
PR\890818ET.doc PE480.775v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/0300(COD)

28.3.2012

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: António Fernando Correia de Campos



PE480.775v01-00 2/66 PR\890818ET.doc

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
otsus nr 1364/2006/EÜ
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0658),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0371/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja poolt subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud 
põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 1. veebruari 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 1. veebruari 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 1. veebruari 2012. aasta arvamust3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning regionaalarengukomisjoni 
arvamusi (A7 - 0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud 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 ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 0000, 0.0.2012, lk 0.
2 ELT C 0000, 0.0.2012, lk 0.
3 ELT C 0000, 0.0.2012, lk 0.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) arvestades, et keskkonna-, sotsiaal-
ja majanduslikust aspektist on parim 
infrastruktuur see, mille ehitamist saab 
vältida; seepärast on energiatõhusus 
ülimalt tähtis ning täiel määral tuleks 
arvesse võtta esildatud energiatõhususe 
direktiivi võimalikku mõju 
infrastruktuuride vajaduse vähendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arvestades, et energiaallikate uus 
jaotus muutub üha keerukamaks, kuna 
lühikese aja jooksul on oluliselt 
suurenenud panus taastuvatest 
energiaallikatest, on kasvanud ka oht, et 
mitmetest allikatest sõltuvates võrkudes 
puudub koordineerimine ning võivad 
esineda koguni elektrikatkestused. 
Elektri- ja gaasisüsteemide tihe 
koordineerimine teabe kogumiseks 
reaalajas toimuva piirülese kaubanduse 
kohta nii piirkondlikul kui ka ELi 
tasandil võiks saada riiklikele 
reguleerivatele asutustele, 
ülekandesüsteemi halduritele, 
koostööametile ja komisjonile oluliseks 
vahendiks, andes teavet, mis on vajalik 
infrastruktuurivõrgustike planeerimiseks 
ning efektiivseks käitamiseks. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) peaksid esitama komisjonile 
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ettepanekuid, kuidas töötada välja ja 
rakendada Euroopa 
energiainfrastruktuuri asjakohast 
reaalajas tegevuse koordineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, kes samal ajal austab
liikmesriikide õigust heaks kiita nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte.
Lisatud mõjuhinnanguga läbiviidud 
analüüsi kohaselt on selliseid projekte
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

(17) Liidu ühishuviprojektide loendis 
tuleks piirduda projektidega, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa strateegiliste 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rakendamisele. Seetõttu on vajalik, et 
loendi kohta võtaks otsuseid vastu 
komisjon, austades projektide valimisel 
läbipaistvuse ja objektiivsuse põhimõtet. 
Liikmesriikide õigus kiita heaks nende 
territooriumiga seotud ühishuviprojekte on 
tagatud vastavalt aluslepingule. Juhul, 
kui liikmesriigid keelduvad 
ühishuviprojektidest oma territooriumil, 
peab see keeldumine olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja sellega 
peab kaasnema sisuline selgitus. Lisatud 
mõjuhinnanguga läbiviidud analüüsi 
kohaselt on ühishuviprojekte
hinnanguliselt umbes 100 projekti elektri-
ja 50 gaasisektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kui lubade andmise praeguste 
sätete tõhusust on hinnatud, tuleks 
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liikmesriike julgustada kohaldama neid 
sätteid mitte ainult ühishuviprojektidele, 
vaid ka kõikidele neile projektidele, mida 
peetakse vajalikuks tehnilise elujõulisuse 
aspektist.

Or. en

Selgitus

On riikikke projekte, mis võivad ühishuviprojekte mõjutada ning on nende arendamiseks 
olulised (riiklike võrkude edendamine), kuid mis ei sisaldu tingimata ühishuviprojektides ning 
mida võidakse märkimisväärselt edasi lükata.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Nõukogu muudetud direktiivi 
85/337/EÜ ning Århusi ja Espoo 
konventsioonide nõuetekohane ja 
koordineeritud rakendamine peaks tagama 
keskkonnamõju hindamise põhimõtete 
ühtlustamise, sealhulgas ka riikidevahelises 
kontekstis. Liikmesriigid peaksid 
koordineerima ühishuviprojektide 
hindamist ja võimaluse korral tagama 
ühishindamise.

(23) Nõukogu muudetud direktiivi 
85/337/EÜ ning Århusi ja Espoo 
konventsioonide nõuetekohane ja 
koordineeritud rakendamine peaks tagama 
keskkonnamõju hindamise põhimõtete 
ühtlustamise, sealhulgas ka riikidevahelises 
kontekstis. Liikmesriigid peaksid 
koordineerima ühishuviprojektide 
hindamist ja võimaluse korral tagama 
ühishindamise. Liikmesriike tuleks 
julgustada vahetama parimaid tavasid ja 
haldussuutlikkuse suurendamist lubade 
andmise osas ning komisjon peaks 
niisuguseid jõupingutusi edendama.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Energiataristute arendamise 
hädavajadust silmas pidades peab 

(24) Energiataristute arendamise 
hädavajadust silmas pidades peab 
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loamenetluste lihtsustamisega kaasnema 
kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 
peavad asjaomased pädevad asutused 
võtma vastu otsuse projekti ehitustööde 
kohta. Nimetatud ajaline piirang peaks 
stimuleerima menetluste tõhusamat 
määratlemist ja läbiviimist ega tohiks 
mingil juhul kaasa tuua järeleandmisi 
keskkonnakaitse ja üldsuse osalemise 
rangete normide osas.

loamenetluste lihtsustamisega kaasnema 
kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 
peavad asjaomased pädevad asutused 
võtma vastu otsuse projekti ehitustööde 
kohta, samuti meetmed, mis julgustavad 
riiklikke üksusi võtma kasutusele uusi ja 
tõhusamaid töömeetodeid. Nimetatud 
ajaline piirang peaks stimuleerima 
menetluste tõhusamat määratlemist ja 
läbiviimist ega tohiks mingil juhul kaasa 
tuua järeleandmisi keskkonnakaitse ja 
üldsuse osalemise rangete normide osas.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kehtivate energia siseturu alaste 
õigusaktidega nõutakse, et gaasi- ja 
elektrivõrkude juurdepääsutasudega 
tekitataks asjakohased stiimulid 
investeeringute tegemiseks. Energia 
siseturgu käsitlevate õigusaktide 
kohaldamisel peaksid riikide reguleerivad 
asutused tagama, et ühishuviprojektide 
stiimulid, sealhulgas pikaajalised stiimulid,
oleksid vastavuses projekti eririskide 
tasemega. Elektri valdkonnas kehtib see 
eelkõige innovatiivse ülekandetehnoloogia 
kohta, mis võimaldab taastuvenergiat, 
hajutatud energiaallikaid või 
nõudlusreageeringut mastaapselt 
integreerida omavahel ühendatud 
võrkudesse, ning gaasi puhul 
ülekandetaristu kohta, mis pakub turule 
täiustatud võimsust või täiendavat 
paindlikkust, et võimaldada tarnehäirete 
korral lühiajalist kauplemist või 
varutarneid.

(28) Kehtivate energia siseturu alaste 
õigusaktidega nõutakse, et gaasi- ja 
elektrivõrkude juurdepääsutasudega 
tekitataks asjakohased stiimulid 
investeeringute tegemiseks. Energia 
siseturgu käsitlevate õigusaktide 
kohaldamisel peaksid riikide reguleerivad 
asutused tagama stabiilse ja prognoositava 
regulatiivse raamistiku ja
ühishuviprojektide stiimulid, sealhulgas 
pikaajalised stiimulid, mis oleks vastavuses 
projekti eririskide tasemega. Elektri 
valdkonnas kehtib see eelkõige 
innovatiivse ülekandetehnoloogia kohta, 
mis võimaldab taastuvenergiat, hajutatud 
energiaallikaid või nõudlusreageeringut 
mastaapselt integreerida omavahel 
ühendatud võrkudesse, ning gaasi puhul 
ülekandetaristu kohta, mis pakub turule 
täiustatud võimsust või täiendavat 
paindlikkust, et võimaldada tarnehäirete 
korral lühiajalist kauplemist või 
varutarneid.

