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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 
347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0824),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0417/2020),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. märtsi 2021. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 1. juuli 2021. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni ning regionaalarengu komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit 
(A9‑0269/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

1 ELT C 220, 9.6.2021, lk 51.
2 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) komisjon esitas 11. detsembri 2019. 
aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“21 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 2050. 
aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside 
netoheidet ja kus majanduskasv on 
ressursikasutusest lahutatud. Komisjoni 
teatises kliimaalase sihtväärtuste kava 
kohta22 tehakse ettepanek suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taset 2030. aastaks vähemalt 
55 %ni – eesmärk, mida toetas 11. 
detsembril 2020 Euroopa Ülemkogu –, ja 
selle aluseks olevas mõjuhinnangus 
kinnitatakse, et tuleviku energiaallikate 
jaotus on praegusest väga erinev, ning 
rõhutatakse vajadust energiaalased 
õigusaktid läbi vaadata ja neid vajaduse 
korral muuta. Praegused investeeringud 
energiataristusse on selgelt ebapiisavad 
tuleviku energiataristu 
ümberkujundamiseks ja ehitamiseks. See 
tähendab ka, et Euroopa energiasüsteemi 
ümberkujundamise toetamiseks on vaja 
taristut, sealhulgas kiiret elektrifitseerimist, 
taastuvelektri tootmise osakaalu 
suurendamist, taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside laialdasemat kasutamist, 
energiasüsteemide lõimimist ja 
uuenduslike lahenduste suuremat 
kasutuselevõttu.

(1) komisjon esitas 11. detsembri 2019. 
aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“21 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 2050. 
aastaks on saavutatud kliimaneutraalsuse 
eesmärk ja kus majanduskasv on 
ressursikasutusest lahutatud. Komisjoni 
teatises kliimaalase sihtväärtuste kava 
kohta22 tehakse ettepanek suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taset 2030. aastaks vähemalt 
55 %ni – eesmärk, mida toetas 11. 
detsembril 2020 Euroopa Ülemkogu –, ja 
selle aluseks olevas mõjuhinnangus 
kinnitatakse, et tuleviku energiaallikate 
jaotus on praegusest väga erinev, ning 
rõhutatakse vajadust energiaalased 
õigusaktid läbi vaadata ja neid vajaduse 
korral muuta. Praegused investeeringud 
energiataristusse on selgelt ebapiisavad 
tuleviku energiataristu 
ümberkujundamiseks ja ehitamiseks. See 
tähendab ka, et Euroopa energiasüsteemi 
ümberkujundamise toetamiseks on vaja 
taristut, sealhulgas kiiret elektrifitseerimist, 
taastuvelektri ja fossiilkütusevaba elektri 
tootmise osakaalu suurendamist, taastuvate 
ja vähese CO2 heitega gaaside laialdasemat 
kasutamist, energiasüsteemide lõimimist ja 
uuenduslike lahenduste suuremat 
kasutuselevõttu.

__________________ __________________
21 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

21 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

22 Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta 22 Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta 
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kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“, 
COM(2020) 562 final, 17. september 2020.

kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“, 
COM(2020) 562 final, 17. september 2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Pärast komisjoni ettepanekuid 
paketi „Puhas energia kõikidele 
eurooplastele“ raames jõuti kokkuleppele 
siduvas liidu tasandi eesmärgis saavutada 
2030. aastaks, et taastuvenergia moodustab 
vähemalt 32 % energia lõpptarbimisest, ja 
liidu tasandi peaeesmärgis saavutada 
vähemalt 32,5 % energiatõhusus.

(2) Praegune siduv liidu tasandi 
eesmärk saavutada 2030. aastaks, et 
taastuvenergia moodustab vähemalt 32 % 
energia lõpptarbimisest, ja liidu tasandi 
peaeesmärk saavutada vähemalt 32,5 % 
energiatõhusus, vaadatakse läbi osana 
liidu suuremast eesmärgist, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2021/11191a ja 
Euroopa rohelise kokkuleppe strateegias.

_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. juuni 2021. aasta määrus (EL) 
2021/1119, millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 401/2009 ja (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimamäärus) (ELT L 243, 9.7.2021, 
lk 1).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 347/201323 (kehtiv 
TEN-E määrus) on kehtestatud eeskirjad 
üleeuroopalise energiavõrgu õigeaegse 
arendamise ja koostalitluse kohta, et 
saavutada Euroopa Liidu toimimise 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 347/201323 (kehtiv 
TEN-E määrus) on kehtestatud eeskirjad 
üleeuroopalise energiavõrgu õigeaegse 
arendamise ja koostalitluse kohta, et 
saavutada Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu energiapoliitika eesmärgid – 
tagada energia siseturu toimimine, 
energiavarustuskindlus ja 
konkurentsivõimelised energiaturud liidus, 
edendada energia tõhusat kasutamist ja 
säästmist, arendada välja uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning edendada 
energiavõrkude sidumist. Määrusega (EL) 
nr 347/2013 on kehtestatud raamistik, mis 
võimaldab liikmesriikidel ja asjaomastel 
sidusrühmadel teha piirkondlikul tasandil 
koostööd paremini ühendatud 
energiavõrkude arendamiseks, et ühendada 
praegu Euroopa energiaturgudest eraldatud 
piirkondi, tugevdada olemasolevaid 
piiriüleseid ühendusi ja aidata lõimida 
taastuvenergiat. Nimetatud eesmärke 
järgides aidatakse määrusega (EL) nr 
347/2013 kaasa arukale, kestlikule ja 
kaasavale majanduskasvule ning tuuakse 
kasu kogu liidu konkurentsivõimele ja 
tema majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

