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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 komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu 
investeerimisprojektidest ning millega asendatakse määrus (EL, Euratom) nr 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0153),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 194, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0075/2013),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust1,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Hea ülevaade liidu energeetikataristu 
investeeringutest on äärmiselt oluline, et 
komisjon saaks täita oma ülesandeid 
energeetikavaldkonnas. Korrapäraste ja 
ajakohaste andmete ja teabe kättesaadavus 
peaks võimaldama komisjonil teha 
vajalikke võrdlusi, anda hinnanguid või 
pakkuda välja asjakohaseid meetmeid 
usaldusväärsete arvnäitajate ja 
analüüsitulemuste põhjal, seda eelkõige 
seoses energia pakkumise ja nõudluse 
tasakaaluga tulevikus.

(1) Hea ülevaade liidu energeetikataristu 
investeeringutest on Euroopa 
energiapoliitika arendamise eeldus.
Korrapäraste ja ajakohaste andmete ja 
teabe kättesaadavus peaks võimaldama 
komisjonil teha vajalikke võrdlusi, anda 
hinnanguid või pakkuda välja asjakohaseid 
meetmeid usaldusväärsete arvnäitajate ja 
analüüsitulemuste põhjal, seda eelkõige 
seoses energia pakkumise ja nõudluse 
tasakaaluga tulevikus. Kõik liidu tasandil 
kavandatavad või võetavad meetmed 
peaksid olema neutraalsed ega tohiks 
häirida turu toimimist.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks peaksid liikmesriigid esitama 
komisjonile andmed ja teabe nende 
territooriumil kavandatud või töös olevate 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta, mis on seotud nafta, maagaasi, 
elektri, sealhulgas taastuvatest 
energiaallikate toodetud elektri, ja 
biokütuste tootmise, ladustamise ja 
transpordiga ning süsihappegaasi kogumise 
ja säilitamisega, sealhulgas selliste 

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

projektide kohta, mis hõlmavad ühendusi 
kolmandate riikidega. Asjaomased 
ettevõtted on kohustatud asjaomasele
liikmesriigile esitama asjassepuutuvad 
andmed ja teabe. Liikmesriikidel ja 
komisjonil peaks olema kohustus tagada 
ettevõtjate esitatud andmete 
konfidentsiaalsus.

Or. en

Selgitus

Tuleks täiendavalt rõhutada vajadust tagada andmete konfidentsiaalsus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks, et vältida 
ebaproportsionaalset halduskoormust ja 
viia miinimumini liikmesriikide ja 
ettevõtete (eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete) kulud, peab käesolev 
määrus võimaldama liikmesriikide ja 
ettevõtete vabastamist 
aruandluskohustusest juhul, kui
samaväärne teave esitatakse komisjonile 
selliste energeetikasektorit käsitlevate 
õigusaktide kohaselt, mille on vastu 
võtnud liidu institutsioonid ja mille siht on
saavutada eesmärgid, mis on seotud
konkurentsivõimelise energiaturu, 
energiasüsteemi jätkusuutlikkuse ja
energiavarustuse kindlusega liidus.
Seetõttu tuleks vältida elektrit ja maagaasi 
käsitlevas kolmandas siseturu paketis 
täpsustatud aruandlusnõuete 
dubleerimist.

(11) Selleks, et vältida 
ebaproportsionaalset halduskoormust ja 
viia miinimumini liikmesriikide ja 
ettevõtete (eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete) kulud, peab käesolev 
määrus võimaldama liikmesriikide ja 
ettevõtete vabastamist 
aruandluskohustusest juhul, kui
samaväärse teabe on komisjonile esitanud 
liikmesriik või konkreetne asutus, kellele
on käesoleva määruse alusel usaldatud 
mitmeaastase investeerimiskava 
koostamine ning aruandlus esitatavate 
andmete ja teabe kohta, mis on seotud
liidu energeetikataristu võrkude 
mitmeaastaste arengu- ja
investeerimiskavadega. Komisjon peaks 
selgitama sellise erandi kohaldamist, 
eesmärgiga tõeliselt vähendada 
aruandluskoormust isikutele või 
üksustele, kelle suhtes kehtivad 
käesolevast määrusest tulenevad 
kohustused või kes vastutavad 
aruandlussüsteemi haldamise eest 
liikmesriikides.
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Or. en