Or. en
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Selgitus

Stabiilne ja prognoositav regulatiivne raamistik Euroopas võimaldab projektiedendajatel ja 
investoritel saada kapitalitigudelt fonde, et teha neid investeeringuid ilma regulatiivse riskita.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased 
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad. Niisugune rahaline abi peaks 
tagama vajaliku sünergia rahastamisega 
liidu muude valdkondade 
poliitikavahendite kaudu. Eelkõige 
rahastab Euroopa tähtsusega energiataristut 
Euroopa Ühendamise Rahastu, kohaliku 
või piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
nutivõrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

(30) Elektri, gaasi ja CO2 alased 
ühishuviprojektid peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
innovatiivsete finantsinstrumentide kujul. 
Sellega tagatakse vajadustele vastava 
toetuse andmine niisugustele 
ühishuviprojektidele, mis ei ole kehtiva 
õigusraamistiku ja turutingimuste kohaselt 
tasuvad, tingimusel, et need on vastavuses 
liidu energia siseturu õigusaktidega. 
Niisugune rahaline abi peaks tagama 
vajaliku sünergia rahastamisega liidu 
muude valdkondade poliitikavahendite 
kaudu. Eelkõige rahastab Euroopa 
tähtsusega energiataristut Euroopa 
Ühendamise Rahastu, kohaliku või 
piirkondliku tähtsusega energiajaotuse 
nutivõrke rahastatakse aga 
struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad üksteist.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 

1. „energiataristu” – igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud selleks, et 
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oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, transportida naftat või CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, ning 
mis asuvad Euroopa Liidus või ühendavad 
liitu ja üht või mitut kolmandat riiki;

oleks võimalik üle kanda ja jaotada elektrit 
või gaasi, sealhulgas veeldatud gaasi 
vastuvõtu, taasgaasistamise ja 
dekompressiooni rajatised, transportida 
naftat või CO2 või salvestada elektrit või 
hoiustada gaasi või CO2, ning mis asuvad 
Euroopa Liidus või ühendavad liitu ja üht 
või mitut kolmandat riiki;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhivõrguettevõtja või 
ülekandesüsteemi haldur või 
jaotusvõrguettevõtja või jaotussüsteemi 
haldur või muu ettevõtja või investor, kes 
töötab välja ühishuviprojekti; või

(a) põhivõrguettevõtja või 
ülekandesüsteemi haldur või 
jaotusvõrguettevõtja või jaotussüsteemi 
haldur või muu ettevõtja või investor, kes 
töötab välja ühishuviprojekti, nagu on 
määratletud käesolevas määruses;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „koostööamet” – Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööamet, mis 
on loodud määrusega (EÜ) nr 713/2009;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. „piirkondlik rühm“ – rühm, mis on 
moodustatud vastavalt I lisas määratletud 
esmatähtsatele koridoridele ning millesse 
võivad kuuluda esindajad liikmesriikidest, 
riikide reguleerivatest asutustest, 
ülekandesüsteemi haldurid, 
potentsiaalselt väljavalitavate projektide 
edendajad, tootjaid ja 
jaotusvõrguettevõtjaid esindavate 
organisatsioonide esindajad, samuti 
komisjoni, koostööameti ja mõlema 
ENTSO esindajad, ning mille ülesanne on 
teha koostööd ühishuviprojektide valimise 
käigus ja jälgida nende rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. „konsensus“ – rühma 
otsustamisprotsessi tulemus, mis põhineb 
protsessis osalenute nõusolekul, kas 
ühehäälsel või mitte. 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta 
tagant. Esimene loend võetakse vastu 

välja jäetud
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hiljemalt 31. juuliks 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Projektiedendajad esitavad 
asjaomasele rühmale taotluse oma 
projekti valimiseks ühishuviprojektiks 
vastavalt III lisa lõike 2 lõigule 1 kolme 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Selguse ja menetluste läbipaistvuse huvides tuleks kõiki ajalisi piire arvestada käesoleva 
määruse jõustumisest.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühm koostab III lisa 2. jaos 
sätestatud menetluse kohaselt
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse iga projekti osatähtsust I 
lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade 
rakendamisel ning seda, kuidas projektid 
vastavad artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele. Iga üksiku projekti 
ettepanek nõuab heakskiitu 
liikmesriikidelt, mille territooriumiga see 
projekt on seotud.

3. Iga rühm koostab piirkondliku
ühishuviprojektide loendi ettepaneku, 
võttes arvesse:

– III lisa 2. jaos sätestatud menetlust, 
ning
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– iga projekti panust I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade eesmärgi saavutamisse, ning
– iga projekti vastavust artikli 4 lõigetes 1 
ja 2 sätestatud kriteeriumidele, ning
– hinnangut selle kohta, kuidas projekt 
aitab täita artikli 4 lõike 2 punktides a–e 
kindlaksmääratud erikriteeriumeid 
vastavalt projekti kategooriale ning 
kooskõlas artikli 4 lõikega 3, ning
– panust territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide saavutamisse.

Or. en

Selgitus

Lissaboni leping on seadnud Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kaudu territoriaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse edendamise liikmesriikide vahel 
energeetika valdkonnas üheks liidu peamiseks eesmärgiks ning andnud liidule selles 
küsimuses liikmesriikidega jagatud pädevuse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 174 
ja artikli 194 lõige 1). Peaks olema selge, et iga projekt peab läbima hindamise mitmete 
kriteeriumide põhjal, mis peegeldaks asjakohasemalt iga projekti eeliseid ja panust Euroopa 
energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse, erinevalt analüüsist ühe kriteeriumi 
põhjal.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 
osutatud liidu loendi 
vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile (edaspidi „koostööamet”).

II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kolm kuud pärast artiklis 2a 
kindlaksmääratud tähtaega oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile (edaspidi „koostööamet”).

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2 
transpordi projektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kuus kuud enne lõikes 1 
osutatud liidu loendi 
vastuvõtmiskuupäeva oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta ja CO2 
transpordi projektide kohta esitab iga rühm 
hiljemalt kolm kuud pärast artiklis 2a 
kindlaksmääratud tähtaega oma 
ühishuviprojektide loendi ettepaneku 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui piirkondlik rühm koostab oma 
ühishuviprojektide loendi ettepanekut, on 
nõutav, et iga projekti ettepanek saaks 
selle liikmesriigi või nende liikmesriikide 
heakskiidu, kelle territooriumil projekt 
paikneb.
Kui liikmesriik ei nõustu projekti 
valimisega ühishuviprojektiks 
piirkondliku rühma poolt, peab ta koos 
keeldumisega esitama:
(a) sisulise selgituse oma otsuse kohta;
(b) üksikasjaliku ja proportsionaalse kava 
alternatiivsete meetmete kohta, mida on 
vaja, et saavutada selle projekti 
eesmärgid, millest keelduti, tingimusel, et 
see on majanduslikult sama tõhus ja toob 
teistele liikmesriikidele sama kasu, ilma 
nende kulutusi suurendamata.
Kui vähemalt üks ülejäänud 
liikmesriikidest on vastu selle liikmesriigi 
või riikide otsusele, kelle territooriumil 
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projekt paikneb, saadetakse küsimus edasi 
koostööametisse, et küsida arvamust, 
kuivõrd oluline on kõnealune projekt liidu 
energia siseturu väljakujundamiseks, 
energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
täitmiseks ja varustuskindluse tagamiseks. 
Kuni koostööameti arvamuse esitamiseni 
pannakse selle rühma ühishuviprojektide 
loendi ettepanek ootele.
Kui koostööameti arvates on projekt 
piisavalt väärtuslik, et olla 
ühishuviprojekt, peaksid asjaomased 
liikmesriigid, koostööamet ja komisjon 
liikmesriigi sisulise selgituse uuesti läbi 
vaatama, et otsida võimalust projekti 
kaasamiseks liidu ühishuviprojektide 
loendisse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma arvesse Euroopa huve, kui nad otsustavad projektist keelduda. 
Komisjoni ja koostööameti abiga tuleks tagada konkureerivatele projektidele 
valimisportsessis neutraalsed ja võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõikes 4 osutatud 
ühishuviprojektide loendite ettepanekute 
kohta arvamuse kahe kuu jooksul alates 
kättesaamise kuupäevast, võttes eelkõige 
arvesse artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
ühtset rakendamist kõikides rühmades ning 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku (edaspidi „ENTSO-E”) ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku (edaspidi „ENTSO-
G”) poolt kooskõlas III lisa punkti 2 
alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 

5. II lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate elektri- ja 
gaasiprojektide puhul esitab koostööamet 
komisjonile lõike 4 esimeses lõigus 
osutatud ühishuviprojektide loendite 
ettepanekute kohta kolme kuu jooksul 
alates kättesaamise kuupäevast 
põhjendatud soovituse, esitades:
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tulemusi.
- iga piirkondliku nimekirja kohta klastrite 
kaupa koondatud projektide 
paremusjärjestuse, piiratud arvus 
kategooriates, vastavalt prioriteedile;
– ühe üleliidulise ühishuviprojektide 
nimekirja, mis on koondatud vastavate 
klastrite järgi. 

Koostööamet võtab oma analüüsis arvesse 
artiklis 4 sätestatud kriteeriume, ENTSO-E 
ja ENTSO-G poolt kooskõlas III lisa 
punkti 2 alapunktiga 6 läbi viidud analüüsi 
tulemusi ja nende ühtset rakendamist 
kõikides rühmades. Koostööamet võtab 
arvesse ka projektide vastavust võrgu 
ühtsele laienemisele majandusliku 
tõhususe ja piiriülese tegevuse 
integreerimise osas, samuti iga piirkonna 
konkreetset potentsiaali ELi energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitamiseks. 

Or. en

Selgitus

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Kahe kuu jooksul alates koostööameti 
ühishuviprojektide loendite ettepaneku 
kättesaamisest koostab komisjon 
üleliidulise ühishuviprojektide loendi 
klastrite kaupa, tagades piisava 
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tähelepanu ka äärepoolsetele ja väikestele 
liikmesriikidele ning eesmärgile kaotada 
ELis energiaisolatsioon aastaks 2015. 
Nimekiri vaadatakse läbi ja seda 
uuendatakse vajaduse korral iga kahe 
aasta tagant, kooskõlas liidu 
kümneaastase võrgu arengukavaga ning 
järgides käesoleva artikli lõigetes 3 kuni 
6a sätestatud menetlusi.

