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Muudatusettepanek 27
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Oma energiataristute prioriteetides 
peaks komisjon ette nägema erijuhu 
saarte energiasüsteemide jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 28
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praeguse TEN-E raamistiku hindamine 
on selgesti näidanud, et kuigi see poliitika 
on andnud väljavalitud projektidele 
positiivse panuse ja muutnud nad 
poliitiliselt nähtavaks, puudub tal 
kindlaksmääratud taristulünkade täitmise 
jaoks vajalik visioon, fookus ja 
paindlikkus.

(5) Praeguse TEN-E raamistiku hindamine 
on selgesti näidanud, et kuigi see poliitika 
on andnud väljavalitud projektidele 
positiivse panuse ja muutnud nad 
poliitiliselt nähtavaks, puudub tal 
kindlaksmääratud taristulünkade täitmise 
jaoks vajalik visioon, fookus ja paindlikkus
ning Euroopa Liit ei ole kaugeltki valmis 
selle valdkonna tulevasi probleeme 
lahendama.

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Praegused majandusolud rõhutavad 
vajadust lähtuda energiaküsimustes 
integreeritud käsitusviisist, võttes arvesse 
nende majanduslikke, keskkonnaalaseid 
ja sotsiaalseid aspekte. Tehes tööd selle 
nimel, et tagada kõigile Euroopa 
kodanikele keskpikas ja pikas 
perspektiivis juurdepääs ohutule, 
jätkusuutlikule ja taskukohased energiale, 
on oluline panna tähele kasulikke ja 
kahjulikke kõrvalmõjusid.

Or. pt

Muudatusettepanek 30
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet
20 %, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks
2050. aastaks.

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20%, 
suurendada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osa lõpptarbimises 20%ni
ja suurendada energiatõhusust 20%. Samal 
ajal tuleb liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite peaaegu 
täielikuks kaotamiseks 2050. aastaks ning 
liidu eesmärk on bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise suundumuse 
peatamine ja ümberpööramine 2020. 
aastaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Praeguse energiataristu remontimise ja 
uue energiataristu kasutuselevõtu 
kiirendamine on ülimalt oluline selleks, et 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on kujundada välja 
energia siseturg, tagada eelkõige gaasi ja 
nafta varustuskindlus, 2020. aastaks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
20 %, suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osa 
lõpptarbimises 20 %ni ja suurendada 
energiatõhusust 20 %. Samal ajal tuleb 
liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

(6) Praeguse energiataristu remontimise, 
pooleliolevate tööde lõpetamise ja uue 
energiataristu kasutuselevõtu kiirendamine 
on ülimalt oluline selleks, et täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on kujundada välja energia 
siseturg, tagada eelkõige gaasi ja nafta 
varustuskindlus, 2020. aastaks vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 20%, 
suurendada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osa lõpptarbimises 20%ni
ja suurendada energiatõhusust 20%. Samal 
ajal tuleb liidul pikemas perspektiivis oma 
energiataristu ette valmistada 
energiasüsteemi CO2-heite veelgi 
suuremaks edasiseks vähendamiseks 2050. 
aastaks.

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju, ja 13. juuli 2009. 

(7) Energia siseturg jääb liikmesriikide 
energiavõrkude vaheliste ebapiisavate 
ühenduste tõttu killustatuks hoolimata oma 
õiguslikust eksistentsist, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju, ja 13. juuli 2009. 
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aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju. Kogu liidus 
integreeritud võrgud on aga ülimalt 
olulised selleks, et majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

aasta direktiivis 2009/73/EÜ, mis käsitleb 
maagaasi siseturu ühiseeskirju. Kogu liidus 
integreeritud võrgud ja sellise arukate 
võrkude taristu kasutuselevõtmine, mis 
võimaldab suuremat energiatõhusust ja 
eraldiolevate taastuvate energiaallikate 
integreerimist, on aga ülimalt olulised 
selleks, et ressursitõhusa majanduskasvu, 
tööhõive ja säästva arengu edendamiseks 
tagada konkurentsivõimeline ja hästitoimiv 
integreeritud turg.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu energiataristut tuleks 
nüüdisajastada, et ära hoida looduslikke 
või inimtegevusest tingitud õnnetusi, 
kliimamuutuse kahjulikku mõju ja 
julgeolekuohtu ning suurendada taristu 
vastupanuvõimet nendele – eelkõige 
puudutab see Euroopa elutähtsaid taristuid, 
nagu on sätestatud nõukogu 8. detsembri 
2008. aasta direktiivis 2008/114/EÜ 
Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta.

(8) Liidu energiataristut tuleks 
nüüdisajastada, et kohalike piirkondade 
energiasõltumatuse poole püüdleva 
detsentraliseeritud ülesehituse kaudu ära 
hoida looduslikke või inimtegevusest 
tingitud õnnetusi, kliimamuutuse 
kahjulikku mõju ja julgeolekuohtu ning 
suurendada taristu vastupanuvõimet 
nendele – eelkõige puudutab see Euroopa 
elutähtsaid taristuid, nagu on sätestatud 
nõukogu 8. detsembri 2008. aasta 
direktiivis 2008/114/EÜ Euroopa 
elutähtsate infrastruktuuride 
identifitseerimise ja määramise ning nende 
kaitse parandamise vajaduse hindamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Asjaolu, et äärepoolseimad 
piirkonnad sõltuvad suurel määral 
imporditud fossiilkütustest, põhjustab 
nende majanduskasvule ja 
majanduslikule arengule suuri 
lisakulusid. Neil piirkondadel on oluline 
roll taastuvate energiaallikate ning elektri 
ja maagaasi ülekande looduslike 
laboratooriumidena ning seda tuleks 
tugevdada selliste ühishuviprojektide 
elluviimise kaudu, mille eesmärk on 
piirkondliku energeetikabaasi 
mitmekesistamine ning jätkusuutlikkuse 
ja energiatõhususe suurendamine, aidates 
saavutada Euroopa 2020. aasta 
strateegias sätestatud eesmärke.

Or. pt

Muudatusettepanek 35
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad üleeuroopalise energiavõrgu 
õigeaegse arendamise ja koostalitluse 
kohta, et saavutada aluslepingu 
energiapoliitikaeesmärgid – tagada energia 
siseturu toimimine ja varustuskindlus 
liidus, edendada energiatõhusust ja 
energiasäästu, töötada välja uusi ja 
taastuvaid energiavorme ning edendada 
energiavõrkude omavahelist ühendamist. 
Nimetatud eesmärke järgides aidatakse 
käesoleva ettepanekuga kaasa arukale, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule ning tuuakse kasu kogu 

(13) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad üleeuroopalise energiavõrgu 
õigeaegse arendamise ja koostalitluse 
kohta, et saavutada aluslepingu 
energiapoliitikaeesmärgid – tagada energia 
siseturu toimimine ja varustuskindlus 
liidus, vähendada sõltuvust impordist, 
edendada energiatõhusust ja energiasäästu, 
töötada välja uusi ja taastuvaid 
energiavorme ning edendada 
energiavõrkude omavahelist ühendamist. 
Nimetatud eesmärke järgides aidatakse 
käesoleva ettepanekuga kaasa arukale, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
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Euroopa Liidu konkurentsivõimele ja tema 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

majanduskasvule ning tuuakse kasu kogu 
Euroopa Liidu konkurentsivõimele ja tema 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 а) Selleks et saavutada 
energiapoliitikaeesmärgid, peaks käesolev 
määrus edendama protsessis osalevate 
piirkondlike organitega konsulteerimise 
korraldamist loa andmise menetluse 
asjakohases etapis.

Or. bg

Muudatusettepanek 37
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud tehakse, 
peaksid olema osa võrkude viimastest 
olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 
kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 

(15) Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramine peaks, arvestades 
nende panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisesse, põhinema ühistel, 
läbipaistvatel ja objektiivsetel 
kriteeriumidel. Elektri- ja gaasitaristu 
projektid, mille kohta ettepanekud tehakse, 
peaksid olema osa võrkude viimastest 
olemasolevatest kümneaastastest 
arengukavadest. Eelkõige tuleks 
kõnealustes kavades arvesse võtta Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari järeldusi seoses 
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äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega.

