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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Mitte ainult Euroopa transporditaristu, vaid ka energiataristu ajakohastamiseks ja 
laiendamiseks tuleb kõvasti pingutada, et täita liidu peamised energiapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõime, säästvuse ja varustuskindluse saavutamine1, ning kujundada 
lõplikult välja energia siseturg, millel on ELi transpordisektori jaoks tähtis roll. Komisjoni 
ettepaneku põhieesmärk on luua eelnimetatud ülesannete täitmiseks asjakohased menetlused 
ja eeskirjad.

Komisjon nõudis juba 2010. aastal2 uue ELi energiataristute poliitika loomist, millega 
koordineerida ja optimeerida võrguarendust, rõhutades sellega vajadust asendada kehtiv 
üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) poliitika tulemuslikuma regulatiivraamistikuga, 
mille puhul võtaks arvesse liikmesriikide vahelist solidaarsust.

Juunis 2011 võttis komisjon vastu teatise järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2020–
2020)3 kohta, milles tehakse ettepanek luua Euroopa Ühendamise Rahastu, et viia 
esmatähtsate energia-, transpordi- ja digitaaltaristute valmimine lõpule ühest 40 miljardi 
suurusest fondist, mille vahenditest 9,1 miljardit on eraldatud energiale.

Transpordi- ja turismikomisjoni vastutusvaldkonna puhul tuleks rõhutada koostoime 
tekitamise kasulikkust ELi transporditaristu (üleeuroopaliste transpordivõrkude kaudu) ja 
energiataristu projektide rakendamisel, et kooskõlastada võimaluse korral transpordi- ja 
energiataristu projekte ja ühtlustada ühiste energia- ja transpordikoridoride haldus-, loa- ja 
keskkonnamenetlusi.

Muud ettepaneku transpordialased aspektid on seotud nafta, gaasi ja elektri tarnimisega ELi ja 
selle piires. Peamiselt nafta ja gaasi puhul kasutatakse ka vee-, maantee- ja raudteetransporti 
ning see on valdkond, mida transpordipoliitikaga saab muuta. 

80% imporditud toornaftast transporditakse ELi tankeritega. ELi-sisese 
naftatranspordivõrgustiku üks tähtis tunnusjoon on see, et selle läänepoolne osa on ühendatud 
torustiku kaudu peamiste Euroopa sadamatega, samal ajal kui enamikku Kesk- ja Ida-Euroopa 
rafineerimistehastest (EU-12) varustatakse Družba naftatorustike võrgu kaudu Venemaalt (u 
60 miljoni tonni aastas). Lääne- ja Ida-Euroopa võrkude vahel on vähe sidemeid. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et Ida-Euroopa torustike taristu kavandati ja ehitati külma sõja ajal. 
Lisaks kasvab nõudlus nafta järgi nendes riikides erinevalt EU-15 riikidest 2010.–2020. aasta 
vahel hinnanguliselt 7,8% ja nafta tervikuna moodustab olulise osa ELi energiaallikate 
jaotusest pärast seda kuupäeva. See suurendab survet arendada välja naftatorustike taristu, et 
tagada varustuskindlus Kesk- ja Ida-Euroopas.

Naftatransport põhjustab suuri keskkonnariske. Kui Družba süsteemis tekiks tarnehäire, 
tooksid piiratud alternatiivsed tarnevõimalused kaasa naftatankerite liiklussageduse tugeva 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldused.
2 Vt COM(2010)677.
3 Vt COM(2011) 500/I (lõplik) ja COM(2011) 500/II (lõplik) (poliitikavaldkonnad).
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suurenemise tundliku keskkonnaga Läänemere piirkonnas, Mustal merel ja Türgi väinades, 
põhjustades suurt muret võimalike õnnetuste ja õlilekete tekkimise pärast. Iga kuu läbivad 
Läänemerd 3 500–5 000 laeva. Umbes 25 % neist laevadest on tankerid, mis transpordivad 
ligikaudu 170 miljonit tonni naftat aastas. Lisaks õlilekete ohu vähendamisele aitaks 
naftatankerite liikluse piiramine vähendada ka CO2 ja NOx heitmeid. 