Or. en

Selgitus

Tähelepanu äärepoolsetele liikmesriikidele ja nn energiasaartele on kooskõlas nõukogu 4. 
veebruari 2011. aasta otsustega.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b. Komisjon esitab piirkondlikele 
rühmadele ja teeb avalikuks üksikasjaliku 
põhjenduse üleliidulise üldhuviprojektide 
nimekirja kohta. 

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühishuviprojektid vastavad järgmistele 
üldistele kriteeriumidele:

1. Ühishuviprojektid vastavad järgmistele 
üldistele kõlblikkuskriteeriumidele:

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) projektid on kooskõlas ELi energia-
ja kliimaeesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt on vajalik I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade rakendamiseks; ning

(a) projekt aitab olulisel määral kaasa I 
lisas sätestatud ja käesoleva artikli lõigete 
2 ja 3 kohaselt hinnatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade 
eesmärkide rakendamisele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kas otseselt ühe või mitme 
liikmesriigi piire ületades või nii, et ühe 
liikmesriigi territooriumil asuval projektil
on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

(c) projekt hõlmab vähemalt kahte 
liikmesriiki, kui see ületab otseselt ühe või 
mitme liikmesriigi mere- või maapiire või 
juhul, kui see asub ühe liikmesriigi 
territooriumil, kuid sellel on siiski oluline 
piiriülene mõju, või kui projekt on 
sisetugevduse puhul oluline piiriüleseks 
võrkudevaheliseks ühenduseks, nagu on 
sätestatud IV lisa punktis 1, või kui 
projekti eesmärk on ühendada saari ja 
äärepoolseid piirkondi liidu kesksete 
piirkondadega; 
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas taastuvate energiaallikate arendamisega on vaja toetada taastuvenergia tootmise 
integreerimist sisevõrkude projektidesse, kui neil on IV lisa punktis 1 sätestatud oluline 
piiriülene mõju.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisesse:

(a) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate elektri 
ülekandmise ja salvestamise projektide 
puhul annavad kõlblikud projektid olulise 
panuse vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisesse:

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus;

– turgude integreerimine, konkurents ja 
süsteemi paindlikkus; erilise rõhuga 
piiriüleste ühenduste suurendamisele ja 
ülekande kitsaskohtade kaotamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– säästlikkus, muu hulgas taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 

säästlikkus, muu hulgas taastuvenergia 
integreerimise kaudu võrku ja
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tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse; taastuvenergia ülekannete kaudu 
suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisesse:

(b) II lisa punktis 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate gaasiprojektide 
puhul annavad kõlblikud projektid olulise 
panuse vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisesse:

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;

– varustuskindlus, muu hulgas 
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede ning 
vastassuunavoogude mitmekesistamise 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– CO2 transpordi vastupanuvõime ja 
kindluse suurendamine;

– CO2 transpordi ja ladustamise
vastupanuvõime ja kindluse suurendamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust turgude 
integreerimise ja konkurentsi, säästvuse 
ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel, igast 
projektist mõjutatud liikmesriikide hulka ja 
seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte. II lisa punkti 1 
alapunktis e sätestatud kategooriasse 
kuuluvate projektide puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka projekti 
mõjuväljas olevate kasutajate arvu, aastast 
energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka:

– iga ettepandud projekti kiireloomulisust 
turgude integreerimise ja konkurentsi, 
säästvuse ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel;

– igast projektist mõjutatud liikmesriikide 
hulka, tingimusel, et ühtegi liikmesriiki ei 
diskrimineerita tema geograafilise 
asukoha tõttu; 
– kuivõrd projekt täiendab teisi ettepandud 
projekte;

– projekte, milles osalevad ettevõtjad ka 
teistest liikmesriikidest, mitte ainult 
nendest, kelle territooriumil projekt asub; 
– II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate projektide puhul 
projekti mõjuväljas olevate kasutajate arvu, 
aastast energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.
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Or. en

Selgitus

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Projektiedendajad rakendavad 
ühishuviprojekte rakendamiskava
kohaselt, mis sisaldab ka teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 
heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad rakendavad oma piirkonna 
ühishuviprojekte.

1. Projektiedendajad koostavad 
ühishuviprojektide rakendamiskava, mille 
peab heaks kiitma koostööamet. See kava
sisaldab ka teostatavus- ja 
projekteerimisuuringute, õigusliku 
heakskiitmise, ehitamise ning projekti 
käikulaskmise ajakava ning artikli 11 
lõikes 3 osutatud loamenetluse ajakava.
Põhivõrguettevõtjad, ülekandesüsteemi 
haldurid, jaotusvõrguettevõtjad, 
jaotussüsteemi haldurid või muud 
ettevõtjad rakendavad oma piirkonna 
ühishuviprojekte kas omal käel või 
koostöös teiste liikmesriikide ettevõtjatega.
Koostööamet annab rühmadele nõu ka 
õiguslike aspektide teostatavuse kohta 
eeskätt õigusliku heakskiitmise ajakava 
kohta.

Or. en

Selgitus

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
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hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida neile 
esitatud teavet kohapeal ja korraldada 
koosolekuid asjakohaste osapooltega.
Samuti võivad rühmad soovida, et 
koostööamet võtaks meetmeid 
ühishuviprojektide rakendamise
hõlbustamiseks.

2. Koostööamet ja rühmad jälgivad 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtavaid 
edusamme. Selleks annavad riikide 
reguleerivad asutused ja 
projektiedendajad igal piirkondliku 
rühma koosolekul aru oma 
edusammudest. Rühmad võivad paluda 
täiendavat teavet lisaks lõigetega 3, 4 ja 5 
ettenähtud teabele, kontrollida teavet 
kohapeal ja korraldada koosolekuid 
asjakohaste osapooltega. Samuti võivad 
rühmad soovida, et koostööamet või pädev 
riigi reguleeriv asutus annaks välja 
suuniseid ja juhendaks projektiedendajaid 
võtma meetmeid ühishuviprojektide 
rakendamise kiirendamiseks vastavalt 
rakenduskavale.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajaduse korral rakenduskava suhtes 
täheldatud viivitus ja muud kogetud
raskused.

(b) vajaduse korral rakenduskava suhtes 
täheldatud viivitus, sellise viivituse 
põhjused ja muude kogetud raskuste 
üksikasjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklis 9 osutatud asjaomased pädevad 
asutused annavad igal aastal pärast lõikes 3 
osutatud aastaaruannete kättesaamist 
toimuval koosolekul vastavale rühmale 
teavet selle vastaval territooriumil 
paiknevate ühishuviprojektide arengujärgu 
ja vajaduse korral rakendamise viivituse 
kohta.

5. Artiklis 9 osutatud asjaomased pädevad 
asutused annavad igal aastal pärast lõikes 3 
osutatud aastaaruannete kättesaamist 
toimuval koosolekul vastavale rühmale 
teavet selle vastaval territooriumil 
paiknevate ühishuviprojektide arengujärgu 
ja vajaduse korral rakendamise viivituse 
kohta ning viivituste põhjuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 
kui kaks aastat võrreldes rakenduskavaga, 
siis:

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
muudel põhjustel kui projektiedendajast 
sõltumatud kaalukad põhjused hilinenud 
enam kui kaks aastat võrreldes 
rakenduskavaga, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab selle projekti projektiedendaja 
projekti rakendamiseks vastu ühe või 
mitme muu ettevõtja või investori 
investeeringud. Võrguettevõtja või
süsteemihaldur, kelle piirkonnas 
investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 

(a) Kui hilinemine on kestnud kaks aastat,
võtab projektiedendaja kolme kuu jooksul
projekti edendamiseks vastu
investeeringud ühelt või mitmelt muult 
ettevõtjalt või investorilt, nagu on 
määratletud artikli 2 lõikes 5. Asjaomane
võrguettevõtja või haldur, kelle piirkonnas 
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investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad
ülekandevõrku ja annab üldiselt oma 
parima selleks, et hõlbustada investeeringu 
tegemist ja ühishuviprojekti kindlat, 
usaldusväärset ja tõhusat tööd ning 
hooldust;

investeering tehakse, annab 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele investeeringu tegemiseks 
kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad
võrku ja annab üldiselt oma parima selleks, 
et hõlbustada investeeringu tegemist ja 
ühishuviprojekti kindlat, usaldusväärset ja 
tõhusat tööd ning hooldust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

(b) kui projektiedendaja ei ole järginud 
punkti a, käivitab komisjon kahe kuu 
jooksul kõikidele artikli 2 lõikes 5 
määratletud projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

Or. en

Selgitus

Ühishuviprojektid on prioriteetsed projektid ja kuni kahe aastased hilinemised on juba 
lubatud. Sellest pikemad hilinemised ei ole vastuvõetavad, kui need ei toimu põhjustel, mis on 
projektiedendajast sõltumatud. Projektiedendaja kohustused peaksid selles osas selged olema, 
samuti ajapiir, mil komisjon võtab edasisi meetmeid. Projektikonkursi avamine on tõhus 
meede, millega hoida ära blokeeringuid ja edendada turuintegratsiooni

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojekt võidakse liidu 
ühishuviprojektide loendist artikli 3 lõike 1
teises lauses sätestatud korras eemaldada, 
kui:

Kui ei ole veel alustatud ehitustöid ega 
võetud rahalisi kohustusi varustuse 
tarnijate suhtes, võidakse ühishuviprojekt 
liidu ühishuviprojektide loendist artikli 3 
lõike 6a teises lauses sätestatud korras 
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eemaldada, kui:

Or. en

Selgitus

Alates teatud küpsustasemest ei saa projekti enam ühishuviprojektide loendist eemaldada, et 
mitte tekitada investorites ebakindlust.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs, mille ENTSOd on 
kooskõlas III lisa punktiga 6 läbi viinud, 
ei ole viinud projekti jaoks positiivse 
tulemuseni;

(a) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt ei kuulu enam 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse;

(b) kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs, mille ENTSOd on 
kooskõlas III lisa punktiga 6 läbi viinud, 
ei ole viinud projekti jaoks positiivse 
tulemuseni;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Infrastruktuuri võrgustiku 
koostalitlusvõime järelevalve huvides 
kaaluvad projektiedendajad oma 
ettepanekutes projekti integreerimist 
artiklis 14 osutatud tegevuse 
koordineerimissüsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b. Kui ühishuviprojekt hakkab tööle, 
jälgib koostööamet, kas see täidab 
tõhusalt üldiseid ja spetsiifilisi 
kriteeriumeid, mille tõttu projekt 
ühishuviprojektide loendisse kanti. 
Selleks on koostööametil täielik ligipääs 
artiklis 14a nimetatud teabele ja amet 
täiendab seda teabega, mida ta määruse 
(EÜ) 1227/2011 rakendamise kaudu juba 
valdab.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

1. Kui ühishuviprojektil tekivad olulised 
rakendamisraskused, määrab komisjon, 
konsulteerides asjaomase liikmesriigiga, 
projektile kuni üheks aastaks Euroopa 
koordinaatori ja seda võib uuendada kaks 
korda.
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) osaleb vastava piirkondliku rühma 
koosolekutel ja annab neist aru;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomased liikmesriigid teevad 
Euroopa koordinaatoriga koostööd, kui ta 
täidab lõigetes 2 ja 4 osutatud talle 
määratud ülesandeid.

5. Asjaomased liikmesriigid teevad 
Euroopa koordinaatoriga täielikku 
koostööd, kui ta täidab lõigetes 2 ja 4 
osutatud talle määratud ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad meetmed kindlaks 
määrata ning mille abil tagatakse ELi 
õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine.

Kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
suunised, millele tuginedes saavad 
liikmesriigid sobivad meetmed kindlaks 
määrata ning mille abil tagatakse ELi 
õigusaktidega ühishuviprojektide jaoks 
ettenähtud keskkonnahindamise menetluste 
ühtne kohaldamine. Komisjon jälgib nende 
suumiste rakendamist tihedas koostöös 
piirkondlike rühmadega vastavalt artikli 
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11a lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal 
mõistliku tähtaja, mille jooksul tuleb 
kõnealused otsused teha. Pädev asutus võib 
teha muu asjaomase riikliku asutuse eest 
üksikotsuse, kui kõnealune asutus ei ole 
tähtaja jooksul otsust teinud või kui 
viivitust ei ole piisavalt põhjendatud.
Pädev asutus võib lükata tagasi muu 
siseriikliku asutuse otsuse, kui seda ei ole 
tema arvates piisavalt põhjendatud 
asjaomase asutuse esitatud tõenditega.
Pädev asutus tagab rahvusvahelistes ja 
liidu õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuete täitmise ning peab oma otsust 
nõuetekohaselt põhjendama.

(b) koordineeritud süsteem: tervikotsus 
võib hõlmata mitut pädeva asutuse ja 
muude asjaomaste ametiasutuste 
õiguslikult siduvat üksikotsust. Pädev 
asutus määrab üksikjuhtumite põhjal
töörühma, milles on esindatud kõik 
asjaomased asutused, et määrata kindlaks 
loa andmise menetluse kava ja jälgida 
selle rakendamist. Artikli 11 lõike 1 osas 
võib pädev asutus määrata mõistliku
tähtaja, mille jooksul tuleb kõnealused 
otsused teha. Pädev asutus võib teha muu 
asjaomase riikliku asutuse eest üksikotsuse, 
kui kõnealune asutus ei ole tähtaja jooksul 
otsust teinud või kui viivitust ei saa 
põhjendada asjaomasest riiklikust 
asutusest sõltumatute põhjustega. Pädev 
asutus võib lükata tagasi muu siseriikliku 
asutuse otsuse, kui seda ei ole tema arvates 
piisavalt põhjendatud asjaomase asutuse 
esitatud tõenditega. Pädev asutus tagab 
rahvusvahelistes ja liidu õigusaktides 
sätestatud asjakohaste nõuete täitmise ning 
peab oma otsust nõuetekohaselt 
põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
tervikotsuse sisulist või protseduurilist 
seaduslikkust vaidlustavaid kaebusi 
menetletakse võimalikult tõhusalt.

4. Liikmesriigid tagavad, et tervikotsuse 
sisulist või protseduurilist seaduslikkust 
vaidlustavaid kaebusi menetletakse 
võimalikult tõhusalt.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4. 
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

4. Enne taotlusdokumentide esitamist 
pädevale asutusele vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktile a korraldab 
projektiedendaja või pädev asutus, kui see 
on ette nähtud siseriikliku õigusaktiga, 
vähemalt ühe avaliku arutelu. Avaliku 
arutelu käigus teavitatakse VI lisa punkti 2 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning selgitatakse välja kõige 
sobivam asukoht või paiknemistee ja 
taotlusdokumentides lahendamist vajavad 
küsimused. Kõnealuse avaliku arutelu 
läbiviimise miinimumtingimused on 
täpsustatud VI lisa punktis 4. 
Projektiedendaja koostab aruande, milles 
võtab kokku taotlusdokumentide 
esitamisele eelnenud üldsuse osalemise 
tulemused, ning esitab selle aruande koos 
taotlusdokumentidega pädevale asutusele, 
kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel. Pädev asutus jälgib 
avalikku arutelu.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Loamenetluse alustamiseks teatavad 
projektiedendajad asjaomaste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
projektist kirjalikult ja lisavad selle 
piisavalt üksikasjaliku kirjelduse. Hiljemalt 
kaks nädalat pärast sellise teate 
kättesaamist kiidab pädev asutus teate 
kirjalikult heaks või kui projekt ei ole tema 
arvates loamenetluse alustamiseks piisavalt 
küps, lükkab selle kirjalikult tagasi.
Tagasilükkamise korral põhjendab pädev 
asutus oma otsust ja esitab taotlejale kogu 
vajaliku täiendava teabe, täpsustades 
küsitud andmete iseloomu, allikat ja 
üksikasju. Loamenetluse alguseks loetakse 
kuupäeva, mil pädev asutus kiitis teate 
heaks. Kui projekt hõlmab mitut 
liikmesriiki, loetakse loamenetluse 
alguseks kuupäeva, mil viimane asjaomane 
pädev asutus kiitis teate heaks. Vajaduse 
korral võivad liikmesriigid seda tähtaega 
lühendada.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Tervikotsuse tähtaja möödumise korral 
teatab pädev asutus, või artikli 9 lõike 2b 
kohaldamise korral pädev asutus koos 
asjaomaste asutustega, pädevale rühmale
ühe kuu jooksul tähtaja möödumisest 
sisulise selgituse hilinemise kohta ja
loamenetluse võimalikult kiireks 
lõpuleviimiseks võetud või võetavad 
meetmed. Kõnealune rühm võib paluda 
pädeval asutusel sellealastest 
edusammudest korrapäraselt ette kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Ühishuviprojektide prioriteetse staatuse ja 
loamenetluse järelevalve
1. Pädev asutus ja asjaomased riiklikud 
asutused annavad rühma koosolekutel 
aru ühishuviprojektide loamenetluste 
edenemisest.
2. Euroopa Komisjon võtab kasutusele, 
organiseerib ja teeb teatavaks auhinna, 
mis antakse piiratud arvule pädevatele 
asutustele ja nende töötajatele 
tunnustuseks eeskujuliku tegevuse eest 
loamenetluste läbiviimisel, arvestades 
sidusrühmade kaasamist, innovaatilist 
tegevust ja üldist tõhusust. Auhinda võib 
anda ka riiklikele ja piirülestele 
mehhanismidele, mille liikmesriigid on 
võtnud kasutusele parima tava 
vahetamiseks ja suutlikkuse 
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suurendamiseks energiainfrastruktuuri 
loamenetluste valdkonnas.
3. Kümne kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest annavad 
liikmesriigid komisjonile ja piirkondlikele 
rühmadele aru meetmetest, mis on võetud 
kasutusele vastavalt artikli 8 lõigetele 3 ja 
4, artikli 9 lõigetele 1, 2b, 3 ja 4 ning 
artikli 10 lõikele 1. Komisjon jälgib 
edusamme ja teavitab liikmesriike kahe 
kuu jooksul tarvidusest võtta parandavaid 
meetmeid, kui see osutub vajalikuks.
4. Kui liikmesriik ei võta ettekirjutatud 
meetmeid kolme kuu jooksul alates lõikes 
3 osutatud komisjoni poolsest 
teavitamisest, või kui pädev asutus ja 
asjaomased asutused artikli 9 lõigete 1 ja 
2b tähenduses ei täida kahe kuu jooksul 
artikli 11 lõikes 6 ja artikli 11a lõigetes 1 
ja 3 nimetatud aruandekohustust, 
rakendab komisjon liikmesriigi suhtes 
lõikes 5 osutatud sanktsioone.
5. Vastavalt lõikele 4 võib komisjon 
pidada kinni artiklis 15 osutatud liidu 
rahalist abi asjaomase liikmesriigi 
territooriumil läbiviidavatele projektidele. 