äärealade energiaturgude integreerimise 
vajadusega ning alustada arukate võrkude 
taristu väljaarendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Karima Delli

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 
rakendamisele ja arukate võrkude 
kasutuselevõtu prioriteetsele 
teemavaldkonnale. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
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võimalikult väiksena. Komisjon peaks 
teatavatesse raskustesse sattunud 
projektidele määrama Euroopa 
koordinaatorid.

võimalikult väiksena, pidades eelkõige 
silmas väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid. Komisjon peaks erilistesse
raskustesse sattunud projektidele määrama 
Euroopa koordinaatorid.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks
teatavatesse raskustesse sattunud
projektidele määrama Euroopa 
koordinaatorid.

(18) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samas 
projektiedendajate halduskoormust 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks
erilistesse raskustesse sattunud projektide 
abistamiseks määrama Euroopa 
koordinaatorid, et vältida nende ohtu 
sattumist.

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 

(20) Ühishuviprojektide kiireks 
haldusmenetlemiseks tuleks neile riiklikul 
tasandil anda eelisstaatus. Pädevad 
asutused käsitavad ühishuviprojekte 
avalikku huvisse kuuluvatena. Tuleks anda 
load kahjuliku keskkonnamõjuga 
projektidele, mille suhtes on ülekaalukas 
avalik huvi, kui kõik direktiividega 
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92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud.

92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ sätestatud 
tingimused on täidetud. Tähtsuse 
järjekorras ja kulutasuvuse huvides on 
vaja teha kindlaks, kus saaks taristut 
minimeerida energiatõhususe poliitika 
abil, kus saab olemasolevat riiklikku ja 
piiriülest taristut uuendada või 
ajakohastada ning kus on vaja uut 
taristut, mille saab rajada olemasoleva 
energia- või transporditaristu kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või 
koordineeriks kõiki loamenetlusi
(universaalteenistus) peaks vähendama 
keerukust, suurendama tõhusust ja 
läbipaistvust ning aitama tihendada 
liikmesriikide koostööd.

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mille otsuseid tegevasse 
organisse peaks kuuluma asjaomase 
piirkondliku asutuse delegeeritud juht ja
mis peaks koordineerima kõiki 
loamenetlusi (universaalteenistus), peaks 
vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd.

Or. it

Muudatusettepanek 43
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või koordineeriks 
kõiki loamenetlusi (universaalteenistus) 

(21) Ühe siseriikliku pädeva asutuse 
loomine, mis integreeriks või koordineeriks 
kõiki loamenetlusi (universaalteenistus) 
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peaks vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd.

peaks vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja läbipaistvust ning aitama 
tihendada liikmesriikide koostööd, 
organiseerides nimetatud pädevate 
organite vahel ühiseid töörühmi.

Or. ro

Muudatusettepanek 44
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Erinevate üleeuroopaliste võrkude 
planeerimisel tuleks eelistada transpordi-, 
kommunikatsiooni- ja energiavõrkude 
ühendamist, et tagada võimalikult väikese 
territooriumi kasutus ja tagada võimaluse 
korral olemasolevate ja/või kasutamata 
trasside uuesti kasutamine, et viia 
miinimumini sotsiaalne, majanduslik, 
keskkonna- ja finantsmõju ning 
maakasutus.

Or. it

Muudatusettepanek 45
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Hoolimata juba kehtivatest normidest 
üldsuse osalemiseks keskkonnaalaste 
otsuste tegemisel on vaja täiendavaid 
meetmeid selleks, et tagada kõige 
rangemate läbipaistvuse ja üldsuse 
osalemise normide järgmine 

(22) Hoolimata juba kehtivatest normidest 
üldsuse osalemiseks keskkonnaalaste 
otsuste tegemisel on vaja täiendavaid 
meetmeid selleks, et tagada läbipaistvuse ja 
üldsuse osalemise miinimumnormide
järgmine ühishuviprojektide loamenetluse 
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ühishuviprojektide loamenetluse kõikide 
asjakohaste küsimuste käsitlemisel.

kõikide asjakohaste küsimuste käsitlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Energiataristu, eriti kui seda 
toetavad ja/või täiendavad 
transpordivõrgud, tuleks planeerida ja 
kindlaks määrata nii, et oleks tagatud, et 
süsivesinikke vedavad autokolonnid või 
rongid ei sõida läbi elamurajoonidest või 
nende lähedusest, et vältida võimalikku 
riski elanike ohutusele.

Or. it

Muudatusettepanek 47
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Energiataristute arendamise 
hädavajadust silmas pidades peab 
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.

(24) Investeerimine üleeuroopalistesse 
energiataristutesse on eriti oluline, 
arvestades arengu- ja töökohtade loomise 
potentsiaali. Võttes seetõttu arvesse
energiataristute arendamise hädavajadust,
peab 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 
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tohiks mingil juhul kaasa tuua 
järeleandmisi keskkonnakaitse ja üldsuse 
osalemise rangete normide osas.

Or. pt

Muudatusettepanek 48
Karima Delli

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- ja gaasialased
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.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset rakendamist, kiirendades lubade 
andmist ja suurendades üldsuse osalemist;

(b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset rakendamist, kiirendades lubade 
andmist ja sätestades miinimumnõuded
üldsuse osalemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Karima Delli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

On tehtud ettepanek CO2 transportimise taristu ettepaneku tekstist välja jätta. Selle 
ettepaneku vastuvõtmisel tuleb vastavalt kohandada muu hulgas artikleid 3, 4, 12 ja 15 ning I, 
II ja III lisa.

Muudatusettepanek 51
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „ühishuviprojekt” – projekt, mis on 
vajalik I lisas osutatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade 
rakendamiseks;

4. „ühishuviprojekt” – projekt, mis on 
vajalik I lisas osutatud esmatähtsate 
energiataristu koridoride ja alade 
rakendamiseks ning mis soodustab 
majanduskasvu ja tööhõivet asjaomastes 
piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Lena Kolarska-Bobińska

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 
hiljemalt 31. juuliks 2013.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viidud artikli lõppu, et viia artikkel kooskõlla otsuste tegemise tegeliku ajakavaga.

Muudatusettepanek 53
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 

2. Ühishuviprojektide 
kindlaksmääramiseks asutab komisjon III 
lisa 1. jaos määratletud piirkondliku rühma 
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(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas.

(edaspidi „rühm”), mis põhineb igal 
esmatähtsal koridoril ja alal ja selle 
vastaval geograafilistel katvusel, mis on 
sätestatud I lisas. Iga rühm täidab oma 
tööülesanded vastavalt eelnevalt kokku 
lepitud pädevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui enne käesoleva määruse 
jõustumist on juba olemasolevad rühmad 
või muud organid teinud tööd ELi 
energiasüsteemi jaoks olulise tähtsusega 
projektide väljavalimiseks, võtavad lõikes 
2 osutatud rühmad nõuetekohaselt 
arvesse nende rühmade või organite juba 
tehtud tööd. Kui juba olemasolevad 
rühmad või muud organid on eelnevalt 
kokku leppinud ELi jaoks olulise 
tähtsusega projektides või projektide 
loendites, edastatakse teave nende 
projektide või loendite kohta lõikes 2 
osutatud rühmadele ja see on 
ühishuviprojektide valikumenetluse 
aluseks.
Artikli 2 punkti 5 alapunkti a sätete 
kohaldamine ei piira ühegi 
projektiedendaja õigust esitada 
asjakohase rühma liikmetele 
ühishuviprojektiks väljavalimise taotlus.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Lena Kolarska-Bobińska
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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 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 enne selle 
lisamist lõike 4 kohaselt esitatavasse 
lõplikku loendi ettepanekusse esialgset
heakskiitu liikmesriikidelt, mille 
territooriumiga see projekt on seotud.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui üksiku projekti ettepanek ei saa 
ühe liikmesriigi esialgset heakskiitu, 
esitab kõnealune liikmesriik rühmale oma 
vastuväite kirjaliku selgituse. Pärast seda, 
kui rühm on võimaldanud 
projektiedendajatel vastuväite aluseks 
oleva küsimusega tegeleda, võib ta võtta 
ühehäälselt miinus ühe häälega vastu 
otsuse lisada projekt loendi ettepanekusse, 
märkides ära vastuväite.