lepingu energiapoliitika eesmärgid – 
tagada energia siseturu toimimine, 
energiavarustuskindlus ja 
konkurentsivõimelised energiaturud liidus, 
edendada energia tõhusat kasutamist ja 
säästmist, arendada välja uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning edendada 
energiavõrkude sidumist. Määrusega (EL) 
nr 347/2013 on kehtestatud raamistik, mis 
võimaldab liikmesriikidel ja asjaomastel 
sidusrühmadel teha piirkondlikul tasandil 
koostööd paremini ühendatud 
energiavõrkude arendamiseks, et ühendada 
praegu Euroopa energiaturgudest eraldatud 
piirkondi, tugevdada olemasolevaid ja 
edendada uusi piiriüleseid ühendusi ja 
aidata lõimida taastuvenergiat. Nimetatud 
eesmärke järgides aidatakse määrusega 
(EL) nr 347/2013 kaasa arukale, kestlikule 
ja kaasavale majanduskasvule ning tuuakse 
kasu kogu liidu konkurentsivõimele ja 
tema majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2013. aasta 
määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 713/2009, 
(EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
ELT L 115, 25.4.2013, lk 39–75.

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2013. aasta 
määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 713/2009, 
(EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
ELT L 115, 25.4.2013, lk 39–75.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruse (EL) nr 347/2013 
hindamine on selgelt näidanud, et raamistik 
on tõhusalt parandanud liikmesriikide 
võrkude lõimimist, stimuleerinud 
energiakaubandust ja seega aidanud kaasa 
liidu konkurentsivõimele. Elektri- ja 

(5) Määruse (EL) nr 347/2013 
hindamine on selgelt näidanud, et raamistik 
on tõhusalt parandanud liikmesriikide 
võrkude lõimimist, stimuleerinud 
energiakaubandust ja seega aidanud kaasa 
liidu konkurentsivõimele. Elektri- ja 
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gaasisektori ühishuviprojektid on oluliselt 
kaasa aidanud energiavarustuskindluse 
tagamisele. Gaasi puhul on taristu nüüd 
hästi ühendatud ja tarnekindlus on alates 
2013. aastast tunduvalt paranenud. 
Piirkondlik koostöö piirkondlikes 
rühmades ja kulude piiriülese jaotamise 
kaudu on olulisel kohal, et teha 
võimalikuks projektide rakendamine. 
Paljudel juhtudel ei vähendanud kulude 
piiriülene jaotamine siiski projekti 
rahastamispuudujääki, nagu oli mõeldud. 
Kuigi enamikku loamenetlusi on 
lühendatud, on protsess mõnel juhul veel 
pikk. Oluline tegur on olnud Euroopa 
ühendamise rahastust antud finantsabi, sest 
uuringute jaoks antud toetused on aidanud 
projektidel vähendada riske varajastes 
arendusetappides, samas kui tööde 
tegemise toetustega on toetatud projekte, 
mis käsitlesid peamisi kitsaskohti, mida 
turupõhise rahastamisega ei olnud võimalik 
piisavalt lahendada.

gaasisektori ühishuviprojektid on oluliselt 
kaasa aidanud energiavarustuskindluse 
tagamisele. Piirkondlik koostöö 
piirkondlikes rühmades ja kulude piiriülese 
jaotamise kaudu on olulisel kohal, et teha 
võimalikuks projektide rakendamine. 
Paljudel juhtudel ei vähendanud kulude 
piiriülene jaotamine siiski projekti 
rahastamispuudujääki, nagu oli mõeldud. 
Kuigi enamikku loamenetlusi on 
lühendatud, on protsess mõnel juhul veel 
pikk. Oluline tegur on olnud Euroopa 
ühendamise rahastust antud finantsabi, sest 
uuringute jaoks antud toetused on aidanud 
projektidel vähendada riske varajastes 
arendusetappides, samas kui tööde 
tegemise toetustega on toetatud projekte, 
mis käsitlesid peamisi kitsaskohti, mida 
turupõhise rahastamisega ei olnud võimalik 
piisavalt lahendada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Euroopa Parlament nõudis oma 
10. juuli 2020. aasta resolutsioonis 
üleeuroopalise energiataristu suuniste 
muutmise kohta määruse (EL) nr 
347/2013 läbivaatamist, võttes arvesse 
eelkõige liidu 2030. aasta energia- ja 
kliimaeesmärke, liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärki ja energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtet.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) TEN-E-poliitika on energia siseturu 
arendamise keskne vahend, mis on vajalik 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks. Et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ja 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste suurem 
vähendamine, vajab Euroopa lõimitumat 
energiasüsteemi, mis rajaneb taastuvatel 
energiaallikatel põhineval suuremal 
elektrifitseerimisel ja gaasisektori CO2-
heite vähendamisel. TEN-E poliitikaga 
saab tagada, et liidu energiataristu 
arendamine toetab vajalikku 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
kliimaneutraalseks kooskõlas põhimõttega 
seada esikohale energiatõhusus.