Or. en

Selgitus

On leitud, et loamenetluste viivitused on peamiseks takistuseks piiriüleste infrastruktuuride 
kasutuselevõtul, keskmise kestusega 12 aastat. Kuna 3-aastase tähtaja kehtestamine võiks 
loamenetlust kahjustada, on vaja teisi positiivseid ja negatiivseid stiimuleid, et selle viivituste 
ja blokeeringute allikaga toime tulla. Liikmesriigid peavad tagama käesoleva määruse 
administratiivsete ja tegevuslike tingimuste täitmise, et loamenetlus oleks sujuvam ning et 
riikliku tasandi ressursse kasutataks tõhusamal ja tulemuslikumalt.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 

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

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

Metoodika koostatakse artikli 4 lõike 2, IV 
ja V lisa põhimõtete ja kriteeriumide
kohaselt. ENTSO-E ja ENTSO-G 
konsulteerivad metoodika väljatöötamise 
varases etapis asjaomaste 
huvirühmadega, kaasa arvatud 
infrastruktuuri kasutajatega ja mitte-
põhivõrguettevõtjatest 
projektiedendajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Metoodika abil tehakse kulude-tulude 
analüüsi võrgu kõikide järgmiste 
kümneaastaste arengukavade raames, mille 
ENTSO-E või ENTSO-G koostavad 
vastavalt määruse (EÜ) nr 714/2009 
artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
artiklile 8. Ühishuviprojektide valiku 
esimeseks vooruks, mis toimub pärast 
käesoleva määruse jõustumist, ning 
üheaastaseks üleminekuperioodiks 
töötavad kulude-tulude analüüsi 
metoodika välja ENTSO-G ja ENTSO-E 
hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist. See metoodika 
töötatakse välja tihedas koostöös 
koostööameti ja komisjoniga. Komisjon 
kinnitab selle metoodika käesolevas lõikes 
sätestatud tähtaja jooksul. Metoodikat 
uuendatakse pärast seda vastavalt 
käesolevale artiklile.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

II lisa punkti 1 alapunktides a, b ja d ja
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektidega seotud 
investeerimiskulud katavad selliste 
liikmesriikide ülekandesüsteemi haldurid
või salvestussüsteemi haldurid, kui see on 
asjakohane, ja põhivõrguettevõtjad, kellele 
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kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

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

Or. en

Selgitus

Elektrisalvestus on liberaliseeritud tegevus; gaas maa-alune hoiustamine võib olla 
reguleeritud või mitte.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Riiklikud reguleerivad asutused 
võtavad koos koostööametiga kasutusele 
asjakohaste näitajate kogu, et võrrelda 
üksuse investeerimiskulusid 
projektiedendajate vahel liikmesriikides; 
kui koostööamet peab seda vajalikuks, siis 
viiakse riiklike energiasektori 
reguleerivate asutuste ja kootööameti 
koostöös läbi investeerimiskulude võrdlus, 
et teha kindlaks, kas need on tõhusalt 
koostatud.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Riiklikud reguleerivad asutused ja 
koostööamet teavitavad 
investeerimiskulude märkimisväärsest 
suurenemisest komisjoni. Selle teabe 
alusel võib komisjon käivitada kõikidele 
projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi.
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) äriplaan, milles on hinnatud projekti 
rahalist elujõudu ja märgitud valitud 
rahastamislahendus, ning I lisa punktis 2 
osutatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide korral turu-uuringute tulemused.

(b) äriplaan, milles on hinnatud projekti 
rahalist elujõudu ja märgitud valitud 
rahastamislahendus, ning II lisa punktis 2 
osutatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide korral turu-uuringute tulemused.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu ühishuviprojektide loendisse 
kuuluvate projektide edendajad esitavad 
investeerimistaotluse 
30. septembriks 2013.

Liidu ühishuviprojektide loendisse 
kuuluvate projektide edendajad esitavad 
investeerimistaotluse hiljemalt 2 kuud 
pärast esimese loendi vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude jaotamise otsus avaldatakse. Kulude jaotamise otsus avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude jaotamise otsus avaldatakse. Kulude jaotamise otsus avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Riikide reguleerivad asutused hindavad sõltumatult kulude-tulude analüüsi, mille on läbi 
viinud projektiedendaja.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kõik riikide reguleerivad asutused 
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
infrastruktuuri projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid, samuti käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud asjakohased stiimulid.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14a
Tegevuse koordineerimine

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul vastavalt [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele Euroopa Ühendamise 

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

teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) projekt ei ole äriplaani ega muude
(eelkõige võimalike investorite või 
võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt äriliselt tasuv.

Projekti ärilise tasuvuse hindamisel 
võetakse arvesse artikli 14 lõikes 3 
osutatud otsust stiimulite kohta ja selle 
põhjendusi; ning

– Pumpelektrijaamade puhul hinnatakse 
ärilist mittetasuvust, võttes arvesse kõikide 
tuluvoogude üldist hindamist erinevate 
äriplaanide stsenaariumite alusel 
vastavalt võimalikule kohaldatavale 
reguleerivale korrale.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust diskrimineerida pumpelektrijaamasid võrreldes gaasi hoiustamisega, 
kuna seda tüüpi infrastruktuuril võib olla oluline roll piiriüleses energia tasakaalustamises. 
Niisuguse infrastruktuuri ärilise tasuvuse hindamisel tuleks aga arvestada kõiki võimalikke 
otseseid ja kaudseid tuluvoogusid, näiteks neid, mis tulenevad energainfrastruktuuri suurema 
portfelli optimeerimisest, samuti kohaldatavat reguleerivat korda. Rahaliselt võib toetada 
ainult neid infrastruktuure, mis ei ole äriliselt tasuvad.
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Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Projektid, mis kuuluvad IV lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse, võivad saada liidu 
rahalist abi artikli 15 lõigete 1, 2 ja 3 
alusel ainult juhul, kui nende haldurid 
järgivad kehtivaid ELi õigusakte liidu 
energia siseturu kohta elektri ja gaasi 
osas, nimelt direktiivi 2009/72/EÜ ja 
direktiivi 2009/73/EÜ.

Or. en

Selgitus

Turuintegratsioon ja konkurents on väga vajalikud, et saavutada ELi energiapoliitika 
eesmärgid – energiavarustuskindlus ja konkurentsivõime. Siiski ei ole mõned liikmesriigid
veel rakendanud 2. ja 3. Euroopa energiapoliitika paketti, mis on vajalikud Euroopa ühise 
energiaturu saavutamiseks. Asjaomased projektiedendajad ei peaks seepärast olema ELi 
finantsabi kõlbulikud.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Artiklis 14a nimetatud tegevuse 
koordineerimise ülesannete
rakendamiseks on võimalik saada liidu 
rahalist abi.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kohaldatavate riiklike õiguslike 
raamistike ja nende mõju loamenetluste 
üldisele tõhususele võrdlemine, samuti 
käesoleva sätte riikliku tasandi 
energiainfrastruktuuri projektidele 
laiendamise mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– parimate ja innovaatiliste tavade 
kindlaksmääramine seoses huvirühmade 
kaasamisega ja keskkonnamõju 
leevendamisega loamenetlustes;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt e – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kui ühishuviprojektide rakendamise 
aruandes jõutakse järeldusele, et 
saavutatud edust ei piisa ELI energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks, 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2018 
tegema ettepaneku käesoleva määruse 
uuesti sõnastamiseks või kui see on 
asjakohane, siis tegema seadusandliku 
ettepaneku tuvastatud probleemide 
lahendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon viib 12 kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest läbi 
riiklikule ja kohalikule tasandile 
kohandatud teavituskampaania 
energiavõrkude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Lääne-Euroopas: kõnealuse piirkonna 
liikmesriikide siseliinid ja võrkude 
vahelised ühendused, nimelt Pürenee 
poolsaare ja Prantsusmaa vahel, ja lisaks
ühendused Kesk-Euroopaga, et kujundada 
välja siseturg ja integreerida taastuvatest 
allikatest toodetav energia, ning
Vahemere-äärsete kolmandate riikidega 
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eelkõige taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri võrku integreerimiseks ja 
transportimiseks tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: gaasi infrastruktuur
Lääne-Euroopa põhja-lõuna suunaliste
gaasi pöörduvate voogude jaoks, et 
mitmekesistada väliseid tarneallikaid, 
tarneteid ja suurendada Kesk-Euroopa 
energiavarustuskindlust, suurendades
gaasi lühiajalist väljundvõimsust ja 
optimeerides olemasolevat veeldatud 
maagaasi terminalide ja hoidlate 
infrastruktuuri.