Or. en



AM\901813ET.doc 19/73 PE488.022v02-00

ET

Muudatusettepanek 57
Lena Kolarska-Bobińska

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 
tulemusi.

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 nelja 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 kümneaastaste võrgu 
arengukavade kohaselt läbi viidud 
analüüsi tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Rühmade vastuvõetud piirkondlike 
loendite alusel kehtestab komisjon liidu 
ühishuviprojektide loendi. Loend 
vaadatakse läbi ja seda uuendatakse 
vastavalt vajadusele iga kahe aasta 
tagant. Esimene loend võetakse vastu 
hiljemalt 31. juuliks 2013.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 1)
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Selgitus

Ümbertõstmine lõikest 1 tulenevalt ajakavast.

Muudatusettepanek 59
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast komisjoni otsust lõikes 1 osutatud 
vastuvõtmise kohta muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

7. Pärast komisjoni otsust muutuvad 
ühishuviprojektid määruste (EÜ) nr 
714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artiklis 12 
osutatud vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade, direktiivide 
72/2009/EÜ ja 73/2009/EÜ artiklis 22 
osutatud vastavate riiklike kümneaastaste 
võrgu arengukavade ning vajaduse korral 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades kõige kõrgem võimalik 
prioriteet.

Or. en

(Vt lõike 1 ümbertõstmist lõike 6 järele)

Muudatusettepanek 60
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt tasub majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt ära; ning

(b) projekti potentsiaalne kasu hinnatuna 
vastavalt lõikes 2 esitatud asjakohastele 
erikriteeriumidele kaalub üles selle kulud;
ning

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Nuno Teixeira

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 ühte äärepoolseimat 
piirkonda või 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.

Or. pt

Muudatusettepanek 62
Luís Paulo Alves

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, välja arvatud saarte 
isoleeritud energiasüsteemide puhul, 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.

Or. pt

Muudatusettepanek 63
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c
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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, 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, välja arvatud II lisa 
punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate projektide puhul.

Or. en

Selgitus

Arukate võrkude taristu ühishuviks muutmiseks ei peaks olema vaja sinna kaasata mitut 
liikmesriiki.

Muudatusettepanek 64
Karima Delli

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 annab projekt olulise panuse
säästvasse arengusse ja vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisesse:

Or. en

Muudatusettepanek 65
Lena Kolarska-Bobińska

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

– säästlikkus, muuhulgas taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse;

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koostalitlusvõime ja süsteemi
talitluskindlus;

– varustuskindlus, muu hulgas
koostalitlusvõime ning süsteemi
talitluskindluse ja usaldusväärsuse 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uute tootmisüksuste, sealhulgas 
taastuvenergia ühendamine võrku, 
võimaldades võimsuse teisaldamist;

Or. en

Selgitus

Vanade ebatõhusate ja mitte-keskkonnasõbralike, nt fossiilkütustel töötavate jõujaamade 
asendamine on ELi jaoks tõsine probleem. Uusi elektrijaamu tekib kogu ELis, seda ka 
piirkondades, kus võrk on välja arendamata või vajab renoveerimist. Seetõttu peaks määrus 
looma stiimuleid investeerimiseks uutesse elektrijaamadesse, edendades vajalikku võrgu 
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väljaarendamist, et võimaldada uute võimsuste võrku ühendamist.

Muudatusettepanek 68
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 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 annab projekt olulise panuse
säästvasse arengusse ja vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisesse:

Or. en

Muudatusettepanek 69
Lena Kolarska-Bobińska

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 
mitmekesistamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konkurents, muuhulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 

– konkurents, muu hulgas tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
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kaudu; kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus, millega vähendatakse 
sõltuvust ühestainsast tarneallikast või 
tarneteest;

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

Or. en

Selgitus

Jääb selgusetuks, miks on varustuskindluse kriteerium nafta- ja gaasisektori puhul erinev.

Muudatusettepanek 72
Lena Kolarska-Bobińska

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 

4. Iga rühm seab sama prioriteedi 
koridoride ja alade rakendamises osalevad 
projektid paremusjärjestusse. Iga rühm
määrab oma pädevust käsitlevates juhistes 
kindlaks paremusjärjestamise meetodi 
ning teises lõigus ja lõikes 2 esitatud 
kriteeriumide suhtelise kaalu; seetõttu 
võib paremusjärjestamine tuua kaasa 
projektide üldise grupeerimise.
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energiatarbimist ning mitte-
dispetšjuhitavate võimsustega toodetud 
energia osa nende kasutajate piirkonnas.

Selles kontekstis, ning tagades samal ajal 
võrdsed võimalused äärealadel asuvaid 
liikmesriike hõlmavatele projektidele,
võetakse nõuetekohaselt arvesse:
(a) iga ettepandud projekti kiireloomulisust 
ELi turgude integreerimise ja konkurentsi, 
säästvuse ning varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel;
(b) igast projektist mõjutatud liikmesriikide 
hulka, ja
(c) seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
ettepandud projekte.
II lisa punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriasse kuuluvate „arukate 
võrkude” projektide puhul seatakse 
omavahel paremusjärjestusse projektid, 
mis mõjutavad neidsamu kahte 
liikmesriiki, ja võetakse nõuetekohaselt 
arvesse ka projekti mõjuväljas olevate 
kasutajate arvu, aastast energiatarbimist 
ning mitte-dispetšjuhitavate võimsustega 
toodetud energia osa nende kasutajate 
piirkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Karima Delli

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 

4. Sama prioriteedi rakendamises osalevate 
projektide paremusjärjestamisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka iga ettepandud 
projekti kiireloomulisust energiasäästu ja -
tõhususe, taastuvenergia osa 
suurendamise, turgude integreerimise ja 
konkurentsi, säästvuse ning 
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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.

varustuskindlusega seotud 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisel 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.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. 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. Neid meetmeid tuleks 
võtta tihedas koostöös riikide 
reguleerivate asutuste ning 
põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi 
halduritega.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktides 3 ja 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta. Aruandes tuuakse 
üksikasjalikult välja:

3. Artikli 4 kohaselt ühishuviprojektiks 
väljavalitud projekti edendaja esitab iga 
väljavalimisele järgneva aasta 31. märtsiks 
aastaaruande koostööametile kõikide II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta ja vastavale 
rühmale kõikide II lisa punktides 3 ja 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta. Aruanne esitatakse ka 
artiklis 9 sätestatud pädevale asutusele.
Aruandes tuuakse üksikasjalikult välja:

Or. en

Selgitus

See teave tuleks edastada ka pädevatele asutustele, kuna pädevate asutuste ja mitte rühmade 
või koostööameti ülesandeks on nende projektide loamenetluse täitmine.

Muudatusettepanek 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööamet või vastav rühm võib esitada 
nõudmise, et aruande koostab või vaatab 
enne esitamist läbi sõltumatu välisekspert.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Lena Kolarska-Bobińska

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

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
ettepanekud viivitusest ja kogetud 
raskustest ülesaamiseks. Samuti hõlmab
hinnang kooskõlas määruse (EÜ) nr 
713/2009 artikli 6 lõigetega 8 ja 9 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist I lisas sätestatud 
esmatähtsate energiataristu koridoride ja 
alade suhtes.

4. Kolme kuu jooksul pärast aastaaruannete 
saamist esitab koostööamet rühmadele II 
lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta konsolideeritud 
aruande, milles hinnatakse saavutatud 
edusamme ja tehakse vajaduse korral 
ettepanekud viivitusest ja kogetud 
raskustest ülesaamiseks. Need meetmed 
võivad sisaldada sanktsioone 
projektiedendajate põhjustatud viivituste 
eest. Samuti hõlmab hinnang kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 713/2009 artikli 6 
lõigetega 8 ja 9 kogu liitu hõlmava võrgu 
arengukavade järjepidevat rakendamist I 
lisas sätestatud esmatähtsate energiataristu 
koridoride ja alade suhtes.

Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalik karistada projektiedendajaid viivituste eest, mis on tekkinud nende 
süül.

Muudatusettepanek 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 ehitamine ja
käikulaskmine on muudel kui väljaspool 
projektiedendaja kontrolli olevatel 
ülekaalukatel põhjustel hilinenud 
võrreldes rakenduskavaga, siis:

Or. en

(Vt taanete muudatusettepanekuid; kõik selle lõike muudatusettepanekud tuleks koos 
hääletusele panna.)
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Selgitus

Võetud nõukogu seisukohast. Seda muudatusettepanekut on vaja avaliku pakkumise 
täpsustamiseks projekti hilinemise korral. Algses tekstis ei ole ette nähtud, kuidas komisjon 
rakendaks seda protsessi. Pigem on komisjoni asemel pädeval asutusel teadmised ja võimekus 
leida uus edendaja.

Muudatusettepanek 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 
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;

a) kui meetmed, mis on sätestatud 
direktiivide 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ 
artikli 22 lõike 7 punktides a, b või c, on 
kohaldatavad vastavalt asjaomase riigi 
seadustele, tagavad riikide reguleerivad 
asutused investeeringu tegemise;

Or. en

(Vt lõike sissejuhatuse muudatusettepanekut; kõik selle lõike muudatusettepanekud tuleks 
koos hääletusele panna.)

Muudatusettepanek 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võib komisjon käivitada kõikidele
projektiedendajatele avatud 

b) kui lõike 6 punkti a kohased riikide 
reguleerivate asutuste meetmed ei ole 
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projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada.

piisavad tagamaks investeeringu tegemist 
või ei ole kohaldatavad, valib selle projekti 
projektiedendaja kolmanda isiku projekti 
rahastamiseks või ehitamiseks.
Projektiedendaja astub vastavad sammud 
enne seda, kui rakenduskavas ettenähtud 
käikulaskmise kuupäeva suhtes 
täheldatud viivitus ületab kahte aastat;

Or. en

(Vt lõike sissejuhatuse muudatusettepanekut; kõik selle lõike muudatusettepanekud tuleks 
koos hääletusele panna.)

Muudatusettepanek 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui vastavalt punktile b kolmandat 
isikut ei valita, määrab kahe kuu jooksul 
riigi reguleeriv asutus või liikmesriik 
kolmanda isiku projekti rahastamiseks või 
ehitamiseks, millega projektiedendajal 
tuleb nõustuda;

Or. en

(Vt lõike sissejuhatuse muudatusettepanekut; kõik selle lõike muudatusettepanekud 
tuleks koos hääletusele panna.)

Muudatusettepanek 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kui rakenduskavas ettenähtud 
käikulaskmise kuupäeva suhtes 
täheldatud viivitus ületab kahte aastat ja 
kahte kuud, võib artiklis 9 nimetatud 
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asjaomane pädev asutus käivitada 
kõikidele projektiedendajatele avatud 
projektikonkursi, et projekt vastavalt 
kokkulepitud ajakavale valmis ehitada. 
Eelistatakse projektiedendajaid ja 
investoreid piirkondliku rühma 
liikmesriikidest, kus asjaomast projekti 
arendatakse. Riikide reguleerivad 
asutused võivad komisjoni nõusolekul ja 
vajaduse korral otsustada lisaks artikli 14 
kohastele stiimulitele kasutada 
täiendavaid stiimuleid projektikonkursi 
osana;

Or. en

(Vt lõike sissejuhatuse muudatusettepanekut; kõik selle lõike muudatusettepanekud 
tuleks koos hääletusele panna.)

Muudatusettepanek 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) kui kohaldatakse punkti c või d, 
annab võrguettevõtja või süsteemihaldur, 
kelle piirkonnas investeering tehakse, 
investeerivatele ettevõtjatele või 
investoritele või kolmandale isikule 
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;

Or. en

(Vt lõike sissejuhatuse muudatusettepanekut; kõik selle lõike muudatusettepanekud 
tuleks koos hääletusele panna.)
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Muudatusettepanek 84
Lena Kolarska-Bobińska

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:

Ühishuviprojekt võidakse liidu 
ühishuviprojektide loendist artikli 3 lõike 6 
a teises lauses sätestatud korras eemaldada, 
kui:

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 52, millega artikli 3 lõige 1 välja jäetakse.)

Muudatusettepanek 85
Lena Kolarska-Bobińska

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 86
Karima Delli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekt ei kuulu enam kümneaastasesse 
võrgu arengukavasse;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kümneaastasesse võrgu arengukavasse kuulumine ei tohiks olla projekti ühishuviprojektiks 
liigitamise tingimus. Ühishuviprojektide väljavalimise alus peaks olema see, kas projektid 
vastavad käesoleva määruse kõikidele asjaomastele kriteeriumidele ja pakuvad piisavalt 
sotsiaalmajanduslikku kasu kogu ELi hõlmavas perspektiivis, mitte see, kas need kuuluvad 
ENTSO-E kavasse.

Muudatusettepanek 87
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud.

Liidu loendist eemaldatud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määrusega 
ühishuviprojektidele ettenähtud õigused ja 
kohustused. Käesoleva artikliga ei piirata 
rahalisi vahendeid, mille liit on projektile 
enne eemaldamise otsustamist maksnud, 
välja arvatud juhul, kui otsustamise 
aluseks on punkti c kohane tahtlik pettus.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksnes juhul, kui energiataristuprojektid, 
mis kulgevad läbi äärealade ja/või saarte 
ning mille eesmärgiks on ka nende 
piirkondade varustamine, peaksid ilma 
jääma ühishuviprojekti staatusest, 
tagatakse siiski taristuühendused nende 
piirkondade ja Euroopa võrgu vahel.

Or. it
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Muudatusettepanek 89
Lena Kolarska-Bobińska

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, võib komisjon 
kokkuleppel asjaomase liikmesriigiga
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendab projekti, mille Euroopa 
koordinaatoriks ta on määratud, ning 
piiriülest dialoogi projektiedendajate ja 
kõikide asjaomaste sidusrühmade vahel;

a) edendab projekti, mille Euroopa 
koordinaatoriks ta on määratud, ning 
piiriülest dialoogi projektiedendajate ja 
kõikide asjaomaste sidusrühmade vahel, 
kelle hulka kuuluvad kindlasti 
piirkondlikud ja kohalikud asutused;

Or. de

Muudatusettepanek 91
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendab projekti, mille Euroopa 
koordinaatoriks ta on määratud, ning 
piiriülest dialoogi projektiedendajate ja 
kõikide asjaomaste sidusrühmade vahel;

a) edendab projekti, mille Euroopa 
koordinaatoriks ta on määratud, ning 
piiriülest dialoogi projektiedendajate, 
piirkondlike ja kohalike asutuste, 
autonoomsete piirkondade ja kõikide 
asjaomaste sidusrühmade vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 92
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nõustab projektiedendajaid projekti 
finantspaketi küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühishuviprojekte käsitatakse riigi jaoks 
äärmiselt oluliste projektidena ja neid 
käsitatakse sellistena ka loamenetlustes 
vastavalt asjaomase energiataristuliigi 
suhtes kohaldatavate siseriiklike 
õigusaktide sätetele sellise käsitamise 
kohta, kui need on olemas.

1. Ühishuviprojekte käsitatakse riigi jaoks 
äärmiselt oluliste projektidena ja neid 
käsitatakse sellistena ka loamenetlustes, 
mistõttu tuleb eemaldada kõik 
bürokraatlikud takistused nende kiire 
rakendamise teelt, kui selline käsitamine 
on ette nähtud siseriiklikes õigusaktides, 
mida kohaldatakse asjaomase 
energiataristu liigi suhtes.

Or. pt
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Muudatusettepanek 94
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide avalikus huvis ja vajalikud 
ning kõik asjakohased osalejad tunnistavad 
neid sellistena.

