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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

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(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 284 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 187, 
mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0125/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui 
nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hea ülevaade ühenduse energeetika 
infrastruktuuri investeeringutest on sellise 

(2) Hea ülevaade ühenduse energeetika 
infrastruktuuri investeeringutest on
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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 ühenduse 
tasandil kavandatavad või võetavad 
meetmed peaksid olema neutraalsed ega 
tohiks segada turu toimimist.

Or. en

Selgitus

Määruse poliitiline eesmärk tuleks selgelt esile tõsta. Tegemist on olulise vahendiga ühise 
energiapoliitika arendamisel.

Muudatusettepanek 2

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

Or. en

Selgitus

Täpsustus: vaatluskeskus on tegelikult Euroopa Komisjoni üksus.



PR\797212ET.doc 7/22 PE430.531v02-00

ET

Muudatusettepanek 3

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 ühendusele 
huvipakkuvad. Seega tuleb tagada, et 
komisjoni teavitataks 
investeerimisprojektidest, mille teostumist 
eeldatakse nafta ja maagaasi puhul kolme
aasta jooksul või elektrisektori projektide 
puhul viie aasta jooksul, ja projektidest,
mille eesmärk on infrastruktuur kolme 
aasta jooksul kasutusest kõrvaldada. Selle 
nimel, et kõnealusest teatamisest oleks 
kasu ning see ei tekitaks õigustamatuid 
ootusi, on oluline, et see kataks vaid need 
projektid, mis on suhteliselt lõppjärgus, 
mille puhul on suur tõenäosus, et need 
viiakse ka lõpule.

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus on liiga hägune ning peaks olema selge, et teavitatakse üksnes neist 
projektidest, mis suure tõenäosusega ellu viiakse.

Muudatusettepanek 4

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, 

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

transpordiga ning süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamisega. Asjaomased 
ettevõtted on kohustatud liikmesriigile 
nimetatud andmed ja teabe esitama.
Liikmesriikidel ja komisjonil peaks olema
kohustus tagada ettevõtjate esitatud 
andmete konfidentsiaalsus.

Or. en

Selgitus

Täpsustatakse määruse kohaldamisala, samuti rõhutatakse lisaks vajadust tagada andmete 
konfidentsiaalsus.

Muudatusettepanek 5

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 ettevõtete (eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) 
kulud, peab kõnealune määrus võimaldama 
vabastada liikmesriigid ja ettevõtted 
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, 
mis on seotud konkurentsivõimelise 
Euroopa energiaturu, Euroopa 
energiasüsteemi jätkusuutlikkuse ja 
energiavarustuse kindlusega Euroopa 
Ühenduses. 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 aruandesüsteemi 
haldamise eest.
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Or. en

Selgitus

Kuigi oleks arukas ennetada aruandlusmehhanismide dubleerimist nende ettevõtjate puhul, 
kes kasutavad komisjonile andmete edastamiseks muid vahendeid, tuleb tagada, et teiste 
kanalite kaudu edastatud teave ja andmed on täiesti samaväärsed ja võrreldavad nende 
andmetega, mis edastatakse teavitamise kaudu. Lisaks tuleks kõik erandid selgelt reguleerida 
rakendusaktides.

Muudatusettepanek 6

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 tagamiseks 
peaksid komisjon ja eelkõige energiaturu 
vaatluskeskus kasutama kõiki asjakohaseid 
vahendeid ning eriti integreeritud 
infotehnoloogilisi vahendeid ja menetlusi.
Komisjon peaks kindlustama selle, et 
nimetatud infotehnoloogiliste vahendite 
abil tagatakse komisjonile esitatavate 
andmete ja teabe konfidentsiaalsus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni nõutavad andmed ja teave on ettevõtjale väga tundliku sisuga ning seetõttu peab 
komisjon nende andmete või teabe käsitlemisel tagama kõige kõrgemal tasemel 
konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon ja eelkõige energiaturu 
vaatluskeskus peaksid korrapäraselt ja 
valdkonnaüleselt analüüsima ühenduse 

(15) Komisjon ja eelkõige selle energiaturu 
vaatluskeskus peaksid korrapäraselt ja 
valdkonnaüleselt analüüsima ühenduse 
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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.

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.
Analüüs peaks samuti aitama kaasa 
Euroopa tasandil peetavale arutelule 
energeetika infrastruktuuride vajalikkuse 
üle ning seega tuleks see edastada 
huvitatud pooltele aruteluks.