(6) TEN-E-poliitika on energia siseturu 
arendamise keskne vahend, mis on vajalik 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks. Et saavutada hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus ja 2030. 
aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurem vähendamine, vajab Euroopa 
lõimitumat energiasüsteemi, mis rajaneb 
täiendavatel taastuvatel energiaallikatel ja 
vähese CO2 heitega energiaallikatel 
põhineval suuremal elektrifitseerimisel ja 
gaasisektori CO2 heite vähendamisel. 
TEN-E poliitikaga saab tagada, et liidu 
energiataristu arendamine toetab vajalikku 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
kliimaneutraalseks kooskõlas põhimõttega 
seada esikohale energiatõhusus ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega, 
pidades samas silmas võimalust 
vähendada heidet lõppkasutuses.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi määruse (EL) nr 347/2013 
eesmärgid jäävad suuresti samaks, ei 
kajasta praegune TEN-E raamistik veel 
täielikult energiasüsteemi oodatavaid 
muutusi, mis tulenevad uuest poliitilisest 
kontekstist ja eelkõige uuendatud 2030. 
aasta eesmärkidest ning Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohasest 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgist. Peale uue 
poliitilise konteksti ja eesmärkide on 
viimasel kümnendil toimunud tehnoloogia 
kiire areng. Seda arengut tuleks arvesse 
võtta käesoleva määrusega hõlmatud 
taristukategooriates, ühishuviprojektide 
valikukriteeriumides ning prioriteetsetes 
koridorides ja teemavaldkondades.

(7) Kuigi määruse (EL) nr 347/2013 
eesmärgid jäävad suuresti samaks, ei 
kajasta praegune TEN-E raamistik veel 
täielikult energiasüsteemi oodatavaid 
muutusi, mis tulenevad uuest poliitilisest 
kontekstist ja eelkõige uuendatud 2030. 
aasta eesmärkidest ning Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohasest 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgist. Seepärast 
tuleb läbivaadatud TEN-E raamistikus 
asjakohaselt kajastada nii kliimamuutuste 
leevendamise kui ka nendega kohanemise 
eesmärke. Peale uue poliitilise konteksti ja 
eesmärkide on viimasel kümnendil 
toimunud tehnoloogia kiire areng. Seda 
arengut tuleks arvesse võtta käesoleva 
määrusega hõlmatud taristukategooriates, 
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ühishuviprojektide valikukriteeriumides 
ning prioriteetsetes koridorides ja 
teemavaldkondades. Läbivaatamine ei 
tohiks samas mõjutada liikmesriigi õigust 
määrata kindlaks oma energiavarude 
kasutamise tingimused, tema valikuid 
erinevate energiaallikate vahel ning tema 
energiavarustuse üldstruktuuri, kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 194.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Olenemata jõupingutustest 
kliimamuutuste leevendamiseks peaks liidu 
energiataristu olema vastupidav 
vältimatutele mõjudele, mida 
kliimamuutused hinnanguliselt Euroopas 
tekitavad. Seetõttu on äärmiselt oluline 
tugevdada jõupingutusi, mis on seotud 
kliimamuutustega kohanemise, 
vastupanuvõime suurendamise, 
katastroofide ennetamise ja nendeks 
valmisolekuga.

(10) Olenemata jõupingutustest 
kliimamuutuste leevendamiseks peaks liidu 
energiataristu olema vastupidav 
vältimatutele mõjudele, mida 
kliimamuutused hinnanguliselt Euroopas 
tekitavad. Seetõttu on äärmiselt oluline 
aidata kliimamuutusi leevendada, 
tugevdades jõupingutusi, mis on seotud 
kliimamuutustega kohanemise, 
vastupanuvõime suurendamise, 
katastroofide ennetamise ja nendeks 
valmisolekuga.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Üleeuroopalise energiataristu 
väljaarendamine peaks soodustama 
olemasolevale taristule ja seadmetele uue 
kasutusotstarbe andmist, hoides ära 
ressursside raiskamise, et vastata 
rangetele keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumitele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Energiavarustuskindlust, mis on 
määruse (EL) nr 347/2013 üks peamisi 
tõukejõude, on ühishuviprojektide kaudu 
märkimisväärselt parandatud. Lisaks 
eeldatakse komisjoni kliimaeesmärgi 
mõjuhinnangus,27 et maagaasi tarbimine 
väheneb märkimisväärselt, sest selle 
vaibumatu kasutamine ei ole kooskõlas 
CO2-neutraalsusega. Teisest küljest 
suureneb 2050. aastaks märkimisväärselt 
biogaasi, taastuva ja vähese CO2-heitega 
vesiniku ning sünteetiliste gaasiliste 
kütuste tarbimine. Seepärast ei vaja 
maagaasitaristu TEN-E poliitika raames 
enam toetust. Energiataristu kavandamine 
peaks kajastama seda muutuvat 
gaasimaastikku.