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide avalikus huvis ja vajalikud 
ning neid tunnistavad sellistena kõik 
asjakohased osalejad, kelle hulka 
esmajoones kuuluvad piirkondlikud ja 
kohalikud asutused ning kodanikud, keda 
need meetmed mõjutavad.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide avalikus huvis ja vajalikud
ning kõik asjakohased osalejad tunnistavad 
neid sellistena.

2. Liidu ühishuviprojektide loendi 
vastuvõtmisega määratakse kindlaks, et 
kõnealused projektid on asjaomaste 
liikmesriikide avalikus huvis ning kõik 
asjakohased osalejad, eelkõige 
piirkondlikud asutused, tunnistavad neid 
sellistena.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Karima Delli
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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 ja neid rakendada ning mille abil 
tagatakse ELi õigusaktidega 
ühishuviprojektide jaoks ettenähtud 
keskkonnahindamise menetluste ühtne 
kohaldamine, ning jälgib nende suuniste 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses direktiivi 92/43/EÜ artikli 6 
lõikes 4 ja direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõikes 7 käsitletud keskkonnamõjuga 
käsitatakse ühishuviprojekte avalikus 
huvis olevatena ning neid võib käsitada 
ülekaalukas avalikus huvis olevatena, kui 
täidetud on kõik kõnealuste direktiivide 
tingimused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud, kuna see lõik on ülearune.

Muudatusettepanek 98
Karima Delli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui direktiivi 92/43/EÜ kohaselt on vajalik 
komisjoni arvamus, tagavad komisjon ja 
artikli 9 kohane pädev asutus, et otsus 
projekti ülekaalukas avalikus huvis olemise 
kohta tehakse artikli 11 lõike 1 kohase 
tähtaja jooksul.

Kui direktiivi 92/43/EÜ kohaselt on vajalik 
komisjoni arvamus, püüavad komisjon ja 
artikli 9 kohane pädev asutus tagada, et 
otsus projekti ülekaalukas avalikus huvis 
olemise kohta tehakse artikli 11 lõike 1 
kohase tähtaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) integreeritud süsteem: pädeva asutuse 
tervikotsus on ainus seadusega ettenähtud 
loamenetluse tulemusel tehtav õiguslikult 
siduv otsus. Muud projektiga seotud 
ametiasutused võivad kooskõlas siseriiklike 
õigusaktidega esitada menetluse raames 
oma seisukohad, mida pädev asutus võtab 
arvesse;

a) integreeritud süsteem: pädeva asutuse 
tervikotsus on ainus seadusega ettenähtud 
loamenetluse tulemusel tehtav õiguslikult 
siduv otsus. Muud projektiga seotud 
ametiasutused esitavad kooskõlas 
siseriiklike õigusaktidega menetluse 
raames oma seisukohad, mida pädev asutus 
võtab arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Karima Delli

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 

b) koordineeritud süsteem: tervikotsus võib 
hõlmata mitut pädeva asutuse ja muude 
asjaomaste ametiasutuste õiguslikult 
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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.

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 järelanalüüsist selgub, et otsus
ei ole piisavalt põhjendatud asjaomase 
asutuse esitatud tõenditega. Pädev asutus 
tagab rahvusvahelistes ja liidu õigusaktides 
sätestatud asjakohaste nõuete täitmise ning 
peab oma otsust nõuetekohaselt 
põhjendama ning tegema otsuse ja selle 
põhjenduse koos asjakohaste tõenditega 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
tervikotsuse sisulist või protseduurilist 
seaduslikkust vaidlustavaid kaebusi 
menetletakse võimalikult tõhusalt ning 
peetakse haldus- või kohtusüsteemis 
prioriteetseks.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Lena Kolarska-Bobińska

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

3. Kolme kuu jooksul alates loamenetluse 
alustamisest vastavalt artikli 11 lõike 1 
punktile a koostab projektiedendaja 
üldsuse osalemise kontseptsiooni ja esitab 
selle pädevale asutusele. Pädev asutus 
taotleb kõnealuse kontseptsiooni muutmist 
või kiidab selle heaks ühe kuu jooksul. 
Kontseptsioon sisaldab vähemalt VI lisa 
punktis 3 kindlaksmääratud teavet.

3. Kolme kuu jooksul alates loamenetluse 
alustamisest vastavalt artikli 11 lõike 1 
punktile a koostab projektiedendaja 
üldsuse osalemise kontseptsiooni ja esitab 
selle pädevale asutusele. Pädev asutus 
taotleb kõnealuse kontseptsiooni muutmist 
või kiidab selle heaks ühe kuu jooksul. 
Kontseptsioon sisaldab vähemalt VI lisa 
punktis 3 kindlaksmääratud teavet.
Projektiedendaja teavitab pädevat asutust 
kõigist olulistest muudatustest, mis võivad 
tingida heakskiidetud kontseptsiooni 
muutmise.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Karima Delli

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, 

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 kaks avalikku arutelu. Esimene 
arutelu tuleks korraldada eeltaotluse 
menetluse esimese kuue kuu jooksul.
Avaliku arutelu käigus teavitatakse VI lisa 
punkti 2 alapunktis a osutatud sidusrühmi 
projektist selle algetapis ning selgitatakse 
välja kõige sobivam asukoht või 
paiknemistee, erinevad tehnilised 
lahendused ja taotlusdokumentides 
lahendamist vajavad küsimused. Kõnealuse 
avaliku arutelu läbiviimise 
miinimumtingimused on täpsustatud 
VI lisa punktis 4. Projektiedendaja koostab 
aruande, milles võtab kokku 
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kes võtab kõnealuseid tulemusi arvesse 
tervikotsuse tegemisel.

taotlusdokumentide esitamisele eelnenud 
üldsuse osalemise tulemused, ning esitab 
selle aruande koos taotlusdokumentidega 
pädevale asutusele, kes võtab kõnealuseid 
tulemusi arvesse tervikotsuse tegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui projektil on tõenäoliselt oluline 
kahjulik piiriülene mõju ühes või mitmes 
naaberliikmesriigis, st kui kohaldatakse 
direktiivi 85/337/EMÜ artiklit 7 ja Espoo 
konventsiooni, tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks asjaomaste 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele. 
Kõnealuste naaberliikmesriikide pädevad 
asutused teatavad, kas nad soovivad 
osaleda asjakohastes avalikes aruteludes.

6. Kui projektil on tõenäoliselt oluline 
kahjulik piiriülene mõju ühes või mitmes 
naaberliikmesriigis, st kui kohaldatakse 
direktiivi 2001/42/EÜ artiklit 7, direktiivi 
85/337/EMÜ artiklit 7 või Espoo 
konventsiooni, tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks asjaomaste 
naaberliikmesriikide pädevatele asutustele. 
Kõnealuste naaberliikmesriikide pädevad 
asutused teatavad, kas nad soovivad 
osaleda asjakohastes avalikes aruteludes.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiedendajad avaldavad asjakohast 
teavet ka muude sobivate teabekanalite 
kaudu, millele üldsusel on vaba juurdepääs.

Projektiedendajad avaldavad asjakohast 
teavet ka muude sobivate teabekanalite 
kaudu, millele üldsusel on vaba juurdepääs.
Olenevalt asjaomase liikmesriigi 
õigusaktidest võib see kooskõlas VI lisa 
punkti 4 alapunktiga a hõlmata 
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avaldamist levikult kõige suuremates 
ajalehtedes neis piirkondades ja linnades, 
mis jäävad projekti võimaliku trassi teele.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendaja, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse, projektiedendaja 
ning muude asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendaja, ning kui pädev asutus 
peab seda vajalikuks, koos muude 
asjaomaste ametiasutuste ja 
sidusrühmadega. Hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast kõnealust koosolekut edastatakse 
projektiedendajale ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks üksikasjalikud 
taotlemistingimused koos koosoleku 
tulemustega.

