid, kui need on projekteeritud 
pingele 100 kV või rohkem;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– EÜ asutamislepingu artikli 155 kohastes 
suunistes nimetatud ühist huvi pakkuvad 
projektid ning määruse (EÜ) nr 663/2009 
lisas osutatud projektid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 300 mm või suurema läbimõõduga 
kaugküttevõrgud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 a. Hoidlad



– elektrienergia hoidlad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5 – alapunkt 5.2 – esimene - 1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat punkti kohaldatakse ka 
määruses (EÜ) nr 663/2009 sätestatud 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
käsitlevate projektide suhtes.