(11) Energiavarustuskindlust, mis on 
määruse (EL) nr 347/2013 üks peamisi 
tõukejõude, on ühishuviprojektide kaudu 
märkimisväärselt parandatud. Lisaks 
eeldatakse komisjoni kliimaeesmärgi 
mõjuhinnangus[1], et maagaasi tarbimine 
väheneb märkimisväärselt, sest selle 
vaibumatu kasutamine ei ole kooskõlas 
CO2-neutraalsusega. Teisest küljest 
suureneb 2050. aastaks märkimisväärselt 
biogaasi, taastuva ja vähese CO2 heitega 
vesiniku ning sünteetiliste gaasiliste 
kütuste tarbimine. Gaasi puhul on taristu 
nüüd hästi ühendatud ja tarnekindlus on 
alates 2013. aastast tunduvalt paranenud. 
Seepärast ei vaja maagaasitaristu TEN-E 
poliitika raames enam toetust. 
Energiataristu kavandamine peaks 
kajastama seda muutuvat gaasimaastikku. 
Siiski ei ole kõik liikmesriigid veel 
Euroopa gaasivõrku ühendatud ning 
eelkõige saareriikidest liikmesriikidel on 
jätkuvalt suuri probleeme, mis on seotud 
varustuskindluse ja energiasüsteemide 
eraldatusega. Kuigi 78 % gaasivaldkonna 
ühishuviprojektidest tuleks 2025. aasta 
lõpuks eeldatavalt käiku lasta, esineb 
mitme puhul märgatavaid viivitusi, muu 
hulgas loaprobleemide tõttu. Määruse 
(EL) nr 347/2013 läbivaatamine ei tohiks 
üheski esmatähtsas koridoris lõpule 
viimata projekte kahjulikult mõjutada. 
Seepärast peaks maagaasitaristu 
projektidel, mis olid juba lisatud määruse 
(EL) nr 347/2013 kohaselt koostatud liidu 
ühishuviprojektide neljandasse või 
viiendasse loendisse, olema erandkorras 
võimalik seda staatust säilitada ja nad 
peaksid olema kõlblikud käesoleva 
määruse alusel koostatavasse esimesse 
liidu ühishuviprojektide loendisse 
lisamiseks, et saada kasu riiklike 
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haldusasutuste poolsest kiirmenetlusest ja 
ühtlustatud loamenetlustest, ning viia ellu 
kavandatud ja eeldatavad turu ja 
varustuskindluse parandused ning anda 
oma panus heite vähendamisse ja 
õhusaaste vähendamisse, või aidata 
kaotada nende liikmesriikide 
energiasüsteemide eraldatust, mis ei ole 
praegu Euroopa gaasivõrguga piisavalt 
ühendatud. See ajutine erand ei kehti 
siiski nende kõlblikkusele saada Euroopa 
ühendamise rahastust liidu finantsabi. 

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukate elektrivõrkude olulisust 
liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisel on tunnistatud komisjoni 
teatises energiasüsteemide lõimimise 
kohta28. Kategooria kriteeriumid peaksid 
hõlmama tehnoloogia arengut seoses 
innovatsiooni ja digitaalsete aspektidega. 
Lisaks tuleks selgitada projektide 
edendajate rolli. Võttes arvesse 
transpordisektori energianõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist, 
eelkõige elektrisõidukite puhul maanteedel 
ja linnapiirkondades, peaksid arukate 
võrkude tehnoloogiad samuti aitama 
parandada energiavõrguga seotud toetust 
piiriülesele suure võimsusega laadimisele, 
et toetada transpordisektori CO2-heite 
vähendamist.

(12) Arukate elektrivõrkude olulisust 
liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisel on tunnistatud komisjoni 
teatises energiasüsteemide lõimimise 
kohta28. Kategooria kriteeriume tuleks 
lihtsustada ja need peaksid hõlmama 
tehnoloogia arengut seoses innovatsiooni, 
digitaalsete aspektide ja energiasüsteemi 
integreerimise võimaldamisega. Lisaks 
tuleks selgitada projektide edendajate rolli. 
Võttes arvesse transpordisektori 
energianõudluse eeldatavat 
märkimisväärset suurenemist, eelkõige 
elektrisõidukite puhul maanteedel ja 
linnapiirkondades, peaksid arukate võrkude 
tehnoloogiad samuti aitama parandada 
energiavõrguga seotud toetust piiriülesele 
suure võimsusega laadimisele, et toetada 
transpordisektori CO2 heite vähendamist ja 
suurendada nõudlust keskkonnahoidliku 
transpordi järele.

__________________ __________________
28 SWD(2020) 299 final. 28 SWD(2020) 299 final.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatises 
energiasüsteemide lõimimise kohta 
rõhutatakse vajadust energiataristu 
integreeritud planeerimise järele 
energiakandjate, taristute ja 
tarbimissektorite üleselt. Süsteemi selline 
lõimimine algab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte rakendamisest ning 
lõimimisel lähtutakse terviklikust 
lähenemisviisist, mis ulatub kaugemale 
üksikute sektorite hõlmamisest. Teatises 
käsitletakse ka süsinikuheite vähendamise 
vajadusi sektorites, kus selle piiramine on 
raske, nagu osa tööstusest või teatavad 
transpordiliigid, kus otsene 
elektrifitseerimine on praegu tehniliselt või 
majanduslikult keeruline. Tuleb teha 
investeeringuid vesiniku tootmisesse ja 
elektrolüüsiseadmetesse, mille puhul on 
edusamme suuremahulise kaubandusliku 
kasutuselevõtu suunas. Komisjoni 
vesinikustrateegias peetakse esmatähtsaks 
vesiniku tootmist taastuvelektri abil, mis 
on kõige puhtam lahendus ja kõige 
paremini kooskõlas ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga. Üleminekuetapis on aga vaja 
muid vähese CO2-heitega vesiniku vorme, 
et kiiremini asendada olemasolev vesinik 
ja anda tugev impulss mastaabisäästule.