2. Ühe kuu jooksul alates loamenetluse 
algusest vastavalt lõike 1 punktile a määrab 
pädev asutus tihedas koostöös muude 
asjaomaste ametiasutustega kindlaks, kui 
ulatuslikke materjale ja kui üksikasjalikku 
teavet peavad sisaldama projektiedendaja 
poolt tervikotsuse taotlemiseks esitatavad 
taotlusdokumendid. Selleks kasutab ta 
VI lisa punkti 1 alapunktis e osutatud 
kontrollnimekirja. Kõnealuse ülesande 
täitmiseks korraldatakse vähemalt üks 
koosolek pädeva asutuse ja 
projektiedendaja ning muude asjaomaste 
ametiasutuste ja sidusrühmadega. Hiljemalt 
ühe kuu jooksul pärast kõnealust 
koosolekut edastatakse projektiedendajale 
ja tehakse üldsusele kättesaadavaks 
üksikasjalikud taotlemistingimused koos 
koosoleku tulemustega.

Or. it

Muudatusettepanek 108
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga tõenäoliselt seotud 
ametiasutused, sidusrühmad ja üldsus;

b) projektiga tõenäoliselt seotud riiklikud 
ja piirkondlikud ametiasutused, 
sidusrühmad ja üldsus;

Or. pt

Muudatusettepanek 109
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga tõenäoliselt seotud 
ametiasutused, sidusrühmad ja üldsus;

b) projektiga kindlasti seotud 
ametiasutused, sidusrühmad ja üldsus;

Or. it

Muudatusettepanek 110
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga tõenäoliselt seotud 
ametiasutused, sidusrühmad ja üldsus;

b) projektiga tõenäoliselt seotud 
asjaomased piirkondlikud ametiasutused, 
sidusrühmad ja üldsus;

Or. bg

Muudatusettepanek 111
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) menetluse üksiketapid ja nende kestus; c) menetluse üksiketapid, nende kestus ja 
vastavad investeeringud;

Or. pt

Muudatusettepanek 112
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Projektiedendaja tagab 
taotlusdokumentide täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi ning küsib selle kohta pädeva 
asutuse arvamust võimalikult vara 
eeltaotluse menetluse ajal. 
Projektiedendaja teeb pädeva asutusega 
tähtaegadest kinnipidamiseks koostööd ja 
järgib lõikes 3 sätestatud üksikasjalikku 
ajakava.

4. Projektiedendaja tagab 
taotlusdokumentide täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi ning küsib selle kohta pädeva 
asutuse arvamust võimalikult vara 
eeltaotluse menetluse ajal. 
Projektiedendaja teeb pädeva asutusega 
tähtaegadest kinnipidamiseks täielikult 
koostööd ja järgib lõikes 3 sätestatud 
üksikasjalikku ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vajaduse korral taotleb pädev asutus ühe 
kuu jooksul alates taotlusdokumentide 
kättesaamisest projektiedendajalt puuduvat 
teavet, mis võib olla seotud vaid
üksikasjalikes taotlemistingimustes 
kindlaksmääratud elementidega. Ühe kuu 
jooksul alates täielike taotlusdokumentide 
kättesaamisest kiidab pädev asutus taotluse 
kirjalikult heaks. Pärast seda võib 
lisateavet taotleda vaid siis, kui see on 
õigustatud uute asjaoludega ja pädev asutus 
on taotlust nõuetekohaselt selgitanud.

5. Vajaduse korral taotlevad pädevad 
asutused, ka piirkondlikul tasandil, ühe 
kuu jooksul alates taotlusdokumentide 
kättesaamisest projektiedendajalt puuduvat 
või täiendavat teavet, mis võib käsitleda 
üksiksajalikku teavet elementide kohta, 
mis ei ole tingimata kindlaksmääratud 
üksikasjalikes taotlemistingimustes. Ühe 
kuu jooksul alates täielike 
taotlusdokumentide kättesaamisest kiidab 
pädev asutus taotluse kirjalikult heaks. 
Pärast seda võib lisateavet taotleda vaid 
siis, kui see on õigustatud uute asjaoludega 
ja pädev asutus on taotlust nõuetekohaselt 
selgitanud.

Or. it

Muudatusettepanek 114
Giommaria Uggias
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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 
kulud maksavad kinni võrgu kasutajad 
võrgule juurdepääsu tariifide kaudu.

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 (võttes 
nõuetekohaselt arvesse transiidi 
servituutide pikaajalist negatiivset mõju), 
ning need kulud maksavad kinni võrgu 
kasutajad võrgule juurdepääsu tariifide 
kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 115
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) investeeringu mõjuhinnang neis 
piirkondades, mida projekt hõlmab, tuues 
välja, kuidas taristu aitab suurendada 
nende konkurentsivõimet. 

Or. pt

Muudatusettepanek 116
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast seda, kui artikli 12 lõike 7 kohase 
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metoodika alusel on vastu võetud võrgu 
esimesed kümneaastased arengukavad, 
sisaldab punkt a ENTSO kulude-tulude 
analüüsi tulemuste ajakohastatud 
versiooni, tuginedes selle avaldamisele 
järgnenud arengutele. Edendajad võivad 
ühtlasi lisada oma märkusi ENTSO 
kulude-tulude analüüsi tulemuste kohta 
või lisaandmeid, mida ENTSO analüüs ei 
sisalda.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab järgmist:

3. Stiimuli pakkumise üle otsustamisel 
võetakse arvesse kantava riski laadi ja 
otsus hõlmab muu hulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 118
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) projekti investeeritud kapitalilt 
lisakasumi võimaldamise eeskirjad;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 119
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) muud vajalikuks ja asjakohaseks 
peetavad meetmed.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 120
Lena Kolarska-Bobińska

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, kes 
otsustasid pakkuda täiendavaid stiimuleid,
avaldavad 31. juuliks 2013 elektri ja gaasi 
ülekandmise projektidesse tehtavate 
investeeringute ning nendega kaasnevate 
suuremate riskide hindamise metoodika ja 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II lisa punktides 1, 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvatele
ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 

1. Ühishuviprojektidele võib anda liidu 
rahalist abi uuringutoetuste ja 
finantsinstrumentide kaudu vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta].
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loomise kohta].

Or. en

Muudatusettepanek 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktides 2 ja 3 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 
Rahastu loomise kohta], kui neid projekte 
teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. en

Selgitus

Ei ole mõistlik naftatorustikud rahalisest abist ilma jätta.

Muudatusettepanek 123
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekti kulude ja tulude analüüsimisel 
artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt 
varustuskindlus, solidaarsus või 
innovatsioon; ning

(a) projekti kulude ja tulude analüüsimisel 
artikli 13 lõike 4 punkti a kohaselt 
tõendatakse olulist positiivset välismõju, nt
keskkonnaalane ja sotsiaalne kasu,
varustuskindlus, solidaarsus või 
innovatsioon; ning
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Or. en

Muudatusettepanek 124
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

3. II lisa punkti 1 alapunktis e ja punktis 4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste, 
laenude või laenutagatiste kujul vastavalt 
[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

Or. bg

Muudatusettepanek 125
Karima Delli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Projektid, mis edendavad tõhusalt 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
hajutatud tootmise integreerimist, saavad 
vähemalt kaks kolmandikku 
energiataristu projektidele saadaolevast 
rahalisest toetusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) viis, kuidas on piirkondlikud 
asutused kaasatud projektide 
rakendamisse, pannes erilist rõhku nende 
aktiivsele osalemisele etappides, kus 
tehakse investeeringuid asjaomastes 
piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Teave esmatähtsate projektide 
praeguse loendi kohta, ülevaade 
otsustamisprotsessi etappidest ning 
piirkondlike rühmade koosolekute 
kuupäevad ja päevakorrad koos 
protokollide ja tehtud otsustega 
avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave (sh (a) korrapäraselt ajakohastatud üldteave, sh 
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geograafiline teave) kõigi 
ühishuviprojektide kohta;

geograafiline teave (sealhulgas 
geograafilise informatsiooni süsteemi 
väljatrükid), kaardid ning sotsiaal- ja 
majandusteave asjaomaste piirkondade 
kohta (eriti elanikkonnaga seoses) kõigi 
ühishuviprojektide kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 129
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) liidu poolt iga ühishuviprojekti jaoks 
eraldatud ja väljamakstud rahalised 
vahendid; 

Or. pt

Muudatusettepanek 130
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) viis, kuidas on piirkondlikud 
asutused kaasatud projektide 
rakendamisse, pannes erilist rõhku nende 
aktiivsele osalemisele etappides, kus 
tehakse investeeringuid asjaomastes 
piirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 131
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) juba tehtud investeeringute areng ja 
ühishuviprojektide võimalikud takistused, 
mis võivad tõkestada nende normaalset 
rakendamist pädevate asutustega kokku 
lepitud tähtaja jooksul.