Ka maagaasil on oluline roll ELi transpordisektori energiavaldkonnas, kuna see on 
jätkusuutlik ja väheste heidetega energiaallikas, mis pakub puhast energiat elektri tootmiseks 
(eriti koostootmine), mida saab kergesti muuta vastavalt transpordi vajadustele. Otseselt saab 
seda kütusena kasutades (veeldatud maagaas ja surumaagaas) aidata kaasa puhta transpordi 
eesmärkide saavutamisele. Samal ajal toetub EL tugevalt maagaasi impordile, mis sõltub 
suurel määral taristust.

Kasvavale energianõudlusele saab vastata veeldatud maagaasi ja surumaagaasi ulatuslikuma 
kasutamisega. Samuti peaksime paremini ja tulemuslikumalt kasutama olemasolevaid ja 
kavandatud energiataristu võrke. 

Gaasi siseturu lõpuleviimiseks peaks EL olema varustatud asjakohase maagaasitaristuga. 
Välja on vaja töötada uued tarne ülekandevõimsused, liikmesriikide võrkudevahelised 
ühendused, uued hoidlad ja taasgaasistamisrajatised. Tuleb võtta meetmeid praeguste 
investeerimislünkade kaotamiseks, samal ajal tugevdades ja arendades siseriiklikke 
põhivõrke. Uued suunised peaks samuti hõlmama nn energiasaarte ja siseriiklike 
maagaasiturgude eraldatuse küsimusi, mis on kerkinud esile Läänemere piirkonnas ning 
Kesk- ja Ida-Euroopas.

Ettepanekud

Eeltoodut arvesse võttes soovitatakse keskenduda järgmisele: 

1) edendada ELi transpordi ja energiataristu projektide koostoimet, muu hulgas ergutades 
pädevaid ametiasutusi andma ühislube ka keskkonna valdkonnas;

2) arendada edasi ELi praegust torustike võrku, et parandada ühendust EU-12 ja EU-15 
riikide vahel ning tagada naftatarnete varustuskindlus EU-12 riikide piirkonnas; 

3) vähendada tankerite liikluse põhjustatud keskkonnakatastroofide ohtu; 

4) edendada piirkondlike veeldatud maagaasiterminalide rolli, pöörates erilist tähelepanu 
laevade punkerdamisele ning raudtee- ja veoautotranspordile; 

5) propageerida maagaasi kui säästvat energiaallikat; 

6) jätkata turu integreerimisega ja viia lõpule energiaturgude isolatsioon;

7) toetada ELi eesmärke toimivate ja paindlike siseriiklike põhivõrkude valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
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energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Arvesse tuleks võtta äärepoolseimate 
piirkondade geomorfoloogilistest 
tingimustest ja geograafilisest asukohast 
tingitud energiasõltumatuse ja energiaga 
varustamise probleemi, eelkõige ühist 
huvi pakkuvate projektide 
kindlaksmääramisel, kuna need 
piirkonnad on eelistatud kohad 
taastuvenergia liikide väljaarendamiseks, 
mis on Euroopa energia- ja 
kliimaeesmärkide täitmise oluline 
eeltingimus.