(13) Komisjoni teatises 
energiasüsteemide lõimimise kohta 
rõhutatakse vajadust energiataristu 
integreeritud planeerimise järele 
energiakandjate, taristute ja 
tarbimissektorite üleselt. Süsteemi selline 
lõimimine algab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte rakendamisest ning 
poliitikas lähtutakse terviklikust 
lähenemisviisist, mis ulatub üksikute 
sektorite hõlmamisest kaugemale. Teatises 
käsitletakse ka süsinikuheite vähendamise 
vajadusi sektorites, kus selle piiramine on 
raske, nagu osa tööstusest või teatavad 
transpordiliigid, kus otsene 
elektrifitseerimine on praegu tehniliselt või 
majanduslikult keeruline. Tuleb teha 
investeeringuid vesiniku tootmisesse ja 
elektrolüüsiseadmetesse, mille puhul on 
edusamme suuremahulise kaubandusliku 
kasutuselevõtu suunas. Komisjoni 
vesinikustrateegias peetakse esmatähtsaks 
vesiniku tootmist taastuvelektri abil, mis 
on kõige puhtam lahendus ja kõige 
paremini kooskõlas ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga. Üleminekuetapis on aga vaja 
muid vähese CO2 heitega vesiniku vorme, 
et kiiremini vähendada olemasoleva 
vesinikutootmise CO2 heidet, keskendudes 
mitmesugustele puhastele tehnoloogiatele, 
ja anda tugev impulss mastaabisäästule.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Selline taristu peaks suures osas 
koosnema maagaasi sektori 
ümberkujundatud rajatistest, mida 
täiendavad vesiniku jaoks ettenähtud uued 
rajatised. Lisaks on vesinikustrateegias 
seatud strateegiline eesmärk suurendada 
2030. aastaks elektrolüüsi ülesseatud 
võimsust 40 GW-ni, et suurendada 
saastevaba vesiniku tootmist ja hõlbustada 
CO2-heite vähendamist fossiilkütustest 
sõltuvates sektorites, nagu tööstus või 
transport. Seepärast peaks TEN-E poliitika 
hõlmama uut ja selleks otstarbeks 
ümberkujundatud vesiniku 
ülekandetaristut ja hoidlaid ning 
elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku 
ülekande- ja hoiustamistaristud, et oleks 
võimalik põhjalikult ja järjepidevalt 
hinnata nende kulusid ja kasu 
energiasüsteemile, sealhulgas nende panust 
sektorite lõimimisse ja CO2-heite 
vähendamisse.

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks ning riikidevaheliste 
nn vesinikuorgude loomiseks, millega 
toetatakse edasist vesinikualast arengut 
tööstusklastrites, on praegu väga piiratud. 
Selline taristu peaks suures osas koosnema 
maagaasi sektori ümberkujundatud 
rajatistest, mida täiendavad vesiniku jaoks 
ettenähtud uued rajatised. Lisaks on 
vesinikustrateegias seatud strateegiline 
eesmärk suurendada 2030. aastaks 
elektrolüüsi ülesseatud võimsust 40 GW-
ni, et suurendada saastevaba vesiniku 
tootmist ja hõlbustada CO2 heite 
vähendamist fossiilkütustest sõltuvates 
sektorites, nagu tööstus või transport. 
Seepärast peaks TEN-E poliitika hõlmama 
uut vesinikutaristut ja sellist 
vesinikutaristut, millele on antud uus 
kasutusotstarve, samuti ajutist 
segamistaristut ja hoidlaid ning 
elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku 
kõrgsurvetorustikud ja hoiustamistaristud, 
et oleks võimalik põhjalikult ja 
järjepidevalt hinnata nende kulusid ja kasu 
energiasüsteemile, sealhulgas nende panust 
sektorite lõimimisse ja CO2 heite 
vähendamisse. Uus vesinikukategooria 
tuleks viia kooskõlla energiasüsteemi 
integreerimise ja liidu vesinikustrateegiate 
eesmärkidega.

__________________ __________________
29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia, (COM(2020) 301) final.

29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia, (COM(2020) 301) final.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 
taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
gaasid, nagu biogaas, biometaan ja vesinik, 
ning aidata hallata sellest tulenevat 
keerukamat süsteemi.