Or. pt

Muudatusettepanek 132
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

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 võrkude vahelised 
ühendused ja ühendused Vahemere-äärsete 
kolmandate riikidega või äärepoolseimate 
piirkondade rakendatavad projektid
eelkõige taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri võrku integreerimiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ühendused ja 

(3) Põhja-lõuna ühendatud elektrivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas: põhja-
lõuna ja ida-lääne suunalised ning 
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siseliinid siseturu väljakujundamiseks ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

kolmandate riikidega rajatud ühendused 
ja siseliinid siseturu väljakujundamiseks 
ning taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri integreerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ühendamine äärepoolseimates 
piirkondades (POSEI - ELEKTER): 
parandatud piirkondlik säästvus ja 
energiatõhusus, eelkõige taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri võrku 
integreerimiseks.
Asjaomased liikmesriigid: kõik 
äärepoolseimate piirkondadega 
liikmesriigid.

Or. pt

Muudatusettepanek 135
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Äärepoolseimate piirkondade 
gaasikoridor (POSEI - GAAS): taristu 
äärepoolseimates piirkondades gaasi 
ülekandmise lihtsustamiseks, et edendada 
gaasitarnete mitmekesistamist.
Asjaomased liikmesriigid: kõik 
äärepoolseimate piirkondadega 
liikmesriigid.
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Or. pt

Muudatusettepanek 136
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektrikiirteed: esimese elektrikiirtee 
rajamine 2020. aastaks, et luua kogu 
liidus elektrikiirteede süsteem.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 137
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Naftatarneühendused Ida-Euroopa 
keskosas: Ida-Euroopa keskosas paikneva 
naftatorustike võrgu koostalitlusvõime 
varustuskindluse suurendamiseks ja 
keskkonnariskide vähendamiseks.

(1) Naftatarnete mitmekesistamise 
koridorid Ida-Euroopa keskosas: Ida-
Euroopa keskosas paikneva naftatorustike 
võrgu koostalitlusvõime varustuskindluse 
suurendamiseks ja keskkonnariskide 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4 a. osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. SAARTE ENERGIASÜSTEEMIDE 
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OPTIMEERIMINE

Or. pt

Muudatusettepanek 139
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) geotermaalenergia kasutamisega 
seotud ümberpööratavad 
pumpsalvestussüsteemid eelkõige saarte 
isoleeritud süsteemides.

Or. pt

Muudatusettepanek 140
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

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, piirkondlike ja 
kohalike asutuste, põhivõrguettevõtjate
(tulenevalt nende piirkondliku 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.

Or. de
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Muudatusettepanek 141
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

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 (sealhulgas 
projekti kaasatud piirkonnad ja 
autonoomsed kogukonnad), riikide 
reguleerivate asutuste, põhivõrguettevõtjate
(tulenevalt nende piirkondliku 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.

Or. it

Muudatusettepanek 142
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

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, kohalike ja 
piirkondlike asutuste, põhivõrguettevõtjate
(tulenevalt nende piirkondliku 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 ja muude 
asjakohaste sidusrühmade, sealhulgas 
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tootjad, jaotusvõrguettevõtjad, tarnijad
ning keskkonnaorganisatsioonid ja 
tarbijaid esindavad organisatsioonid, ning
komisjoni, koostööameti ja ENTSO-E 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Giommaria Uggias

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

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 (sealhulgas 
projekti kaasatud piirkonnad ja 
autonoomsed kogukonnad), riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 
haldurite (tulenevalt nende piirkondliku
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.

Or. it

Muudatusettepanek 144
Karima Delli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, ülekandesüsteemi 

II lisa punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate gaasiprojektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, kohalike ja 
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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.

piirkondlike 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.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Giommaria Uggias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide (sealhulgas 
projekti kaasatud piirkonnad ja 
autonoomsed kogukonnad), iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

Or. it

Muudatusettepanek 146
Karima Delli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 

II lisa punktides 3 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate nafta- ja CO2
transpordi projektidega seotud rühmad 
koosnevad liikmesriikide, kohalike ja 
piirkondlike asutuste, iga I lisas 
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seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Projektiedendajatel ja koostööametil 
on rühma liikmetena küll muud õigused, 
kuid neil ei ole hääleõigust ning nad 
võivad osaleda esitatava loendi ettepaneku 
lõplikul vastuvõtmisel artikli 3 lõike 4 
kohaselt ainult vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) I lisas kindlaksmääratud asjakohaste 
prioriteetide teostamisele vastavalt kustub
iga rühm osalema riikide haldusasutuste ja 
reguleerivate asutuste esindajaid, 
projektiedendajaid, ELi kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikide, Euroopa 
Majanduspiirkonna ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide 
ülekandesüsteemi haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid ning energiaühenduse 
institutsioonide ja asutuste, Euroopa 
naabruspoliitikas osalevate ja liiduga 
konkreetset energiakoostööd tegevate 

(3) I lisas kindlaksmääratud asjakohaste 
prioriteetide teostamisele vastavalt kutsub
iga rühm osalema riikide haldusasutuste ja 
reguleerivate asutuste esindajaid, 
projektiedendajaid,
keskkonnakaitseorganisatsioone, ELi 
kandidaatriikide ja potentsiaalsete 
kandidaatriikide, Euroopa 
Majanduspiirkonna ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide 
ülekandesüsteemi haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid ning energiaühenduse 
institutsioonide ja asutuste, Euroopa 
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riikide esindajaid. naabruspoliitikas osalevate ja liiduga 
konkreetset energiakoostööd tegevate 
riikide esindajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
ülesannete täitmiseks
keskkonnakaitseorganisatsioonidega.
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks
korraldada arutelusid või ettekandeid.

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning keskkonnakaitseorganisatsioonidega.
Rühmad korraldavad oma ülesannete 
täitmiseks ettekandeid või arutelusid.
Rühmad teavitavad üldsust korrapäraselt 
ja põhjalikult arutelude seisust ja 
tulemustest ning korraldavad enne artikli 
3 lõikes 4 osutatud loendi ettepaneku 
esitamist ettekande või arutelu.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning artikli 5 lõikes 2 sätestatud ülesannete 
täitmiseks 
keskkonnakaitseorganisatsioonidega.

(4) Rühmad peavad nõu asjakohaseid 
sidusrühmi, sh tootjaid, ülekandesüsteemi 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid, tarnijaid 
ja tarbijaid esindavate organisatsioonidega 
ning artikli 3 lõikes 2 sätestatud ülesannete 
täitmiseks 
keskkonnakaitseorganisatsioonidega.
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Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada arutelusid või ettekandeid.

Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada arutelusid või ettekandeid.

Or. en

Selgitus

Viga tekstis.

Muudatusettepanek 151
Lena Kolarska-Bobińska

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) 
aitab/aitavad rakendada I lisas sätestatud 
prioriteete, kas on täidetud artiklis 4
kindlaksmääratud kriteeriumid, samuti mis 
tahes muu teabe kohta, mis on projekti 
hindamiseks asjakohane.

Or. en

Selgitus

Viga tekstis.

Muudatusettepanek 152
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) II lisa punkti 1 alapunktides a–d 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektid on osa elektrivõrgu 

välja jäetud
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viimasest olemasolevast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-E on 
koostanud vastavalt määruse 
(EÜ) nr 714/2009 artiklile 8.