Or. en

Selgitus

Täpsustus: vaatluskeskus on tegelikult tavaline Euroopa Komisjoni üksus. Lisaks tuleks 
määruse poliitiline eesmärk selgelt esile tõsta. Tegemist on olulise vahendiga ühise 
energiapoliitika arendamisel ning peaks käivitama ELi tasandil diskussiooni kõikide 
huvitatud poolte ja sidusrühmade vahel.

Muudatusettepanek 8

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 
andmed ja teave energeetika infrastruktuuri 
investeerimisprojektide kohta nafta-, 
maagaasi-, elektri- ja biokütuste sektorites 
ning nendes sektorites tekkiva
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega
seotud investeerimisprojektide kohta.

Or. en

Selgitus

Täpsustus.
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Muudatusettepanek 9

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 teostumist eeldatakse nafta ja 
maagaasi puhul kolme aasta jooksul või
elektrisektori projektide puhul viie aasta 
jooksul, ja projektide suhtes, mille 
eesmärk on infrastruktuur kolme aasta 
jooksul kasutusest kõrvaldada.

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus (projekt, mille puhul töö on juba alanud või on kavandatud algama viie 
aasta jooksul) on liiga hägune ning võib tähendada eriti nafta- ja maagaasisektoris seda, et 
projektidest peab teavitama liiga varajases faasis. See muudab komisjoni esitatud ennustused 
ebakindlamaks.

Muudatusettepanek 10

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, millele pädev 
asutus on andnud ehitusloa enne ehituse 
algamist või enne kasutusest kõrvaldamist;

Or. en
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Selgitus

Määratlus ei ole piisavalt selge. Kui lähtuda kehtivast määratlusest, võiksid määruse 
kohaldamisalasse kuuluda ka alles idee või teostatavusuuringu tasandil projektid. Kuid see ei 
annaks siiski täpset pilti oodatavast arengust ning tekitaks konfidentsiaalsusega seotud 
probleeme. Seetõttu tuleks hõlmata ainult sellised projektid, mille puhul on suur tõenäosus, et 
need teostuvad. Ehitusloa saamine võiks olla asjakohane käivitushetk.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „kasutuselevõtmine“ – faas, milles 
infrastruktuur võetakse kasutusele;

Or. en

Selgitus

Vaja oleks määratleda mõiste „kasutuselevõtmine“, sest määratlus „kasutusest 
kõrvaldamise“ kohta on juba olemas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomased ettevõtted edastavad enne 
aruandeaasta 31. maid artiklis 3 osutatud 
andmed või teabe neile liikmesriikidele
(või nende volitatud asutusele), kelle 
territooriumil nad investeerimisprojekte 
käivitada kavatsevad. Edastatavad andmed 
või teave peavad kajastama olukorda 
investeerimisprojektidega seoses 
asjaomase aruandeaasta 31. märtsi seisuga.

1. Asjaomased ettevõtted edastavad enne 
aruandeaasta 31. maid artiklis 3 osutatud 
andmed või teabe neile liikmesriikidele
(või nende volitatud asutusele), kelle 
territooriumil nad investeerimisprojekte 
käivitada kavatsevad. Edastatavad andmed 
või teave peavad kajastama olukorda 
investeerimisprojektidega seoses 
asjaomase aruandeaasta 31. märtsi seisuga.

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

Alapunkti 1 ei kohaldata aga ettevõtete 
suhtes juhul, kui asjaomane liikmesriik 
otsustab kasutada artiklis 3 osutatud 
andmete ja teabe komisjonile esitamise 
viisi, seda sellisel tingimusel, et esitatud 
andmed või teave on võrreldav ja 
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samaväärne.

Or. en

Selgitus

Kuigi oleks arukas ennetada aruandlusmehhanismide dubleerimist nende ettevõtjate puhul, 
kes kasutavad komisjonile andmete edastamiseks muid vahendeid, tuleb tagada, et teiste 
kanalite kaudu edastatud teave ja andmed on täiesti samaväärsed ja võrreldavad nende 
andmetega, mis edastatakse teavitamise kaudu. See on oluline element vana määruse 
kohaldamise parandamiseks.