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 
taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
gaasid, nagu biogaas, biometaan ja vesinik, 
ning aidata hallata sellest tulenevat 
keerukamat süsteemi. 
Rahastamiskõlblikud vähese CO2 heitega 
gaasid peaksid vastama komisjoni poolt 
vastu võetavatele vähese CO2 heitega 
gaaside nõuetele, sealhulgas komisjoni 
kehtestatavale kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise 
miinimumkünnisele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Kliimaneutraalsuse saavutamine 
hiljemalt 2050. aastaks eeldab, et endiselt 
on olemas tööstusprotsessid, mille tõttu 
eraldub süsinikdioksiidi (CO2). Sellist CO2 
peetakse vältimatuks, kui selle tootmist ei 
ole optimeerimisest hoolimata võimalik 
vältida, näiteks energiatõhususe või 
taastuvaid energiaallikaid integreeriva 
elektrifitseerimise tõttu. Selliste 
alternatiivsete võimaluste kättesaadavus, 
nagu ka parim võimalik tehnika (PVT) ja 
CO2 kogumise määr on süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise tehnoloogiat 
kasutavates eri tööstusharudes erinevad 
ning arenevad pidevalt. Komisjon peaks 
neid arenguid tähelepanelikult jälgima, et 
korrapäraselt kohandada PVTd ja 
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asjakohaseid minimaalseid 
kogumismäärasid vahemikus 70–90 % iga 
tööstusharu ja tehnoloogia kohta, 
tagamaks, et CO2 taristu arendamine ei 
tooks kaasa sõltuvust CO2-mahukast 
tootmisest ega heitevabade tehnoloogiate 
kasutuselevõtu aeglustumist, vaid viiks 
mõistlike alternatiivide puudumise korral 
vältimatute netoheitkoguste olulise 
vähenemiseni. See tagab ka piisava 
toetuse tehnoloogiliste, taristualaste ja 
turustamistõkete ületamiseks, sealhulgas 
TEN-E raamistiku kaudu.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15b) Lisaks tuleks luua uus 
taristukategooria kaugkütte- ja 
kaugjahutussüsteemide jaoks. Tuleb 
tihendada koostööd elektrisektori ning 
kaugkütte- ja kaugjahutussektori vahel, et 
energiavõrkudesse tehtavates 
investeeringutes paremini kajastada 
tarbimiskaja ja salvestamisega seotud 
paindlikkust. Samuti tuleks võtta 
kasutusele riskimaandamisvahendid ja 
kõrvalmeetmed, et vähendada 
taastuvenergial põhinevate kütte- ja 
jahutuslahenduste tajutavaid riske ja 
killustatud laadi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruses (EL) nr 347/2013 on 
nõutud, et ühishuviprojekti kandidaat peab 
tõendama, et ta annab olulise panuse 

(16) Määruses (EL) nr 347/2013 on 
nõutud, et ühishuviprojekti kandidaat peab 
tõendama, et ta annab olulise panuse 
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kriteeriumide kogumist vähemalt ühe 
kriteeriumi täitmisesse liidu loetelu 
koostamise protsessis, mis võib, kuid ei 
pruugi hõlmata säästvust. See nõue 
võimaldas kooskõlas tolleaegsete energia 
siseturu konkreetsete vajadustega arendada 
ühishuviprojekte, mis käsitlesid üksnes 
energiavarustuskindlusega seotud riske, 
isegi kui need ei tõestanud kasu säästvuse 
seisukohast. Võttes aga arvesse liidu 
taristuvajaduste arengut ja CO2-heite 
vähendamise eesmärke, tuleks hinnata 
Euroopa Ülemkogu 2020. aasta juuli 
järeldusi, mille kohaselt „liidu kulutused 
peaksid olema kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõttega „Ära tee 
kahju“, säästvust taastuvate energiaallikate 
võrku lõimimise või kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise seisukohast, kui see on 
asjakohane, et tagada TEN-E poliitika 
kooskõla liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkidega. CO2 transpordivõrkude 
säästvust käsitletakse nende eesmärgi 
järgi, milleks on süsinikdioksiidi 
transportimine.

kriteeriumide kogumist vähemalt ühe 
kriteeriumi täitmisesse liidu loendi 
koostamise protsessis, mis võib, kuid ei 
pruugi hõlmata säästvust. See nõue 
võimaldas kooskõlas tolleaegsete energia 
siseturu konkreetsete vajadustega arendada 
ühishuviprojekte, mis käsitlesid üksnes 
energiavarustuskindlusega seotud riske, 
isegi kui need ei tõestanud kasu säästvuse 
seisukohast. Võttes aga arvesse liidu 
taristuvajaduste arengut ja CO2 heite 
vähendamise eesmärke ning Euroopa 
Ülemkogu 2020. aasta juuli järeldusi, mille 
kohaselt liidu kulutused peaksid olema 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega 
ja Euroopa rohelise kokkuleppe 
põhimõttega mitte tekitada kahju, tuleks 
säästvust olenevalt asjakohasusest hinnata 
taastuvate energiaallikate võrku lõimimise 
või kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
seisukohast, et tagada TEN-E poliitika 
sidusus liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkidega, võttes arvesse iga 
liikmesriigi eripära ja vajadust kasutada 
CO2 heite vähendamiseks eri viise. CO2 
transpordivõrkude säästvuse käsitlemisel 
hinnatakse CO2 netoheite vähendamise 
taset projekti kogu olelusringi jooksul ja 
sama CO2 heite vähendamise taset 
saavutada võimaldavate alternatiivsete 
tehnoloogiliste lahenduste puudumist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liit peaks hõlbustama 
taristuprojekte, millega ühendatakse liidu 
energiavõrgud kolmandate riikide 
võrkudega, mis on vastastikku kasulikud ja 
vajalikud energiasüsteemi 
ümberkujundamiseks ja kliimaeesmärkide 
saavutamiseks ning mis vastavad ka 
käesoleva määruse kohaste asjakohaste 
taristukategooriate konkreetsetele 