Muudatusettepanek 2

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; rõhutab sellega seoses 
vajadust määrata kindlaks võimalikud 
tulevased lüngad energianõudluse ja -
varustuse vahel.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) ELi-sisese torustike võrgu jaoks 
tuleb jätkata võrgu lääne- ja idaosade 
integreerimist, et tagada varustuskindlus 
kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) ELi-sisese torustike võrgu jaoks 
tuleb jätkata võrgu lääne-, ida- ja 
kaguosade integreerimist, et tagada 
varustuskindlus kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Naftatranspordiga seotud 
keskkonnaohtude vähendamiseks on 
oluline vähendada selliste ohtlike 
transpordivahendite nagu tankerite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Pinge ja sageduse stabiilsuse 
tagamiseks tuleb erilist tähelepanu 
pöörata Euroopa elektrivõrgu 
stabiilsusele muutuvates tingimustes, 
mille on tinginud üha suurema hulga 
kõikuva olemusega taastuvenergia 
süsteemi sattumine. Tuleks läbi viia 
täiendavad teadusuuringud, et teha 
võimalikuks taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia kõikumise 
vähendamine nutivõrkude, salvestusvõime 
ning eri energialiikide otstarbeka 
ühitamise abil.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Väga oluline on 
avamerepotentsiaali võrku ühendamine 
ELi suunal. Põhjamere, Läänemere ja 
Musta mere avamerepotentsiaali 
integreerimine on otsustavalt tähtis ELi 
energia siseturu kujunemiseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Et võtta arvesse nõudluse kasvu 
elektrienergia järele kuni 2020. aastani, 
mis saab olema kaks korda suurem kui 
nõudlus gaasi järele, tuleb kooskõlas liidu 
pikaajalise energiapoliitikaga eraldada 
ELi vahendid elektrienergia projektidele, 
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et piisavad vahendid oleksid tagatud, eriti 
transpordi elektrienergiale üleviimise 
valdkonnas. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Tuleks soodustada koostööd 
horisontaalprojektide kaudu energia ja 
transpordi valdkonnas, et arendada liidu 
jaoks suurt lisandväärtust andvat 
koostoimet.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) ELi energia- ja transporditaristu 
projektide kavandamist ja rakendamist 
tuleks kooskõlastada, et luua nende 
koostoime juhul, kui see on 
majanduslikust, tehnilisest ja 
keskkonnaalasest seisukohast mõistlik, 
võttes seejuures arvesse asjakohaseid 
ohutusaspekte.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Energiataristuvõrkude rajamine ei 
tohi mingil juhul kahjustada Euroopa 
pärandit (kunsti-, kultuuri-, turismi- või 
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keskkonnapärandit), millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi 27. septembri 
2011. aasta resolutsioonis Euroopa kui 
maailma soosituima turismisihtkoha ning 
uue Euroopa turismi tegevuskava 
kohta1ning milles palutakse komisjonil ja 
liikmesriikidel võtta „kõik vajalikud 
meetmed, et säilitada Euroopa pärand ja 
varad tulevaste põlvkondade jaoks”.
_____________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0407.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Pädevad ametiasutused peaksid 
kaaluma võimalust anda välja ühislube 
ühist huve pakkuvatele projektidele, mis 
loovad ELi energia- ja transporditaristu 
projektide koostoime.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Erinevate üleeuroopaliste võrkude 
planeerimisel tuleks eelistada 
transpordivõrkude, 
kommunikatsioonivõrkude ja 
energiavõrkude ühendamist, et tagada 
maksimaalne võimalik territooriumi 
säästmine ja soodustada alati kui võimalik 
olemasolevate ja/või kasutamata trasside 
uuesti kasutamist, et vähendada võrkude 
rajamise sotsiaalmajanduslikku, 
keskkonna- ja finantsmõju miinimumini.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kuna projektid on piiriülesed, 
tuleks kehtestada pikem ajavahemik 
avaliku arutelu jaoks kõikides kaasatud 
liikmesriikides, võttes seejuures arvesse 
nii asjaolu, et kogu asjassepuutuv teave 
peab olema kättesaadav asjaomaste 
liikmesriikide keeltes, kui ka menetluste 
mitmekesisust eri liikmesriikides, et 
tagada kõikide sidusrühmade 
(mõjupiirkonna kodanikud, piirkondlikud 
ja kohalikud omavalitsused jne) 
täieõiguslik osalemine.

Selgitus

Nagu transpordi valdkonnaski, tekitab ka energiataristute puhul piiriülene olemus menetluste 
korral lisaprobleeme. Et neid probleeme ületada ja saavutada projektide laialdasem 
aktsepteerimine, ilma et see takistaks kiiresti meetmeid võtmast, soovitatakse arutelude jaoks 
kehtestada pikemad ajavahemikud, arvestades ilmset vajadust, mis tuleneb eri liikmesriikides 
kasutatavate keelte ja menetluste erinevusest.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Energiataristu ja eelkõige seda 
toetavad transpordivõrgud tuleks 
kavandada ja rajada nii, et oleks 
välistatud süsivesiniku tooteid vedavate 
konvoide läbisõit elamurajoonidest või 
nende lähedusest, et vältida mis tahes 
võimalikku riski elanike ohutusele.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas on näidatud, et erasektori 
vahendite kasutamine liidu olulise rahalise 
toetuse kaudu toob lisandväärtust ja 
võimaldab rakendada Euroopa tähtsusega 
projekte. 4. veebruari 2011. aasta Euroopa 
Ülemkogu tunnistas, et mõned 
energiataristuprojektid võivad vajada 
erasektori rahastamise võimendamiseks 
siiski piiratud mahus avaliku sektori 
rahastamist. Majandus- ja rahanduskriisi 
ning eelarvepiirangute tingimustes tuleks 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
välja töötada sihtotstarbeline toetus, mida 
antakse toetuste ja finantsinstrumentide
kaudu selleks, et energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja alade 
rahastamiseks ligi tõmmata uusi 
investoreid, hoides samas liidu eelarvelist 
osalemist selles võimalikult väiksena.