Muudatusettepanek 13

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;

Or. en

Selgitus
Määruse sama artikli lõikes 3 mainitakse „paigaldatud seadmete võimsust“. Tuleb 
täpsustada, et lõikes 1 mainitud sõna „seadmed“ viitab samale teabele.

Muudatusettepanek 14

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.

Or. en

Selgitus

On oluline, et uue energeetika infrastruktuuri arendamise täpse faasi kohta oleks rohkem 
teavet.
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Muudatusettepanek 15

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.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et liikmesriikidel on kohustus lisada oma teavitusele kommentaarid, kui neil 
on teavet investeerimisprojektide rakendamise hilinemise või/ja takistuste kohta.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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. Kui 
teave ei ole piisavalt selge ja ülevaatlik, 
võib komisjon neilt asutustelt nõuda 
lisateavet.

Or. en

Selgitus

Eelmist määrust ei kohaldatud varem korrektselt ning komisjonil ei olnud alati samaväärseid 
ja võrreldavaid andmeid. Tuleb selgeks teha, et komisjonile edastatav teave peab olema selge 
ja ülevaatlik, ning kui see nii ei ole, on komisjonil õigus nõuda täpsustusi.
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Muudatusettepanek 17

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 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 ning neid ei anna ka 
tuletada.

Or. en

Selgitus

Osades liikmesriikides tegeleb teatava majandustegevusega ainult väga piiratud hulk 
ettevõtjaid, nii et isegi koondatud teabe kasutamine paljastaks konfidentsiaalset teavet, seega 
peab olema selge, et komisjon käsitleb teavet sellisel viisil, mis ei lase teha järeldusi eri 
ettevõtjate andmete kohta.

Muudatusettepanek 18

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.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, kes vastutab nende valduses olevate andmete konfidentsiaalsuse säilitamise 
eest.
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Muudatusettepanek 19

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 
arvutusmeetodeid, mida tuleb kasutada, 
tehnilisi mõisteid ning artiklis 3 osutatud 
andmete ja teabe edastamise vormi, sisu ja 
teisi üksikasju, sealhulgas artikli 3 lõikes 2 
osutatud erandi kohaldamine, ning 
eelkõige konkreetseid sätteid, mis 
käsitlevad teatamise aega ja sisu, ning 
organeid, kelle suhtes aruandekohustus 
kehtib.

Or. en

Selgitus

Halduskoormuse vähendamiseks tuleb täpsustada, kuidas kohaldada aruandmise 
dubleerimise kohta kehtivat erandit.

Muudatusettepanek 20

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 nimetatud 
eesmärkidel, tagavad käesoleva määruse 
alusel komisjonile edastatud andmete või 
teabe konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni nõutavad andmed ja teave on ettevõtjale väga tundliku sisuga ning seetõttu peab 
komisjon nende andmete või teabe käsitlemisel tagama kõige kõrgemal tasemel 



PR\797212ET.doc 17/22 PE430.531v02-00

ET

konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek 21

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 lõhede tuvastamisele energia 
nõudluse ja pakkumise vahel tulevikus, 
pöörates eritähelepanu võimalikele 
tootmis- ja edastusinfrastruktuurides 
esilekerkivatele puudustele ja vigadele;

(b) investeeringuid takistavate asjaolude 
tuvastamisele ja parimate tavade 
levitamisele nende kõrvaldamiseks;

(b) investeeringuid takistavate üldiste
asjaolude tuvastamisele ja eelkõige 
taastuvenergia arendamise osas, levitades 
parimaid tavasid nende kõrvaldamiseks;

(c) läbipaistvuse suurendamisele 
turuosaliste jaoks.

(c) läbipaistvuse suurendamisele 
turuosaliste ja võimalike turule sisenejate
jaoks;
(c a) investeeringuvajaduste 
tuvastamisele, et parandada energia 
siseturu toimimist (näiteks energiavoo 
tagasisuunamine ja võrkudevaheline 
ühendus).

Or. en

Selgitus

Kogutud andmeid ja teavet tuleb eelkõige kasutada selleks, et tuvastada 
infrastruktuuriinvesteeringutega seotud puudusi, mis võiksid takistada energia siseturu 
õigusaktide ja taastuvenergia direktiivi rakendamist. Teavitamissüsteemi tuleb kasutada 
eelhoiatusvahendina selliste infrastruktuuri puuduste kohta, mis seavad ohtu ELi ühise 
energiapoliitika eduka rakendamise.
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Muudatusettepanek 22

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.