Or. en

Selgitus

Kümneaastasesse võrgu arengukavasse kuulumine ei tohiks olla projekti ühishuviprojektiks 
liigitamise tingimus. Ühishuviprojektide väljavalimise alus peaks olema see, kas projektid 
vastavad käesoleva määruse kõikidele asjaomastele kriteeriumidele ja pakuvad piisavalt 
sotsiaalmajanduslikku kasu kogu ELi hõlmavas perspektiivis, mitte see, kas need kuuluvad 
ENTSO-E kavasse.

Muudatusettepanek 153
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriülekanne: projekti kaudu 
muudetakse võrgu ülekandevõimsust 
asjaomase liikmesriigi ja ühe või mitme 
teise liikmesriigi piiril või sama 
ülekandekoridori kõigis muudes 
asjakohastes kohtades vähemalt 
500 megavati võrra võrreldes olukorraga, 
kui projekt jäetaks käiku laskmata;

(a) elektriülekanne: projekti kaudu 
muudetakse võrgu ülekandevõimsust 
asjaomase liikmesriigi ja ühe või mitme 
teise liikmesriigi piiril või äärepoolseimas 
piirkonnas või sama ülekandekoridori 
kõigis muudes asjakohastes kohtades 
vähemalt 500 megavati võrra võrreldes 
olukorraga, kui projekt jäetaks käiku 
laskmata;

Or. pt

Muudatusettepanek 154
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) gaasiülekanne: projekti käigus (c) gaasiülekanne: projekti käigus 
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investeeritakse vastassuunavoogude 
läbilaske võimsusesse või muudetakse 
asjaomase liikmesriigi piiriülest 
ülekandevõimsust vähemalt 10 % võrra 
võrreldes olukorraga enne projekti 
käikulaskmist;

investeeritakse vastassuunavoogude 
läbilaske võimsusesse või muudetakse 
asjaomase liikmesriigi piiriülest 
ülekandevõimsust vähemalt 10 % võrra
võrreldes olukorraga enne projekti 
käikulaskmist või tehakse investeering 
äärepoolseimas piirkonnas;

Or. pt

Muudatusettepanek 155
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt d

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 tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki või ühte äärepoolseimasse 
piirkonda või täita taristunorm (N–1 
valem) piirkondlikul tasandil vastavalt 
määruse (EÜ) nr 994/2010 artikli 6 
lõikele 3;

Or. pt

Muudatusettepanek 156
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – 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 

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 157
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kümneaastase 
arengukava raames tehtud analüüsi 
kohaselt, hinnates eelkõige, kuidas projekt 
mõjutab V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormuseperioodidel, võttes arvesse
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele.

(c) koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kümneaastase 
arengukava raames tehtud analüüsi 
kohaselt, hinnates eelkõige, kuidas projekt 
mõjutab V lisa punktis 10 määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormuseperioodidel, võttes arvesse
äärmuslike ilmastikunähtuste eeldatavaid 
muutusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Karima Delli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) säästlikkust mõõdetakse 
elektrivõrkude taristu keskkonnamõju 
hinnates;
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Or. en

Muudatusettepanek 159
Lena Kolarska-Bobińska

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

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 äärmuslike ilmastikunähtuste
eeldatavaid muutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Karima Delli

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

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 taristu 
keskkonnamõju hindamine ja see, mil 
määral aitab projekt vähendada 
heitkoguseid, toetada taastuvelektri 
tootmist varuallikatest või elektrienergiast 
toodetud gaasi ja biogaasi transportimist, 
võttes arvesse kliimatingimuste eeldatavaid 
muutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Karima Delli
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) säästlikkust hinnatakse 
keskkonnaalase tulemuslikkuse ning 
ülekande tõhususe ja taristu 
keskkonnamõju põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15 ja n+20, kusjuures n on analüüsi 
tegemise aasta. Need andmed hõlmavad 
vähemalt järgmist:

(1) Metoodika põhineb ühistel 
lähteandmetel liidu elektri- ja 
gaasisüsteemi kohta aastatel n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+30 ja n+40, kusjuures n on 
analüüsi tegemise aasta. Need andmed 
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 163
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte.
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul.
Andmekogum koostatakse pärast 

(2) Kõnealustes andmetes on arvesse 
võetud analüüsi koostamise ajal jõus 
olevaid liidu ja siseriiklikke õigusakte.
Elektri- ja gaasiandmed on omavahel 
kooskõlas, eelkõige seoses oletustega 
hindade ja mahtude kohta kummalgi turul.
Andmekogum koostatakse pärast 
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ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega. Komisjon ja 
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

ametlikku arutelu liikmesriikidega ja kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega, sealhulgas 
akadeemilised ja 
keskkonnaorganisatsioonid, ning tehakse 
üldsusele kättesaadavaks. Komisjon ja
koostööamet tagavad vajaduse korral 
juurdepääsu vajaminevatele kolmandate 
isikute äriandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Karima Delli

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 kasutusest kõrvaldamise ja 
jäätmekäitluse kulud ning muu 
keskkonnaga seotud välismõju.
Metoodikas antakse juhised arvutustes 
kasutatavate diskontomäärade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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

mõju. Kooskõlas elektrivõrgu viimase 
olemasoleva kümneaastase arengukava 
koostamise meetoditega võetakse analüüsis 
lisaks arvesse projekti mõju järgmisele:

Or. en

Selgitus

Viga tekstis.

Muudatusettepanek 166
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekti tehnilise eluea jooksul elektri 
tootmisse ja ülekandmisse tehtavate uute 
investeeringute edasised kulud;

(c) projekti tehnilise eluea jooksul elektri 
tootmisse ja ülekandmisse tehtavate uute 
investeeringute edasised kulud ning 
eeldatavad tulevased kulud, mis 
põhinevad liidu eesmärkidel ja 
energiasüsteemi CO2-heite vähendamise 
edukal rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ökosüsteemi teenuste puhaskadu või 
-kasv.

Or. en
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Muudatusettepanek 168
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20 ja n+30 ning mudeli 
abil saab täielikult hinnata majandus-, 
sotsiaal- ja keskkonnamõju, võttes eelkõige 
arvesse väliskulusid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

(12) Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad metoodika väljatöötamiseks 
vajalikku teavet, sh asjakohaseid võrgu ja 
turu mudeleid. Teiste ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjate nimel teavet 
koguvad ülekande- või 
jaotusvõrguettevõtjad edastavad 
osalevatele ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjatele kogutud andmete 
tulemused. Artikli 12 lõike 8 kohase ühtse 
elektri- ja gaasituru ja -võrgu mudeli puhul 
hõlmavad punktis 1 osutatud lähteandmed 
aastaid n+10, n+20, n+30 ja n+40 ning
mudel hõlmab majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnamõju täielikku hindamist, võttes 
eelkõige arvesse väliskulusid, mis on 
seotud ökosüsteemi teenuste netokao või -
kasvuga, kasvuhoonegaaside ja tavapäraste 
õhusaasteainete heitkogustega või 
varustuskindlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid riigi, 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
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viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu hiljemalt litsentsimismenetluse algul 
ning selgel ja läbipaistval viisil. Vajaduse 
korral toetab pädev asutus aktiivselt 
projektiedendaja tegevust;

Or. de

Muudatusettepanek 171
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
aktiivselt projektiedendaja tegevust;

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid kohalikke, 
piirkondlikke ja riigi ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu aegsasti ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Vajaduse korral toetab pädev asutus 
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aktiivselt projektiedendaja tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kavandatavad meetmed; (b) kavandatavad meetmed, sealhulgas 
erikoosolekute kavandatavad üldised 
toimumiskohad ja kuupäevad;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva lisa punkti 4 alapunktis c 
osutatud erikoosolekud toimuvad sellises 
kohas ja sellisel ajal, et osaleda saaks 
võimalikult paljud sidusrühmad. Pädev 
asutus võib nõuda, et projektiedendajad 
hõlbustaksid nende sidusrühmade 
osalemist, kes muidu ei saaks osaleda 
rahalistel või muudel põhjustel.

Or. en