(29) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakavas on näidatud, et erasektori 
vahendite kasutamine liidu olulise rahalise 
toetuse kaudu toob lisandväärtust ja 
võimaldab rakendada Euroopa tähtsusega 
projekte. 4. veebruari 2011. aasta Euroopa 
Ülemkogu tunnistas, et mõned 
energiataristuprojektid võivad vajada 
erasektori rahastamise võimendamiseks 
siiski piiratud mahus avaliku sektori 
rahastamist. Majandus- ja rahanduskriisi 
ning eelarvepiirangute tingimustes tuleks 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 
välja töötada sihtotstarbeline toetus, mida 
antakse toetuste, finantsinstrumentide ja 
riigigarantii kaudu selleks, et 
energiataristu esmatähtsate koridoride ja 
alade rahastamiseks ligi tõmmata uusi 
investoreid, hoides samas liidu eelarvelist 
osalemist selles võimalikult väiksena.

Muudatusettepanek 17

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 

(30) Elektri-, gaasi- ja CO2-alased 
ühishuviprojektid, nagu ka energiataristu 
väljatöötamine ja rajamine 
transpordisektori CO2-heite 
vähendamiseks, peaksid vastama 
tingimustele, et saada ettepandud Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse alusel liidu 
rahalist abi uuringuteks ja teatavatel 
tingimustel töödeks kas toetuste või 
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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.

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.

Selgitus

Transpordi valges raamatus on seatud eesmärk vähendada transpordisektori CO2-heidet 
ELis. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja rahalist toetust, et töötada välja ja rajada 
elektrienergiataristu, vesinikuenergiataristu ja muud CO2-heidet vähendava energia taristud 
transpordivahendite jaoks nii linnade liiklussõlmedes kui ka maanteedel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurema hulga vähese CO2-heitega 
elektrirakenduste, nt elektriautode 
kasutusele võtmine kõrgetasemelise 
tehnilise ja turusekkumise abil;

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
naftatranspordiprojektide puhul annab 

(d) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
naftatranspordiprojektide puhul annab 
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projekt olulise panuse järgmise kolme 
erikriteeriumi täitmisesse:

projekt olulise panuse järgmise kolme 
erikriteeriumi täitmisesse:

– varustuskindlus, millega vähendatakse 
sõltuvust ühestainsast tarneallikast või 
tarneteest;

varustuskindlus, millega vähendatakse 
sõltuvust ühestainsast tarneallikast või 
tarneteest ja saavutatakse parem 
ühenduvus;

– ressursside tõhus ja säästev kasutamine 
keskkonnariskide vähendamise kaudu;

ressursside tõhus ja säästev kasutamine 
keskkonnariskide vähendamise kaudu, 
vähendades eelkõige selliste ohtlike nafta 
transpordivahendite nagu tankerite 
kasutamist;

– koostalitlusvõime; – koostalitlusvõime;

Muudatusettepanek 20

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, kuna riiklikud, 
kohalikud või piirkondlikud 
omavalitsusasutused ei suuda õigel ajal 
kokkuleppele jõuda, võib komisjon 
projektile kuni üheks aastaks määrata 
Euroopa koordinaatori ja seda võib 
uuendada kaks korda.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa koordinaator valitakse 
kogemuse põhjal, mis tal on seoses 
asjaomase projektiga määratud 
konkreetsete ülesannetega.

