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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni ettepanekut ja tunnustab selle kõikehõlmavat iseloomu, 
reguleerides üleeuroopalise energiataristu projekte, pidades eriti silmas ühishuviprojekte. 
Kõige rohkem tunneb arvamuse koostaja heameelt meetmete üle, mille eesmärk on lihtsustada 
ja kiirendada loamenetlust, ning ergutab selle kasutuselevõtmist võimaluse korral ka mitte-
piiriüleste energiataristu projektide arendamiseks.

Arvamuses asetatakse rõhku energiataristu piirkondlikule mõõtmele, arvestades eelkõige 
taristu otsest mõju kodanikele, mida projekti eeldatav positiivne tulemus energiajulgeoleku, 
säästvuse või taristu tõhususe mõttes tihti nõuetekohaselt ei korva. Seetõttu tuleks 
loamenetluse eri etappides tunnustada piirkondlike ametiasutuste rolli, et neil, keda see kõige 
rohkem puudutab, oleks võimalus otsustusprotsessi mõjutada. Lisaks tuleks asjakohaste 
avalike arutelude protsess ELi tasandil ühtlustada.

Samuti tuleks ettepanekus leida õige tasakaal kulutõhususe kriteeriumide, mis on väga 
olulised eraettevõtjate seisukohast, kes energiataristut lõppkokkuvõttes rahastavad, arendavad 
ja haldavad, ning Euroopa Ühendamise Rahastust rahalise toetuse saamise eeltingimuste 
vahel. Viimasel juhul on esitatud asjakohased muudatusettepanekud, et määrata kindlaks 
asjaolud, mille korral avalik huvi ja klientide kasu õigustavad täiendavat rahastamist, 
kahjustamata konkurentsivõimelisuse põhimõtet.

Lisaks soovitab arvamuse koostaja gaasitaristu projektide laiemat käsitlemist, hõlmates 
abikõlblikkuse nimekirja kõik nende vajalikud elemendid, et saavutada tehniline kooskõla ja 
hõlbustada elutähtsate gaasikoridoride sujuvat toimimist kogu Euroopas.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et üleeuroopalise energiataristu arendamise üldiseks 
juhtpõhimõtteks peaks olema menetluse lihtsus ühendatuna sidusrühmade kaasamisega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 

(13) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad üleeuroopalise energiavõrgu 
õigeaegse arendamise ja koostalitluse 
kohta, et saavutada aluslepingu 
energiapoliitikaeesmärgid – tagada energia 
siseturu toimimine ja varustuskindlus 
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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 
Euroopa Liidu konkurentsivõimele ja tema 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

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 
Euroopa Liidu konkurentsivõimele ja tema 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. Nende 
eesmärkide saavutamiseks 
propageeritakse ettepanekus 
konsultatsioonide korraldamist protsessis 
osalevate piirkondlike ametiasutustega 
loamenetluse asjakohases etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks sellele julgustatakse 
liikmesriike kohaldama 
ühishuviprojektide loamenetluse sätteid 
muude energiataristu projektide puhul, 
kus see on asjakohane.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike tuleks julgustada kasutama Euroopa parimaid tavasid ka muude projektide 
puhul, et suurendada vajaliku taristu tõhusust ja hoida ära ülekoormust ning vältida 
kahetasandilise süsteemi kasutuselevõttu.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 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 CO2 või 
salvestada elektrit või hoiustada gaasi, või 
veeldatud maagaasi vastuvõtu, 
hoiustamise ja taasgaasistamise või 
dekompressiooni rajatised, mis asuvad 
Euroopa Liidus või ühendavad liitu ja üht 
või mitut kolmandat riiki;

Or. en

Selgitus

Gaasi puhul hõlmab energiataristu ka veeldatud maagaasi terminale; sidususe tagamiseks 
II lisa artikli 1 kategooriatega tuleb mõistet kohandada, et seda arvesse võtta.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „kogu energiasüsteemi hõlmav 
kulude-tulude analüüs” – kogu liitu 
hõlmaval koondtasandil läbi viidav 
hinnang, mis on aluseks 
ühishuviprojektide väljavalimisel 
vastavalt kümneaastase võrgu arengukava 
eesmärkidele, mis on määratletud 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklis 8.

Or. en
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Selgitus

Määruses viidatakse mitmetele kulude-tulude analüüsidele, analüüsidele ja hindamistele. 
Selgust on vaja suurendada, ning tundub, et vaja on mõiste määratlust. Kulude-tulude 
analüüsi võiks läbi viia koondtasandil ja mitte iga projekti kaupa.