(17) Liit peaks hõlbustama 
taristuprojekte, millega ühendatakse liidu 
võrgud kolmandate riikide võrkudega, mis 
on vastastikku kasulikud ja vajalikud 
energiasüsteemi ümberkujundamiseks ja 
kliimaeesmärkide saavutamiseks ning mis 
vastavad ka käesoleva määruse kohaste 
asjakohaste taristukategooriate 
konkreetsetele kriteeriumidele, eelkõige 
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kriteeriumidele, eelkõige naaberriikidega ja 
riikidega, kellega liit on sisse seadnud 
konkreetse energiakoostöö. Seepärast 
peaks käesoleva määruse 
reguleerimisalasse olema hõlmatud 
vastastikust huvi pakkuvad projektid, kui 
need on jätkusuutlikud ning suudavad 
näidata märkimisväärset sotsiaal-
majanduslikku netokasu vähemalt kahele 
liikmesriigile ja vähemalt ühele 
kolmandale riigile. Selliseid projekte võib 
rahastamiskõlblikuna liidu loendisse lisada 
tingimustel, et õigusnormid ühtlustatakse 
liiduga ning näidatakse, et need aitavad 
kaasa liidu üldiste energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele 
energiavarustuskindluse ja CO2 heite 
vähendamise seisukohast. Sellist 
õigusnormide vastavusse viimist või 
ühtlustamist tuleks eeldada Euroopa 
Majanduspiirkonna või energiaühenduse 
lepinguosaliste puhul. Lisaks peaks kolmas 
riik, kellega liit teeb koostööd vastastikust 
huvi pakkuvate projektide arendamisel, 
võimaldama sarnase ajakava kiirendatud 
rakendamiseks ja muud poliitika 
toetusmeetmed, nagu on sätestatud 
käesolevas määruses. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses käsitleda vastastikust 
huvi pakkuvaid projekte samal viisil kui 
ühishuviprojekte, kusjuures kõik 
ühishuviprojekte käsitlevad sätted kehtivad 
ka vastastikust huvi pakkuvate projektide 
kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

naaberriikidega ja riikidega, kellega liit on 
sisse seadnud konkreetse energiakoostöö. 
Seepärast peaks käesoleva määruse 
reguleerimisalasse olema hõlmatud 
vastastikust huvi pakkuvad projektid, kui 
need on jätkusuutlikud ning suudavad 
näidata märkimisväärset sotsiaal-
majanduslikku netokasu vähemalt kahele 
liikmesriigile ja vähemalt ühele 
kolmandale riigile tulevase õiglase koostöö 
kindlustamisel. Selliseid projekte võib 
rahastamiskõlblikuna liidu loendisse lisada 
tingimustel, et õigusnormid ühtlustatakse 
liiduga ja see ühtlustamine viiakse läbi 
tulemuslikult ning tingimusel, et 
näidatakse, et projektid aitavad kaasa liidu 
ja kolmandate riikide üldiste energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele 
energiavarustuskindluse ja CO2 heite 
vähendamise seisukohast. Sellist 
õigusnormide vastavusse viimist või 
ühtlustamist tuleks eeldada Euroopa 
Majanduspiirkonna või energiaühenduse 
lepinguosaliste puhul või seda saab muude 
kolmandate riikide puhul tõendada 
kahepoolsete lepingutega, mis sisaldavad 
asjakohaseid sätteid CO2 heite 
vähendamist käsitlevate kliima- ja 
energiapoliitika eesmärkide kohta, ning 
seda võib täiendavalt hinnata asjakohane 
piirkondlik rühm komisjoni toetusel. 
Lisaks peaks kolmas riik, kellega liit teeb 
koostööd vastastikust huvi pakkuvate 
projektide arendamisel, võimaldama 
sarnase ajakava kiirendatud rakendamiseks 
ja muud poliitika toetusmeetmed, nagu on 
sätestatud käesolevas määruses. Seepärast 
tuleks käesolevas määruses käsitleda 
vastastikust huvi pakkuvaid projekte samal 
viisil kui ühishuviprojekte, kusjuures kõik 
ühishuviprojekte käsitlevad sätted kehtivad 
ka vastastikust huvi pakkuvate projektide 
kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks peab liit märkimisväärselt 
suurendama taastuvelektri tootmist, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- 
ja energiaeesmärgid ning 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Olemasolevad 
elektrienergia ülekandmise ja salvestamise 
taristukategooriad on üliolulised, et lõimida 
taastuvelektri tootmise märkimisväärne 
suurenemine elektrivõrku. Lisaks nõuab 
see suuremaid investeeringuid avamere 
taastuvenergiasse30. Samuti tuleks tegeleda 
avamere ja maismaa elektrivõrkude 
pikaajalise planeerimise ja arendamise 
koordineerimisega. Eelkõige tuleks 
avamere taristu planeerimisel minna 
projektipõhiselt lähenemisviisilt üle 
kooskõlastatud terviklikule 
lähenemisviisile, millega tagatakse 
lõimitud avamerevõrkude säästev areng 
kooskõlas iga merepiirkonna avamere 
taastuvenergia potentsiaaliga, 
keskkonnakaitse ja muude mere 
kasutusviisidega.