Or. en

Selgitus

Teavitamisel peaks olema poliitiline eesmärk, eelkõige tuleks koostada analüüs, mis toetaks 
jätkuvat Euroopa tasandi arutelu energeetika infrastruktuuri vajadustest. Seetõttu on 
komisjonil kohustus arutada analüüsitulemusi huvitatud pooltega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt -1.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1.1. Kaevandamine
- kaevandamisseadmed, mille maht on 
vähemalt 20 000 barrelit päevas

Or. en

Selgitus

Suuremahulised investeeringud naftakaevandusse on Euroopa energiaturu arengute ja 
suundumuste järelevalve oluline osa, eelkõige ELi enda ressursside kahanemise tõttu, ning 
seetõttu peaks see samuti kuuluma määruse kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – alapunkt -2.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-2.1. Kaevandamine

- kaevandamisseadmed, mille maht on 
vähemalt 0,1 miljonit kuupmeetrit päevas

Or. en

Selgitus

Suuremahulised investeeringud gaasikaevandusse on Euroopa energiaturu arengute ja 
suundumuste järelevalve oluline osa, eelkõige ELi enda ressursside kahanemise tõttu, ning 
seetõttu peaks see samuti kuuluma määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 25

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. 

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse nimel peaks määruses sisalduma ka import ja eksport.
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Muudatusettepanek 26

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);

Or. en

Selgitus

Komisjoni soovitud piirmäär 10 MW maismaa tuuleparkidele on liiga kõrge, et saada 
adekvaatset ülevaadet ELi tuuleenergia kiirest arengust viimaste aastate jooksul (36% kõigist 
2008. aastal ELis ehitatud uutest elektritootmisseadmetest olid seotud tuuleenergiaga, mis 
ületab kõiki teisi tehnoloogiaid). Vahend, mille abil ei suudeta jälgida niivõrd olulist 
energiatootmissektorit, ei oleks mitte ainult mõttetu, vaid ka kahjustaks poliitika kujundamist.
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SELETUSKIRI

Seletuskiri

Taust / komisjoni ettepanek

Tegemist on ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus (nõuandemenetlus), mille eesmärk on 
tagada, et komisjoni hoitakse korrektselt ja korrapäraselt kursis ELi energeetika 
infrastruktuuri investeerimisprojektidega, et komisjon saaks täita oma ülesandeid, eelkõige 
anda oma panuse Euroopa energiapoliitikasse. Käesolev määrus asendab sarnase 1996. aasta 
määruse (mis oli juba ise ühe 1972. aasta määruse ümbersõnastus). Tühistatud määrust 
peetakse vananenuks, sest selles ei kajastu olulised muudatused, mis on energiavaldkonnas 
alates 1996. aastast toimunud (ELi laienemine ning varustuskindluse probleemid, 
taastuvenergia, kliimamuutuste poliitika, Lissaboni lepingust lähtuv ELi uus roll 
energiavaldkonnas).

Määruses kehtestatakse, et kord kahe aasta jooksul tuleb liikmesriikidel (või nende volitatud 
üksustel) koguda ja edastada andmeid ja teavet teatavat tüüpi (mis on täpsustatud määruse 
lisas) investeerimisprojektide kohta tootmis-, transpordi- ja ladustamisseadmete ehitamise, 
uuendamise ja kasutuselt kõrvaldamise osas (kavandatavad või käimasolevad projektid). Need 
hõlmavad naftat, maagaasi, elektrit, biokütust, samuti nimetatud allikatest tekkivat 
süsinikdioksiidi. Määrusega seatakse energiaettevõtjatele kohustus esitada oma liikmesriigile 
asjakohaseid andmeid. Samuti täpsustatakse selles teavitamise sisu (mahud, asukoht, ajakava, 
varustuskindluse huvides kasutatav tehnoloogia, süsinikdioksiid kogumissüsteemide seadmed 
või kohandamismehhanismid, samuti märkused projektide rakendamise hilinemise või 
takistuste kohta).

Aruandluse dubleerimise vältimiseks vabastatakse liikmesriigid juhul, kui investeerimisteated 
on nähtud ette mõne teise konkreetse ELi õigusaktiga, kohustusest sellistest investeeringutest 
teatada.