Or. en

Selgitus

Atlandi rannik ja Pürenee poolsaar on olulisimad piirkonnad, et mitmekesistada Euroopa 
varustamist maagaasiga – praegu sõltub see suuresti väikesest arvust riikidest. See võib olla 
väärtuslik panus Euroopa energiapoliitika eesmärkide, nimelt varustuskindluse, 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse saavutamisse. Kasutades olemasolevat infrastruktuuri, 
võib see pakkuda väiksemaid kulusid ja suhteliselt kiire kasutuselevõtu võimalust.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 12 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Riikidevaheline CO2 transpordivõrk: 
liikmesriikide ning liikmesriiki ja liitu 
ümbritsevate kolmandate riikide vahel 
CO2 transporditaristu loomine CO2 

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

geoloogiline säilitamine CO2 kogumise ja 
säilitamise tehnoloogia kasutuselevõtuks.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas IV lisa punkti 1 alapunkt e muudatusettepanekuga. Nn arukate võrkude 
rakendusala on vaja laiendada madalpingevõrkudele, kus praegu on võimalik selle 
kasutamisest kõige enam kasu saada ning kus saab siduda kõige rohkem tarbijaid ja „väikese 
energia põlvkonna” seadmeid.

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ülalnimetatud torustikuga 
ühendatud rajatised CO2 alaliseks 
geoloogiliseks säilitamiseks, mis 
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teenindavad vähemalt kahte liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mitte-põhivõrguettevõtjad peaksid piirkondlikes rühmades esindatud olema oma 
esindusorganisatsioonide kaudu; need ettevõtjad on tihti projektiedendajad ja nad haldavad 
taristut, mis on olulise tähtsusega energia siseturu ja põhivõrgu hea toimimise seisukohast. 
Sellele vaatamata ei olnud nende esindatus kümneaastases võrgu arengukavas alati tagatud. 
Riikide reguleerivate asutuste osalus ei kahjusta neil täitmast ülesandeid ja kohustusi (näiteks 
tariifide kehtestamine), mis neile pannakse käesoleva määruseettepaneku ja muude 
asjaomaste ELi õigusaktidega.

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Rühmad korraldavad oma tööd 
vastavalt piirkondlikule koostööle, mida 

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

tehakse direktiivi 2009/72/EÜ artikli 6, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 7 ning 
määruste (EÜ) nr 714/2009 ja
(EÜ) nr 715/2009 artikli 12 kohaselt ning 
muude olemasolevate piirkondlikke 
koostööstruktuuride, näiteks praeguste 
piirkondlike elektri- ja gaasialgatuste
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Rühmades on otsustamisvolitused 
ainult komisjonil ja liikmesriikidel. 
Tehtud otsuseid põhjendatakse rühmale 
nõuetekohaselt ja need kajastavad täpselt 
II lisa 2. osa punkti 6 alapunktis b 
osutatud konsensust.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Iga projektiedendaja esitab asjakohase 
rühma liikmetele ühishuviprojektiks 
väljavalimise taotluse koos hinnanguga 
selle kohta, kuidas tema projekt(id) aitavad
täita energiataristu esmatähtsate 
koridoride ja aladega seotud eesmärke, 
nagu on sätestatud I lisas, hinnanguga 
artiklis 4 kindlaksmääratud asjaomaste 
kriteeriumite täitmise kohta, hinnanguga 
selle kohta, kuidas projekt aitab täita igat 
artikli 4 lõike 2 punktides a–e 
kindlaksmääratud erikriteeriumi eraldi,
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samuti mis tahes muu teabe kohta, mis on 
projekti hindamiseks asjakohane. Piisavalt 
küpsete projektide kohta esitavad 
projektiedendajad projektipõhise kulude-
tulude analüüsi vastavalt artiklis 12 
sätestatud metoodikale.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) II lisa 1. ja 2. kategooriasse 
kuuluvate projektide puhul tagab 
koostööamet koostöös riikide 
reguleerivate asutustega 
hindamiskriteeriumite ja kulude-tulude 
analüüsi ühtse rakendamise, tehes 
vajaduse korral parandusettepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) II lisa 3. ja 4. kategooriasse 
kuuluvate projektide puhul hindab 
komisjon artikli 4 punktides d ja e 
sätestatud kriteeriumite ühtset 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Pärast esimese ühishuviprojektide 
loendi heakskiitmist on kõikide hiljem 
vastuvõetavate liidu ühishuviprojektide 
loendite puhul II lisa punkti 1 alapunktides
a, b ja d sätestatud kategooriatesse 
kuuluvad kavandatavad elektriprojektid
osa elektrivõrgu viimasest olemasolevast 
kümneaastasest arengukavast, mille 
ENTSO-E on koostanud vastavalt määruse
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kümneaastast võrgu arengukava täiendatakse nii, et see hõlmaks kõiki asjaomaseid gaasi- ja 
elektriprojekte.
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Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Vastavalt käesoleva lisa punktidele 3 
ja 4 peab projektiettepanekuid, mis on 
esitatud esimesse ühishuviprojektide 
loendisse võtmiseks ja mida ei ole varem 
hinnatud määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 8 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 
kohaselt, hindama kas ENTSO-E või 
ENTSO-G koostööameti järelevalve all, et 
kindlaks teha nende vastavus liidu 
kümneaastasele võrgu arengukavale. 
Pärast ENTSO heakskiidu saamist 
loetakse projekt hindamiskõlblikuks 
käesoleva määruse alusel. 

Or. en

Selgitus

Võrgu ühtse laienemise huvides on vaja tagada, et projektiettepanekud vastaksid liidu 
kümneaastasele võrgu arengukavale. See kava jääb ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
aluseks.

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kooskõla gaasi- ja elektrinõuetega. Tööstuslikus mõttes 
ebaküpsele sektorile oleks vähemalt kolme liikmesriiki hõlmava taristu nõue liiga range.

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Hinnates II lisa punkti 1 alapunktide 
a–d ja punkti 2 kohaseid elektri- ja 
gaasiprojektide ettepanekuid, ilma et see 
piiraks lõike 2 punktide 3 ja 4 
kohaldamist, võtab iga rühm arvesse neid 
projekte, mis on tunnistatud liidu huvile 
vastavaks varasemate algatuste, näiteks 
TEN-E ja Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava raames. 

Or. en

Selgitus

Varasemate programmide – TEN-E ja Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava 
raames heaks kiidetud ja rahastatud, kuid veel lõpetamata projektide segamist tuleks vältida.

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Iga piirkondlik rühm peaks püüdma 
saavutada konsensust oma 
ühishuviprojektide loendi ettepanekusse 
võetavate projektide osas.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1– alapunkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Hoiustatud gaasi või veeldatud maagaasi saab tarnida rohkem kui ühte riiki, tingimusel et on 
olemas võrkudevahelise ühenduse taristu.

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) nutivõrgud: projekt võib olla 
projekteeritud igasugusel pingel 
töötavatele seadmetele ja paigaldistele.
Projektis osalevad vähemalt kolme

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

Or. en

Selgitus

Nn arukate võrkude rakendusala on vaja laiendada madalpingevõrkudele, kus praegu on 
võimalik arukatest võrkudest kõige enam kasu saada ning kus saab siduda kõige rohkem 
tarbijaid ja energia väiketootmise seadmeid. Kõrgel tööstusliku hõlmatuse tasemel aitab eri 
liikmesriikide toimijate osalus kaasa oskusteabe ja tehniliste teadmiste omandamisele ja 
vahetusele ning ühes sellega arukate võrkude arengule kogu Euroopas.
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Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
säilitamiseks vajalik taristu: projekt 
paikneb sellises geograafilises piirkonnas, 
kus seda vajatakse, ning aitab suurendada 
süsinikdioksiidi transpordi ja/või 
säilitamise taristu võimet, või projekt 
hõlmab 
sõlmseadeldise/väljavooluseadeldise 
rajamist, et võimaldada tulevikus 
süsinikdioksiidi transporti vähemalt kahe 
liikmesriigi vahel, ning projektis osalevad 
vähemalt kolme liikmesriigi 
projektiedendajad.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus taotletakse kooskõla artikli 4 lõikega 1. Eesmärk on edendada oskusteavet ja 
asjatundmist Euroopa tööstusturul osalejate seas ühes veel ebaküpses sektoris.

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – alapunkt a – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas hinnatakse projekti 
mõju kogu energiasüsteemi tootmis- ja 
ülekandekuludele ning hulgimüügi 
turuhindade arengule eri 
planeerimisstsenaariumide korral, võttes 
eelkõige arvesse tootmisvõimsuste 
koormamisjärjestuse muutumist;

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
IV isa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) gaasivarustuse kindluse mõõtmiseks 
arvutatakse projekti lisaväärtus süsteemi
lühi- ja pikaajalisele vastupidavusele ning 
sellele, kuivõrd suureneb süsteemi 
ülejäänud paindlikkus tarnehäiretega 
toimetulekuks eri stsenaariumide korral, 
samuti arvutatakse projektist tulenev 
lisavõimsus, mida mõõdetakse seoses 
taristunormiga (N–1 valem) piirkondlikul 
tasandil vastavalt määruse
(EÜ) nr 994/2010 artikli 6 lõikele 3;

(c) gaasivarustuse kindluse mõõtmiseks 
arvutatakse projekti lisaväärtus liidu 
gaasisüsteemi lühi- ja pikaajalisele 
vastupidavusele ning sellele, kuivõrd 
suureneb süsteemi ülejäänud paindlikkus 
tarnehäiretega toimetulekuks eri 
stsenaariumide korral liidu tasandil, samuti 
arvutatakse projektist tulenev lisavõimsus, 
mida mõõdetakse seoses taristunormiga
(N–1 valem) piirkondlikul tasandil 
vastavalt määruse (EÜ) nr 994/2010 
artikli 6 lõikele 3;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3– alapunkt d



PR\890818ET.doc 59/66 PE480.775v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) säästlikkuse mõõduks on, mil määral 
aitab projekt vähendada heitkoguseid, 
toetada taastuvelektri tootmist 
varuallikatest või elektrienergiast toodetud 
gaasi ja biogaasi transportimist, võttes 
arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi. Selle mõõduga hinnatakse 
projekti kaudu heitkoguste vähendamise 
kulusid võrreldes samade heitkoguste 
vältimise kuludega parimate tavade 
kohaste alternatiivsete investeeringute 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Kriteerium ei ole koguseliselt kindel ja seetõttu on see ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alusena raskesti kasutatav.