3. Euroopa koordinaator valitakse 
kogemuse põhjal, mis tal on seoses 
asjaomase projektiga määratud 
konkreetsete ülesannetega. Enne ametisse 
nimetamist peab Euroopa koordinaator 
või peavad sellele ametikohale 
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kandideerijad läbima kuulamise Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ees.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
üheksa kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Artiklis 11 sätestatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks ja ühishuviprojektide 
elluviimise halduskoormuse 
vähendamiseks võtavad liikmesriigid 
kaheteist kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest meetmed 
keskkonnahindamise menetluste 
lihtsustamiseks. Need meetmed ei mõjuta 
liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mitme liikmesriigi piire ületava projekti 
korral toimub igas asjaomases liikmesriigis 
lõike 4 kohane avalik arutelu hiljemalt 
kahe kuu jooksul alates esimese avaliku 
arutelu käivitamisest ühes kõnealuses 
liikmesriigis.

5. Mitme liikmesriigi piire ületava projekti 
korral toimub igas asjaomases liikmesriigis 
lõike 4 kohane avalik arutelu hiljemalt
nelja kuu jooksul alates esimese avaliku 
arutelu käivitamisest ühes kõnealuses 
liikmesriigis. Arutelud toimuvad 
asjaomase liikmesriigi riigikeel(t)es.

Selgitus

Nagu transpordi valdkonnaski, tekitab ka energiataristute puhul piiriülene olemus projektide 
avaliku arutelu korral lisaprobleeme. Ilma et see takistaks kiiresti meetmeid võtmast, 
soovitatakse projektide laialdasema aktsepteerimise nimel kehtestada piiriüleste projektide 
puhul aruteludeks pikemad ajavahemikud.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon loob internetis kõigis ELi 
ametlikes keeltes taristu 
läbipaistvusplatvormi, mis on üldsusele 
kergesti juurdepääsetav. Platvorm sisaldab 
järgmist teavet:

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teave ühishuviprojektide 
ajakohastatud loetelu kohta;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teave piirkondlike rühmade töö 
kohta, sealhulgas viited piirkondlike 
rühmade tööle.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt -10 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-10) Energiataristuvõrk transpordi CO2-
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heite vähendamiseks:
energiataristuvõrkude väljatöötamine ja 
rajamine, et varustada transpordisektorit 
CO2 heitkoguseid vähendada aitava 
energiaga (vesinik, elektriautod, 
akuvahetus) nii linna liiklussõlmedes kui 
ka kogu transpordikoridoride ulatuses.
Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Selgitus

Üleeuroopaliste energiavõrkude suunistes on oluline käsitleda ühe teemavaldkonnana sellise 
energiataristu väljatöötamist ja rajamist, mis aitaks vähendada CO2-heidet 
transpordisektoris. Sellise taristu näited on olemas, muu hulgas vesinikutanklad ja 
elektriakude vahetamise süsteem, mis sai hiljuti innovaatilise projektina (Greening European 
Transportation Infraestructure for Electic Vehicles) toetust üleeuroopaliste 
transpordivõrkude rahastamise raames.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) taristu elektri- ja hübriidsõidukite 
elektriga varustamiseks;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) sadamarajatised, mille kaudu 
sildunud laevad saaksid kasutada laeval 
toodetud elektrienergia asemel maa peal 
toodetud elektrienergiat.

Muudatusettepanek 30
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Rühmad avaldavad koosolekute 
päevakavad ja protokollid internetis.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) oluliselt suurema hulga vähese CO2-
heitega elektrirakenduste, nt elektriautode 
kasutusele võtmine kõrgetasemelise 
tehnilise ja turusekkumise abil.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ressursside tõhusa ja säästva kasutamise 
mõõtmiseks hinnatakse, mil määral 
kasutatakse projekti käigus olemasolevat 
taristut ning kui palju aitab projekt 
vähendada kliimamuutuste ja keskkonnaga 
seotud koormust ja riske.

(c) ressursside tõhusa ja säästva kasutamise 
mõõtmiseks hinnatakse, mil määral 
kasutatakse projekti käigus olemasolevat 
taristut ning kui palju aitab projekt 
vähendada kliimamuutuste ja keskkonnaga 
seotud koormust ja riske, näiteks 
asendades sellised keskkonnale ohtlikud 
transpordivahendid nagu tankerid vähem 
ohtlike transpordiliikidega.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 3 – alapunkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) pädevale asutusele kaebuse või vaide 
esitamise võimalused.

Selgitus

Projektide suurema õiguspärasuse ja laialdasema aktsepteerimise huvides on oluline välja 
tuua olemasolevad õiguskaitsevahendid ja asjaomased ametiasutused.
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