Teavet hoitakse konfidentsiaalsena, kuid komisjon võib avaldada koondteavet1. Selles 
esitatakse ka iga kahe aasta järel valdkonnaülene analüüs ELi energiasüsteemi struktuuri 
arengu ja perspektiivi kohta ning vajaduse korral muud konkreetsed analüüsid. See 
võimaldaks tuvastada edaspidiseid võimalikke lünki nõudluses ja pakkumises ning takistusi 
investeeringutele. Käesoleva määrusega kavatsetakse muuta läbipaistvamaks kavandatud 
nõudlus ja olemasolev (või planeeritav) pakkumine.

Analüüsitulemuste põhjal on komisjonil kergem levitada parimaid tavasid ja tagada suuremat 
läbipaistvust turuosalistele. Ühiste seisukohtadeni jõudmiseks nendes küsimustes arutatakse 
analüüsitulemused sidusrühmadega läbi ja avaldatakse.

Määrus vaadatakse läbi viis aastat pärast selle jõustumist.

                                               
1 Energiaturu vaatluskeskuse kaudu: http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Raportööri seisukoht 

Raportöör peab seda äärmiselt oluliseks ELi energiapoliitika mosaiikpildi osaks. Me ei saa 
edukalt toetada Euroopa energiapoliitikat ELi tasandil, kui meil ei ole piisavat teavet meie 
energeetika infrastruktuuri kohta. Igal juhul on äärmiselt oluline, et tagatud oleks teabe 
konfidentsiaalsus ning kõik sellest tulenevad ettepanekud on neutraalsed ning sellega ei 
sekkuta turu toimimisse poliitilisel tasandil. Lisaks peaks olema aruandenõudeid kerge täita, 
et vältida ettevõtjate ning liikmesriikide või komisjoni töökorralduse põhjendamatut 
halduskoormust.

Seetõttu püüab raportöör tagada, et määrus toimiks praktikas (kuna paljud liikmesriigid ei 
täitnud vana määruse alusel aruandekohustust), et see oleks võimalikult kasulik ning et see 
annaks võimalikult hea ülevaate energeetika infrastruktuuri oodatava arengu kohta.

Menetluse küljest on oluline, et määruse õiguslikuks aluseks oleks Lissaboni lepinguga 
kehtestatud uus artikkel 194, milles tugevdatakse ELi pädevust energiapoliitika valdkonnas.
Sellega antakse Euroopa Parlamendile omakorda õigusloome osas õigus 
kaasotsustamismenetlusele (Lissaboni leppe kohane seadusandlik tavamenetlus).

Raporti projekti teiste oluliste muudatuste eesmärgid on järgmised:
- täpsustada kavandatud investeerimisprojektide tüübid, mille kohta tuleb aru anda ning 

investeeringu arendusfaasid, mille jooksul tuleb aruanded esitada, et vältida probleeme 
konfidentsiaalsusega, anda täpne ülevaade eeldatavatest arengutest, keskendudes nendele 
projektidele, mille puhul on suhteliselt tõenäoline, et need viiakse lõpule;

- täpsustada teatamiste määratlusi ja sisu;
- muuta rangemaks sätted Euroopa Komisjoni avaldatavate andmete konfidentsiaalsuse 

kohta;
- vähendada aruandluskoormust, nõudes komisjonilt rakendusaktis täpsustust, kuidas tuleks 

kohaldada erandit aruandluse dubleerimisest (kui investeerimisprojektide kohta peab aru 
andma mõne teise direktiivi alusel), eelkõige selle kohta, mille kohta tuleb aru anda, millal 
ja kes peab seda tegema, kellele ja millisel kujul;

- suurendada saadud teabe najal komisjoni tehtava analüüsi kasutegurit, kasutades seda 
eelhoiatusvahendina selliste infrastruktuuri puuduste kohta, mis seavad ohtu ELi ühise 
energiapoliitika eduka rakendamise;

- hõlmata nafta ja gaasi kaevandamise ja tootmise seadmed, kuigi Euroopa Liidus on neid 
vähe ning nende arv kahaneb järjest;

- lisada aruandekohustus veeldatud maagaasi seadmete kohta, raportöör peab seda tuleviku 
osas äärmiselt oluliseks, et tagada ELi gaasitarnete mitmekesisus;

- vähendada maismaa tuuleparkide aruandluskohustuse ülempiiri, sest hajutatud väikeste 
üksuste energiatootmisest võib saada ELi energiatoodangu oluline osa.