Gaasitaristu projektid põhinevad turuosaliste (turu-uuringute tulemusel) või riikide 
reguleerivate asutuste võetud kindlatel kohustustel. Nende projektide puhul, mis põhinevad 
juba kindlatel kohustustel, oleks individuaalsete projektide kulude-tulude analüüs suurel 
määral topelttöö tegemine.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– varustuskindlus;

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatavate elektrijaamade 
integreerimine võrku, pöörates erilist 
tähelepanu taastuvatele energiaallikatele;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ühishuviprojekti käikulaskmine on 
ilma piisava põhjenduseta hilinenud enam 

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

muudel kui väljaspool projektiedendaja 
kontrolli olevatel ülekaalukatel põhjustel 
enam kui kaks aastat võrreldes 
rakenduskavaga, siis:

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 kõik asjakohased osalejad, eelkõige 
asjaomased piirkondlikud ametiasutused, 
keda sellised projektid mõjutavad,
tunnistavad neid sellistena.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektiga tõenäoliselt seotud 
ametiasutused, sidusrühmad ja üldsus;

(b) projektiga tõenäoliselt seotud 
ametiasutused, sidusrühmad ja üldsus, 
pöörates erilist tähelepanu nende 
asjaomaste piirkondlike ametiasutuste 
kindlakstegemisele, kellega tuleb 
konsulteerida;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G koostööametile ja 
komisjonile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
II lisa punkti 1 alapunktides a–d ja 
punktis 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate ühishuviprojektide kulude ja 
tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil ja kogu energiasüsteemi hõlmates. 
Metoodika koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt ja see hõlmab eelkõige 
konsulteerimist asjaomaste piirkondlike 
ametiasutuste, muude taristu haldurite ja 
vastavate neid esindavate 
organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 

1. Kui projektiedendajale kaasneb II lisa 
punktides 1 ja 2 sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti (v.a 
pumpelektrijaama projekti) arendamise, 
ehitamise, haldamise või hooldamisega 
suurem risk kui tavaliselt kaasneks 
võrreldava taristuprojektiga ja kui sellist 
riski ei hõlma direktiivi 2009/73/EÜ 
artikli 36 või määruse (EÜ) nr 714/2009 
artikli 17 kohane vabastus, ning võttes 
arvesse eeldatavaid tulevasi kulusid 
energiatarbijate jaoks, tagavad riikide 
reguleerivad asutused, et 



PA\898140ET.doc 9/17 PE486.214v01-00

ET

määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 8, 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 8, 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 14 ja 
määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 13 
kohaldamisel pakutakse kõnealuse projekti 
teostamiseks asjakohaseid stiimuleid.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muud vajalikuks ja asjakohaseks 
peetavad meetmed.

(d) muud vajalikuks ja asjakohaseks 
peetavad meetmed, sealhulgas elluviidud 
energiataristu projektide kõrgemate 
tegevuskulude riski vähendamine.

Or. en

Selgitus

Et hõlbustada investeerimisprotsessi energiataristu projektide arendamisega tegelevate 
eraettevõtjate jaoks, ei tohiks saadavalolevate stiimulite loetelu piirduda artikli 14 lõikes 3 
esitatutega ja see peaks hõlmama ka eeldatavate kõrgemate tegevuskulude riski pärast seda, 
kui taristuprojektid on ellu viidud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

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 

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, laenude või laenutagatise kujul 
vastavalt [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele Euroopa Ühendamise Rahastu 
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teostatakse artikli 5 lõike 6 punktis b 
sätestatud korras või kui need vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

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

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 2 loetletud esimesed kaks kriteeriumi ühishuviprojektide jaoks on juba 
piisavalt komplekssed, et võimaldada õiglast ja mõistlikku valikut. Seetõttu ei peaks kulude 
riikidevahelise jaotamise otsuse tegemine kujutama endast kohustuslikku kriteeriumi.

Muudatusettepanek 14

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 
varustuskindlus, solidaarsus, sotsiaalmõju
või innovatsioon; ning

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 2 loetletud esimesed kaks kriteeriumi ühishuviprojektide jaoks on juba 
piisavalt komplekssed, et võimaldada õiglast ja mõistlikku valikut. Seetõttu ei peaks kulude 
riikidevahelise jaotamise otsuse tegemine kujutama endast kohustuslikku kriteeriumi.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 2 loetletud esimesed kaks kriteeriumi ühishuviprojektide jaoks on juba 
piisavalt komplekssed, et võimaldada õiglast ja mõistlikku valikut. Seetõttu ei peaks kulude 
riikidevahelise jaotamise otsuse tegemine kujutama endast kohustuslikku kriteeriumi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) projekti kohta on tehtud artikli 13 
kohane kulude riikidevahelise jaotamise 
otsus või on riikide reguleerivad asutused 
ja koostööamet esitanud arvamuse 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 või 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 17 
kohase vabastuse saanud projekti ärilise 
tasuvuse kohta.

(c) projekti kohta on tehtud artikli 13 
kohane kulude riikidevahelise jaotamise 
otsus või on riikide reguleerivad asutused 
ja koostööamet esitanud arvamuse 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 või 
määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 17 
kohase vabastuse saanud projekti ärilise 
tasuvuse kohta (vabatahtlik).