Selgitus

Aruandluse dubleerimise ja ebaproportsionaalse halduskoormuse vältimine oli üks eelmise 
ettepaneku põhilisi eesmärke. Seda küsimust ei käsitletud aga piisavalt, mistõttu käesoleva 
määrusega tuleks vormistada praktiline lähenemisviis, mida komisjon soovib kohaldada, 
pakkumaks tööstusele ja liikmesriikidele õiguskindlust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Andmete töötlemiseks ning andmete 
edastamise lihtsustamiseks ja tagamiseks 
peaksid komisjon ja eelkõige tema
energiaturu vaatluskeskus kasutama kõiki 
asjakohaseid vahendeid ning eriti 
integreeritud infotehnoloogilisi vahendeid 
ja menetlusi, mis peaksid tagama 
komisjonile edastatud andmete või teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtne raamistik, mille kohaselt edastada 
komisjonile andmed ja teave 
energeetikataristu investeerimisprojektide 
kohta nafta-, maagaasi-, elektri-, sealhulgas 
ka taastuvatest allikatest toodetud elektri ja 

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

toodetud elektri, ja biokütuste sektoris ning 
nendes sektorites tekkiva süsihappegaasi 
kogumise ja säilitamisega seotud 
investeerimisprojektide kohta.

Or. en

Selgitus

Kivisöe tootmise ja kaevandamisega seotud andmed tuleb lisada käesoleva määruse 
reguleerimisalasse. USA kildagaasi arendamisprojektide mõju kivisöe- ja gaasihindadele 
Euroopas taaselavdab kivisöetööstust. Saksamaa ja Madalmaad kavandavad aastatel 2012–
2015 ehitada uusi kivisöel põhinevaid rajatisi koguvõimsusega 12,5 GW. Sellist olulist 
taristuarengut ei saa lihtsalt eirata.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse ka liidu 
ettevõtjate suhtes, kes investeerivad 
kolmandates riikides energeetikataristu 
projektidesse, mis on otseselt seotud ühe 
või mitme liikmesriigi energiavõrkudega 
või mõjutavad neid.

Or. en

Selgitus

„Energiataristu” mõiste üleeuroopalise energiataristu suunistes hõlmab taristuid, mis asuvad 
Euroopa Liidus või ühendavad liitu ja üht või mitut kolmandat riiki. Sama oluline on 
teavitada taristuinvesteeringutest kolmandates riikides, mis avaldavad mõju energiavõrkudele 
ühes või mitmes liikmesriigis, seega ka Euroopa energiaturule.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) rajada uued energia
ülekandesüsteemide ühendused Euroopa 
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Liidu ja kolmandate riikide vahele, või 
mis tahes energiataristu, mis avaldab 
mõju energiavõrkudele ühes või mitmes 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Sama oluline on teavitada taristuinvesteeringutest kolmandates riikides, mis avaldavad mõju 
energiavõrkudele ühes või mitmes liikmesriigis, seega ka Euroopa energiaturule.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata ettevõtjate 
suhtes juhul, kui asjaomane liikmesriik 
otsustab kasutada muud viisi artiklis 3 
osutatud andmete ja teabe esitamiseks 
komisjonile.

Esimest lõiku ei kohaldata ettevõtjate 
suhtes juhul, kui asjaomane liikmesriik 
otsustab kasutada muud viisi artiklis 3 
osutatud andmete ja teabe esitamiseks 
komisjonile, tingimusel et esitatud 
andmed ja teave on võrreldavad ja 
samaväärsed.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, nende volitatud asutused
või artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud
konkreetne asutus võivad edastatavatele 

Kui liikmesriikidel, nende volitatud
asutustel või artikli 3 lõike 2 punktis b 
osutatud konkreetsel asutusel on teavet
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andmetele ja teabele lisada asjakohaseid 
märkusi, nt märkusi
investeerimisprojektide rakendamise 
hilinemise või takistuste kohta.

investeerimisprojektide rakendamise 
hilinemise ja/või takistuste kohta, lisavad 
nimetatud liikmesriigid selle teabe artikli 
3 kohasesse teavitusse.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab käesoleva määrusega 
sätestatud piirides kahe kuu jooksul pärast 
määruse jõustumist vastu selle 
rakendamiseks vajalikud sätted, milles 
käsitletakse artiklites 3 ja 5 osutatud 
andmete ja teabe edastamise vormi ning 
muid tehnilisi üksikasju. Kuni selle hetkeni 
kohaldatakse komisjoni 21. septembri 
2010. aasta määrust (EL, Euratom) nr 
833/2010, millega rakendatakse nõukogu 
määrust (EL, Euratom) nr 617/2010.