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) gaas: nõudlusstsenaariumid, imporditud 
kogused, kodumaine toodang veeldatud 
maagaasi kättesaadavus ja hind,
kütusehinnad (sh kivisüsi, gaas ja nafta),
elektrienergia hinnad, 
gaasielektrijaamade geograafiline 
paiknemine, hoiustamisrajatiste 
paiknemine, süsinikdioksiidi hinnad,
ülekandesüsteemi koostis ja areng, võttes 
arvesse kõiki uusi projekte, mille kohta on 
lõplik investeerimisotsus langetatud ja mis 
lastakse käiku enne aasta n+5 lõppu.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Kulude-tulude analüüsis võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi kulusid: 
kapitalikulud, projekti tehnilise eluea 
jooksul kantavad tegevus- ja hoolduskulud 
ning vajaduse korral kasutusest 
kõrvaldamise ja jäätmekäitluse kulud. 
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.
Kulude-tulude analüüsis võetakse arvesse 
rahalist abi saavate liikmesriikide 
olukorda selliselt, et pakkuda rohkem 
võrdseid tingimusi ning tagada, et 
arvestataks nende suhteliselt kõrgemat 
kapitalikulu.

Or. en

Selgitus

Finantsabi saavate liikmesriikide energiataristu projektide tasustamise võime on seotud 
suuremate riskidega, mida näitavad suhteliselt kõrgemad kapitalikulud ja ebasoodne 
konkurentsiolukord kulude-tulude analüüsi puhul.

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) säästlikkus süsinikdioksiidi heite 
vältimise kaudu;

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas artikli 4 lõike 2 punktis a loetletud kriteeriumitega.

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nn avatud hooaegade tulemused võivad aja jooksul olla väga muutuvad sõltuvalt 
taustateguritest. Need tulemused ei ole alati turupotentsiaali usaldusväärsed näitajad.

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 7 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süsteemi vastupidavus muu hulgas 
õnnetustele ja kliimale ning süsteemi 
talitluskindlus, eelkõige Euroopa 

(b) süsteemi vastupidavus muu hulgas 
õnnetustele ja kliimale ning süsteemi N-1 
kindluskriteeriumitele vastav
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elutähtsate taristute puhul, mis on kindlaks 
määratud direktiivis 2008/114/EÜ;

talitluskindlus, eelkõige Euroopa 
elutähtsate taristute puhul, mis on kindlaks 
määratud direktiivis 2008/114/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 7 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kaasaaitamine eri tarneallikate ja 
liidu gaasivõrku sisenemise kohtade 
paremale tasakaalustamisele.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et kõik sisenemiskohad oleksid kindlaks määratud ja aitaksid Euroopasse 
tasakaalustatult gaasi tarnida. Kui selleni jõutakse, suudab Euroopa vältida soovimatuid 
olukordi, näiteks seoses sõltuvusega teatavatest riikidest lähtuvatest gaasitarnetest. Igal 
sisenemiskohal on oma iseärasused ja iga sisenemiskoht võib aidata Euroopasse toimetada 
eri allikatest pärit ja eri marsruutidel transporditavat gaasi. Olemasolevad taristud tuleks 
maksimaalselt välja ehitada, et kogu nende potentsiaal kodanike huvides madalate kuludega 
ära kasutada.

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nutivõrkude projektide kulude-tulude 
analüüsis võetakse arvesse III lisas 
kindlaksmääratud näitajatele avalduvat 
mõju.

(8) Nutivõrkude projektide kulude-tulude 
analüüsis võetakse arvesse IV lisas 
kindlaksmääratud näitajatele avalduvat 
mõju.

Or. en
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SELETUSKIRI

Praegune olukord

Säästlik, kindel, turvaline ja mõistliku hinnaga energia on üks neid suuri küsimusi, mis seob 
eurooplasi, alates kodanikuühiskonnast kuni otsustajate, ettevõtjate ja keskkonnakaitsjateni. 
Sellele vaatamata on Euroopa energeetikapoliitika edenenud aeglaselt, Euroopa tasandil on 
ressursse jaotatud napilt ja energiapoliitikat on tähtsustatud alles kõige viimasel ajal, 
Lissaboni lepingus. Kuigi komisjon on kindlaks määranud kõrged energeetikapoliitika 
eesmärgid, mis hõlmavad konkurentsivõimet, varustuskindlust, säästlikkust ja CO2-heidete 
vähendamist, on praegu ikka veel tegemist energia siseturu ebapiisava integratsiooni, 
teatavate geograafiliste piirkondade märkimisväärse energeetilise isolatsiooni, 
energiajulgeolekut suurendavate eri liiki energiaallikate puuduliku kättesaadavuse ning 
tarbijatele ja ettevõtjatele ebasoodsate oludega hinna ja säästlikkuse osas. Niisugune üldine 
olukord ja liikmesriikide suur vastastikune sõltuvus nõuavad Euroopa tasandilt lähtuvat 
tegutsemist. Vaja on otsusekindlamat ja kooskõlastatumat tegevust ning ELi tugevam osa 
riikide jõupingutuste koordineerimisel ja sidumisel on möödapääsmatu.

Poliitikaraamistik

Euroopa energeetikapoliitikas on seatud selged eesmärgid 2020. aastaks: vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 20%, kasvatada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni ja suurendada energiatõhusust 20 %. Selleks rakendatavate õigusaktide 
hulka kuuluvad direktiiv kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi kohta1, 
direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta2, 
direktiiv süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise kohta3, määrus gaasivarustuse kindluse 
tagamise kohta4, nn kolmas energiapakett5 ning energiatõhususe direktiiv, mille üle Euroopa 
Parlament ja nõukogu praegu läbirääkimisi peavad. Kolmas energiapakett oli esimene oluline 
samm Euroopa integreeritud energiasüsteemi suunas. Ka hiljutine algatusraport energiataristu 
prioriteetide kohta aastaks 2020 ja pärast seda (2011/2034(INI))6 pakkus ideid laiaulatusliku
energiavõrgu poliitika väljatöötamiseks.

Takistused piiriülese energiaturu toimimisel

Mõningatele viimase aja saavutustele vaatamata on konkurentsituru kujundamisel ikka veel 
märkimisväärseid takistusi: elektri ülekandevõrkudes Kesk-Euroopas on suuri lünki Kuigi 
nõukogu on liikmesriikidele kindlaks määranud omavaheliste ühenduste miinimumeesmärgi –
juba 2005. aastaks oleks pidanud olema ühendatud 10% installeeritud tootmisvõimsusest –, ei 
olnud üheksa liikmesriiki veel 2010. aastal seda taset saavutanud. Elektriülekannete kasv on 
eelmise kümne aastaga võrreldes olnud üle kahe korra väiksem. Keskmiste gaasihindade vahe 
on järsult suurenenud. 2011. aasta alguses oli ainuüksi energiapoliitika teise paketiga seoses 

                                               
1 Direktiiv 2009/29/EÜ
2 Direktiiv 2009/28/EÜ
3 Direktiiv 2009/31/EÜ
4 Määrus (EL) nr 994/2010
5 Direktiivid 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ ning määrused (EÜ) 713/2009, 714/2009 ja 715/2009
6 Raportöör: Francico Sosa Wagner
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käsil rohkem kui 60 rikkumismenetlust. Kolmanda energiapaketi ülevõtmise tähtaeg oli 3. 
märts 2011 ning sellega seoses avaldas Euroopa Komisjon hiljuti kaheksa põhjendatud 
arvamust, milles kaheksalt liikmesriigilt nõutakse paketi ülevõtmise kohustuste täitmist.

Piiriülese energiataristu arengut takistavad asjaolud

Uus energeetikapoliitiline olukord tekitab vajaduse uute taristute järele. Ainuüksi piiriülese 
tähtsusega energiataristute investeeringuvajadusi 2020. aastani hinnatakse 200-le miljardile 
eurole. Energiatristu puhul blokeerivad väga pikad, keskmiselt 12 aastat vältavad riigilt loa 
saamise menetlused aga sageli projektide teostamise ja hoiavad tagasi investeerimisotsuseid 
ning arvestada tuleb ka tõsisema avaliku vastuseisu ja viivitustega. Finantskriisi jätkudes 
pärsib investeeringuid sobivate rahastamisvahendite puudumine.