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõikes 2 loetletud esimesed kaks kriteeriumi ühishuviprojektide jaoks on juba 
piisavalt komplekssed, et võimaldada õiglast ja mõistlikku valikut. Seetõttu ei peaks kulude 
riikidevahelise jaotamise otsuse tegemine kujutama endast kohustuslikku kriteeriumi.

Muudatusettepanek 17

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 

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 
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loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist.

loomise kohta], kui asjaomased 
projektiedendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist või kõrgendatud tegevusriski.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lingid projektide veebisaitidele, mille 
on loonud projektiedendajad.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Lääne-Euroopas: Lääne-Euroopa põhja-
lõuna suunaliste gaasivoogude gaasitaristu 
tarneteede mitmekesistamiseks ja gaasi 
lühiajalise väljundvõimsuse 
suurendamiseks. 

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Asjaomased liikmesriigid: Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Or. en

Selgitus

Mõnede gaasikoridoride määratlust tuleb muuta, et hõlmata kõik taristu liigid (maa-alused 
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hoidlad ja veeldatud maagaasi terminalid, mida käesolevas määruses samuti käsitletakse) ja 
et see oleks neutraalne. Üldisemalt võttes on põhiline, et välja ei jäetaks investeeringuid,
mida võidakse vajada läbilaskevõime piiriüleseks suurendamiseks, nagu süsteemi 
paindlikkuse suurendamine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas:
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna ühendatud gaasi 
võrgud eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

(6) Põhja-lõuna ühendatud gaasivõrgud 
Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosas:
Läänemere piirkonna ning Aadria, Egeuse 
ja Musta mere piirkonna piirkondlik 
gaasitaristu eelkõige gaasitarnete 
mitmekesistamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, 
Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, 
Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, 
Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, 
Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Or. en

Selgitus

Mõnede gaasikoridoride määratlust tuleb muuta, et hõlmata kõik taristu liigid (maa-alused 
hoidlad ja veeldatud maagaasi terminalid, mida käesolevas määruses samuti käsitletakse) ja 
et see oleks neutraalne. Üldisemalt võttes on põhiline, et välja ei jäetaks investeeringuid, 
mida võidakse vajada läbilaskevõime piiriüleseks suurendamiseks, nagu süsteemi 
paindlikkuse suurendamine.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasi 
ülekandmine liitu Kaspia mere 
piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-Idast ja 
Vahemere idapiirkonnast, et 
mitmekesistada gaasitarneid.

(7) Lõunapoolne gaasikoridor: gaasitaristu 
gaasitarnete mitmekesistamiseks Kaspia 
mere piirkonnast, Kesk-Aasiast, Lähis-
Idast ja Vahemere idapiirkonnast.
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Asjaomased liikmesriigid: Austria,
Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola, 
Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, 
Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, 
Ungari.

Asjaomased liikmesriigid: Austria, 
Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola, 
Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, 
Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, 
Ungari.

Or. en

Selgitus

Mõnede gaasikoridoride määratlust tuleb muuta, et hõlmata kõik taristu liigid (maa-alused 
hoidlad ja veeldatud maagaasi terminalid, mida käesolevas määruses samuti käsitletakse) ja 
et see oleks neutraalne. Üldisemalt võttes on põhiline, et välja ei jäetaks investeeringuid, 
mida võidakse vajada läbilaskevõime piiriüleseks suurendamiseks, nagu süsteemi 
paindlikkuse suurendamine.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1 – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

II lisa punktis 1 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate elektriprojektidega seotud 
rühmad koosnevad liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, kõigi osalevate 
liikmesriikide asjaomaste piirkondlike 
ametiasutuste, 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1 – punkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Määruse ettepanekus tuleks tunnustada veeldatud maagaasi terminalide ja maa-aluste 
hoidlate rolli energia siseturul paindlikkuse pakkumisel. Vastavalt sellele peaks hoidlate ja 
veeldatud maagaasi terminalide halduritel olema ühishuviprojektide valikumenetluses ja 
kulude-tulude analüüsis ametlik sidusrühma staatus; seetõttu peaks neil taristu halduritel 
ning neid esindavatel organisatsioonidel (GIE) olema ametlik sidusrühma staatus rühmade 
koostamisel, kuna need esindavad hoidlate ja veeldatud maagaasi terminalide haldureid, kes 
on lisaks projektiedendajad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1 – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

liikmesriikide asjaomaste piirkondlike 
ametiasutuste, iga I lisas kindlaksmääratud 
asjakohase prioriteediga seotud 
projektiedendajate ning komisjoni 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sidususe tagamiseks tuleks lisada veeldatud maagaasi terminalid, kuna neid on mainitud ka II 
lisa punktis 2.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 

(a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid riiklikke ja 
piirkondlikke ametiasutusi, maaomanikke 
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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;

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;

Or. en