Komisjon võtab käesoleva määrusega 
sätestatud piirides kahe kuu jooksul pärast 
määruse jõustumist vastu selle 
rakendamiseks vajalikud sätted, milles 
käsitletakse artiklites 3 ja 5 osutatud 
andmete ja teabe edastamise vormi ning 
muid tehnilisi üksikasju, sealhulgas artikli 
3 lõikes 2 osutatud erandi kohaldamist, 
ning eelkõige konkreetseid sätteid, mis 
käsitlevad teatamise aega ja sisu, ning 
üksusi, kelle suhtes aruandekohustus 
kehtib. Kuni selle hetkeni kohaldatakse 
komisjoni 21. septembri 2010. aasta 
määrust (EL, Euratom) nr 833/2010, 
millega rakendatakse nõukogu määrust
(EL, Euratom) nr 617/2010.

Or. en

Selgitus

Halduskoormuse vähendamiseks tuleb täpsustada, kuidas kohaldada aruandmise 
dubleerimise kohta kehtivat erandit.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) energianõudluses ja -varustuses ilmneda 
võivate liidu tasandi energiapoliitika 
seisukohast tähtsate puuduste avastamine, 
pöörates eritähelepanu võimalikele 
tootmis- ja edastusinfrastruktuurides 
esilekerkivatele puudustele ja vigadele;

Or. en

Selgitus

Kogutud andmeid ja teavet tuleks kasutada eelkõige selleks, et teha kindlaks 
taristuinvesteeringutega seotud puudused, mis võivad takistada energia siseturgu käsitlevate 
õigusaktide rakendamist. Teavitamissüsteemi tuleb kasutada eelhoiatusvahendina selliste 
infrastruktuuri puuduste kohta, mis seavad ohtu ELi ühise energiapoliitika eduka 
rakendamise.
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) energia siseturu toimimise 
parandamiseks vajalike investeeringute 
kindlakstegemine;

Or. en

Selgitus

Kogutud andmeid ja teavet tuleks kasutada eelkõige selleks, et teha kindlaks 
taristuinvesteeringutega seotud puudused, mis võivad takistada energia siseturgu käsitlevate 
õigusaktide rakendamist. Teavitamissüsteemi tuleb kasutada eelhoiatusvahendina selliste 
infrastruktuuri puuduste kohta, mis seavad ohtu ELi ühise energiapoliitika eduka 
rakendamise.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) järelevalve teostamine liidu 
investeeringute üle projektidesse 
kolmandates riikides, mis avaldavad mõju 
liidu energiaturule ja varustuskindlusele.

Or. en

Selgitus

Sama oluline on teavitada taristuinvesteeringutest kolmandates riikides, mis avaldavad mõju 
energiavõrkudele ühes või mitmes liikmesriigis, seega ka Euroopa energiaturule.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon arutab analüüsitulemusi 
huvitatud pooltega, nagu Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, Euroopa 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
võrgustiku, gaasi koordineerimisrühma ja 
naftatarnerühmaga.

3. Komisjon arutab analüüsitulemusi 
huvitatud pooltega, nagu Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku, Euroopa 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
võrgustiku, gaasi koordineerimisrühma ja 
naftatarnerühmaga. Komisjon edastab 
analüüsitulemused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
avalikustab need.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2.1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ELi toimimise lepingu artikli 171 
kohastes suunistes nimetatud ühist huvi 
pakkuvad torujuhtmed ja projektid.

– torujuhtmed, mis kujutavad endast 
olulisi lülisid riiklikes või 
rahvusvahelistes seotud võrkudes, ning
ELi toimimise lepingu artikli 171 kohastes 
suunistes nimetatud ühist huvi pakkuvad 
torujuhtmed ja projektid.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2.2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veeldatud maagaasi importimise – veeldatud maagaasi ja surumaagaasi
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terminalid gaasistamise võimsusega 1 
miljard m3 aastas või rohkem.

importimise ja eksportimise terminalid 
gaasistamise võimsusega 1 miljard m3 
aastas või rohkem.

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleks hõlmata nii import kui ka eksport.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3.1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuulepargid võimsusega vähemalt 20 
MW;

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 a. Salvestamine
– elektrisalvestusrajatised.

Or. en

Selgitus

Näiteks pumpelektrijaamad.
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. KIVISÜSI
3 a.1 Kaevandamine ja tootmine
– kaevandus- ja tootmisrajatised aastase 
tootmismahuga vähemalt miljon tonni.

Or. en

Selgitus

Kivisöe tootmise ja kaevandamisega seotud andmed tuleb lisada käesoleva määruse 
reguleerimisalasse. USA kildagaasi arendamisprojektide mõju kivisöe- ja gaasihindadele 
Euroopas taaselavdab kivisöetööstust. Saksamaa ja Madalmaad kavandavad aastatel 2012–
2015 ehitada uusi kivisöel põhinevaid rajatisi koguvõimsusega 12,5 GW. Sellist olulist 
taristuarengut ei saa lihtsalt eirata.
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SELETUSKIRI

Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu uus määrus, sest Euroopa Kohus tühistas nõukogu 
määruse (EL, Euratom) nr 617/2010, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu 
energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest, ning otsustas selle jätta jõusse niikauaks, 
kuni kiidetakse heaks uus määrus asjakohasel õiguslikul alusel, milleks on ELi toimimise 
lepingu artikli 194 lõige 2.