Energiataristu määruse eelnõu sisu 

Uus määrus on positiivne ja tähtis algatus, kuna selle eesmärk on kiirendada energia siseturu 
teostumist ning aidata kaasa ELi energeetikapoliitika ja kliimaeesmärkide täitmisele. See võib 
väga olulisi investeeringuid arvestades olla kasuks ELi majanduskasvu taastamisel ja 
töökohtade loomisel.
Eelnõus nähakse ette energiatarisute ajakohastamine ja sidumine. Elektri osas on eesmärk 
edendada turuintegratsiooni ja -konkurentsi, süsteemikindlust ja taastuvate energiaallikate 
kaasamist ning toime tulla detsentraliseeritud ja mitte-dispetšjuhitava energiatootmise 
probleemidega, kasutades nn arukaid võrke, ühendusi salvestuskohtadega ja nn elektrikiirteid. 
Gaasi osas saab energiajulgeolekut tõhustada gaasitarneallikate ja -marsruutide 
mitmekesistamise, veeldatud maagaasi hoiustamise ja vastassuuna-torujuhtmete abil. Eelnõus 
toetatakse ka toornafta tarnimist sisemaariikidesse ning süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
säilitamiseks torustike rajamist, et siduda omavahel tootmis- ja säilitamiskohad.
Eelnõus määratakse kindlaks üheksa esmatähtsat geograafilist koridori ja kolm nn temaatilist 
ala, sätestatakse ühishuviprojektide väljaselgitamise eeskirjad ning nähakse igale 
liikmesriigile ette üks ametiasutus (universaalteenistus), mille ülesanne on jälgida ja 
kiirendada loaandmismenetlusi seoses ühishuviprojektidega. Ette nähakse ka kulude-tulude 
analüüsid ühishuviprojektide hindamiseks ja järjestamiseks ning investeeringute kulude 
jaotamiseks piiriüleselt toimiva asukoha eeliseid arvesse võttes; sellega stimuleeritakse 
kõrgema riskiga projekte ning määratakse abikõlblikkuse tingimused (liidu rahalise toetuse 
saamiseks Euroopa Ühendamise Rahastust).

Võimalike paranduste kohad määruse eelnõus:

a) Ühishuviprojektide valikumenetlustes tuleb silmas pidada üleeuroopaliste võrkude 
kujundamist.
Ettepanekute esitamine põhivõrguettevõtjate poolt ja nende analüüsimine piirkondlike 
rühmade poolt toimub „alt üles” põhimõttel. Projektiedendaja mõiste määratlust on muudetud 
ja nende aruandlust piirkondlikele rühmadele täpsustatud. Ühishuviprojektide väljavalimise 
eest vastutavate piirkondlike rühmade juhtimise puhul on välja jäänud üksikasjad 
sidusrühmade volituste tasakaalustatuse, otsustusprotsesside ja konfliktide lahendamise 
mehhanismide kohta. Hiljuti nõukogus toimunud aruteludel piirkondlike rühmade juhtimise 
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teemal tõusis kesksele kohale riikide „strateegiliste huvide” kaitse. See on oluline probleem 
kõikide üleeuroopaliste taristute loomise puhul.

Projektide valimisel peavad Euroopa ühishuvid seisma üksikhuvidest kõrgemal. 
Ühishuviprojektide väljavalimine peaks toimuma kooskõlas kolmanda õigusaktide paketi ja 
ühenduse kümneaastase võrgu arengukavaga ning tugevat „alt üles ” ja riigikeskset 
lähenemisviisi tuleks täiendada ELi siseturukeskse „ülalt alla” lähenemisviisiga. 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil (ACER) peaks olema tähtis osa 
võrkude koordineeritud ja sidusa laiendamise, majanduslikult tõhusate investeeringute ning 
tarbijate huvide kaitse tagamisel. Projektide valimine ja ühtekoondamine algul piirkonna, 
hiljem üleliidulisel tasandil, võttes arvesse paljusid kriteeriume ning kulude-tulude analüüse, 
aitab suurendada objektiivsust ja konsensust ühishuviprojektide loendi valikumenetluses.

b) Tulemuslikud vahendid taristute loomiseks
Piiriülese energiavõrgu taristu loomisel ja rakendamisel on olnud palju takistusi ning sama on 
oodata ka tulevikus, samavõrra keeruline on leida tasakaalu subsidiaarsuse ja Euroopa 
ühishuvi vahel.
Eelnõus püütakse ette anda tee selle protsessi läbimiseks: esmatähtsate koridoride 
kirjeldamine selgitab eri piirkondade eeldatavat osa energeetikapoliitika eesmärkide 
saavutamisel; konsensuslik otsustamine piirkondlikes rühmades aitab ära hoida ühepoolset 
blokeerimist; otsustava tähtsusega vahendid on tulemuslikum lubade andmise kord, 
kolmeaastane ajaline piir ning igas riigis üksainus projektilube väljastav ametiasutus 
(universaalteenistus); lisaks võivad nn Euroopa koordinaatorid, kellele antakse volitused 
jälgida projekte, mille rakendamisel esineb raskusi, aidata lahendada osa probleeme, võttes 
arvesse varasemaid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Peale selle, juhul kui projektiedendajad ei 
suuda projekte kavandatud aja sees rakendada, ja tegemist ei ole neist mitteolenevate 
põhjustega, ning projektide teostamisel on suur mahajäämus, seatakse täpsed ajalised piirid ja 
kord, et uued projektiedendajad saaksid nende projektide teostamises osaleda või nende 
juhtimise üle võtta.
Meil on vaja tulemuslikke vahendeid, et võitu saada geograafilise kallutatuse ja eraldatuse 
süvenemist ning tagada kogu liidu territoriaalne ühtekuuluvus. Ettenähtud meetmete 
tulemuslikkuse tagamiseks ja takistuste ületamiseks tuleb kasutusele võtta vahendid, mis 
aitaksid sidusrühmi panna tegutsema ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja vähendada 
kunstlikke tõkkeid piiriüleste taristute loomisel.

c) Võrguettevõtjate koostöö ja omavahelise kooskõlastamise edendamine soovitud 
tulemuste saamiseks
Eri liikmesriigid on erineva kiirusega asunud täitma ELi poliitilisi eesmärke, mis on seotud 
ühenduste loomise ja taastuvenergia tootmisega. ELi vahendite suunamine nendele 
liikmesriikidele, kes on vähe ära teinud, kätkeb endas moraalset riski, kuna viivitajatele 
avaneb eesrindlastega võrreldes teatav eelis: nemad ootavad ära investeeringu stiimulid. 
Võimaluse pakkumine mitme ettevõtja kaasamiseks (3+) ELi rahastatavate projektide 
teostamisse aitaks edendada ülimalt vajalikku koostööd põhivõrguettevõtjate vahel, 
võimendada oskusteavet, suurendada turuosaliste vastastikust usaldust ja süvendada turu 
integratsiooni.

Vaja on teha koostööd ja parandada süsteemijuhtimist, et tagada energiavõrkude optimaalne 
kasutamine ja käitamine põhivõrguettevõtjate poolt. Uue energiaallikate jaotuse üha suurem 
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tehnoloogiline keerukus, mis tuleneb taastuvate energiaallikate lisandumisest, suurendab 
koordinatsiooni puudulikkuse ohtu, koguni voolukatkestuste ohtu mitmest tegurist sõltuvate 
puhul Reaalajas toimuvat piiriülest vahetust kajastava teabe kogumine ja jälgimine võib 
kujuneda tähtsaks vahendiks, mis aitab tagada energiavõrgu taristu turvalise ja tõhusa 
toimimise ning ka taristu tuleviku kavandamise. Samal ajal on taristu kasutuse optimeerimine 
ülimalt tähtis tarbija perspektiivist. ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad komisjonile ettepanekud 
selle kohta, kuidas luua ja rakendada kohane moodus Euroopa energiataristu toimimise 
kooskõlastamiseks reaalajas

d) Investeeringute suurendamine
Otsustava tähtsusega on erainvesteeringute kaasamine. Eelnõus nähakse ette mehhanism 
piiriüleseks kulude jaotamiseks, võttes arvesse osalevate liikmesriikide saadavat kasu. 
Määruses sätestatakse riikide reguleerivate asutuste osa: määrata kindlaks 
investeerimisstiimulid proportsionaalselt projektiedendajate riskidega. Investeeringute 
edendamiseks võivad vajalikuks osutuda selgemad ELi suunised või üleeuroopaline parimate 
tavade võrdlusuuring.
Abikõlblikkuse põhiliseks kriteeriumiks, mille põhjal hinnatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu kaudu ELi rahalise toetuse andmist, on jäänud „mitteäriline elujõulisus” (non-
commercial viability). See on väga tähtis, et vältida turumoonutusi ja jätta avaliku sektori 
toetus vaid nendele projektidele, millel on positiivne välismõju, kuid mida turumehhanismide 
kaudu muidu ei teostataks. Tihe seotus Euroopa Ühendamise Rahastu vahenditega on väga 
oluline, et kaasata ühishuviprojektide rahastamisse eravahendid; nn aruka energia jaotusvõrke, 
millel on kohalik või piirkondlik tähtsus, rahastatakse struktuurifondidest. Need kaks 
rahastamisallikat seega täiendavad teineteist. Teisalt, liikmesriigid peaksid järgima ELi 
energiaturu eeskirju, et ELi Euroopa Ühendamise Rahastu vahendeid kasutada saada.