Euroopa Kohus tegi otsuse 6. septembril 2012 pärast seda, kui Euroopa Parlament 2010. aasta 
oktoobris võttis õigusmeetmeid nõukogu vastu ja vaidlustas määruse 617/2010 
vastuvõtmiseks kasutatud õigusliku aluse ning nõudis kohtu kaudu selle määruse tühistamist 
(kohtuasi C-490/10). Nõukogu kasutas õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artiklit 337 ja 
Euratomi asutamislepingu artiklit 187 põhjendusega, et määruses käsitletakse üldise teabe 
kogumist.

Oma uues ettepanekus teeb komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, millel on sama sisu ja 
sama reguleerimisala kui tühistatud määrusel. On lisatud mõned muudatused, mis on 
vältimatud uue seadusandliku protsessi tõttu. Raportöör märgib rahuloluga, et uues 
ettepanekus on arvestatud mitmete 2010. aastal nõuandemenetluse käigu Euroopa Parlamendi 
poolt vastu võetud muudatusettepanekutega.
Määrus on identne tühistatud määrusega. Liikmesriigid peavad iga kahe aasta tagant teatama 
komisjonile selliste investeerimisprojektide andmed, mis on seotud nafta, maagaasi ja elektri 
tootmise, transpordi ja hoiustamisega.

Määruses kehtestatakse, et kord kahe aasta jooksul tuleb liikmesriikidel (või nende volitatud 
üksustel) koguda ja edastada andmeid ja teavet teatavat tüüpi investeerimisprojektide kohta 
tootmis-, transpordi- ja ladustamisseadmete ehitamise, uuendamise ja kasutuselt kõrvaldamise 
osas (need on täpsustatud määruse lisas). Need hõlmavad naftat, maagaasi, elektrit, biokütust, 
samuti nimetatud allikatest tekkivat süsinikdioksiidi. Määrusega seatakse energiaettevõtjatele 
kohustus esitada oma liikmesriigile asjakohaseid andmeid.

Eesmärgiks on tagada, et komisjoni hoitakse korrektselt ja korrapäraselt kursis ELi 
energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidega, et komisjon saaks täita oma ülesandeid 
energiapoliitika valdkonnas. Selles nähakse ette iga kahe aasta järel valdkonnaülene analüüs 
ELi energiasüsteemi struktuuri arengu ja perspektiivi kohta ning vajaduse korral muud 
konkreetsed analüüsid. See võimaldaks tuvastada edaspidiseid võimalikke lünki nõudluses ja 
pakkumises ning takistusi investeeringutele. Käesoleva määrusega kavatsetakse muuta 
läbipaistvamaks kavandatud nõudlus ja olemasolev pakkumine.
Raportöör toetab täielikult määruse ettepanekut ja tervitab uut õiguslikku alust. See vahend on 
vajalik ja täiendav Euroopa Ühendamise Rahastule, et teha kindlaks vajadused 
investeeringuteks energeetikataristutesse, pidades silmas energia siseturu saavutamist.

Raportöör on siiski teinud mõned ettepanekud, et selgitada mõningaid üksikasju, millega 
nähakse ette, et aruandluse dubleerimise vältimiseks vabastatakse liikmesriigid juhul, kui 
investeerimisteated on nähtud ette mõne teise konkreetse ELi õigusaktiga, kohustusest 
sellistest investeeringutest teatada.

Samuti nõuab raportöör tungivalt andmete või teabe konfidentsiaalsusega seotud sätete 
tugevdamist.
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Raporti projekti teiste oluliste muudatuste eesmärgid on järgmised:

 määruse reguleerimisala laiendamine, et hõlmata ka kivisüsi, mis on oluline komponent 
energiakasutuses ja avaldab mõju ELi energiapoliitikale;

 lisada teavitamine taristuinvesteeringutest kolmandates riikides, mis avaldavad mõju 
energiavõrkudele ühes või mitmes liikmesriigis, seega ka Euroopa energiaturule;

 lisada aruandekohustus lisaks veeldatud maagaasile ka surumaagaasi impordi ja ekspordi 
kohta, mida raportöör peab tuleviku osas äärmiselt oluliseks ELi gaasitarnete 
mitmekesisuse tagamisel;

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

 laiendada aruandluskohustust ka elektrisalvestusrajatistega seotud projektidele.