(18) Lisaks peab liit märkimisväärselt 
suurendama taastuvelektri tootmist, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- 
ja energiaeesmärgid ning 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Olemasolevad 
elektrienergia ülekandmise ja salvestamise 
taristukategooriad on üliolulised, et lõimida 
taastuvelektri tootmise märkimisväärne 
suurenemine elektrivõrku. Lisaks nõuab 
see suuremaid investeeringuid avamere 
taastuvenergiasse, et tagada selle 
tehnoloogia lõplik väljakujunemine ja 
kulutõhusaks muutumine. See hõlmab 
uusi avamere tuuleenergia 
tootmisvõimsusi ühendavaid 
radiaalühendusi ja integreeritud 
hübriidprojekte. Samuti tuleks tegeleda 
avamere ja maismaa elektrivõrkude 
pikaajalise planeerimise ja arendamise 
koordineerimisega. Eelkõige tuleks 
avamere taristu planeerimisel minna 
projektipõhiselt lähenemisviisilt üle 
kooskõlastatud terviklikule 
lähenemisviisile, millega tagatakse 
lõimitud avamerevõrkude säästev areng 
kooskõlas iga merepiirkonna avamere 
taastuvenergia potentsiaaliga, 
keskkonnakaitse ja muude mere 
kasutusviisidega. Tuleks toetada 
lähenemisviisi, mis põhineb liikmesriikide 
vabatahtlikul koostööl. Liikmesriigid 
peaksid jätkuvalt vastutama oma 
territooriumiga seotud ühishuviprojektide 
ja nendega seonduvate kulude heaks 
kiitmise eest ning saama iseseisvalt 
kindlaks määrata oma energiaallikate 
kogumi kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 194.

__________________ __________________
30 Teatis avamerestrateegia kohta. 30 Teatis avamerestrateegia kohta.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Asjaomastel liikmesriikidel peaks 
olema võimalik hinnata tulu ja kulusid, mis 
on seotud taastuvenergia 
avamerevõrkudega merepiirkondades, 
ning teha esialgne kulude jagamise analüüs 
merepiirkonna tasandil, et toetada ühiseid 
poliitilisi kohustusi avamere taastuvenergia 
arendamiseks merepiirkonna tasandil. 
Seepärast peaks komisjon töötama välja 
ühtsed põhimõtted lõimitud avamerevõrgu 
arengukavade kasutuselevõtu kulude-
tulude ja kulude jagamise metoodika jaoks, 
mis peaks võimaldama liikmesriikidel läbi 
viia asjakohast hindamist.

(19) Avamere tuuleenergia tootmise 
võimalused liidus on erinevad. 
Asjaomastel liikmesriikidel peaks olema 
võimalik hinnata tulu ja kulusid, mis on 
seotud taastuvenergia integreeritud 
avamerevõrguga merepiirkondades, ning 
teha esialgne kulude jagamise analüüs 
merepiirkonna tasandil, et toetada ühiseid 
poliitilisi kohustusi avamere taastuvenergia 
arendamiseks merepiirkonna tasandil. 
Seepärast peaks koostööamet töötama välja 
ühtsed põhimõtted lõimitud avamerevõrgu 
arengukavade kasutuselevõtu kulude-
tulude ja kulude jagamise metoodika jaoks, 
mis peaks võimaldama liikmesriikidel läbi 
viia asjakohast hindamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamine, mis on elektri- ja 
gaasikategooriatega seotud 
ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alus, on osutunud tõhusaks. Kuigi Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikel ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustikel (ENTSOd) ning 
ülekandevõrguettevõtjatel on protsessis 
oluline roll, on protsessi usaldusväärsuse 
suurendamiseks vaja suuremat kontrolli, 
eelkõige seoses tulevikustsenaariumide 
määratlemisega, pikaajaliste taristulünkade 
ja kitsaskohtade kindlakstegemisega ning 
üksikute projektide hindamisega. Seetõttu 
peaks Energeetikasektorit Reguleerivate 

(20) Kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamine, mis on elektri- ja 
gaasikategooriatega seotud 
ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alus, on osutunud tõhusaks. Kuigi Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikel ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustikel (ENTSOd) ning 
ülekandevõrguettevõtjatel on protsessis 
oluline roll, on protsessi usaldusväärsuse 
suurendamiseks vaja suuremat kontrolli, 
eelkõige seoses tulevikustsenaariumide 
määratlemisega, pikaajaliste taristulünkade 
ja kitsaskohtade kindlakstegemisega ning 
üksikute projektide hindamisega. Seetõttu 
peaks Energeetikasektorit Reguleerivate 
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Asutuste Koostööametil (edaspidi 
„koostööamet“) ja komisjonil olema 
sõltumatu valideerimise vajaduse tõttu 
protsessis suurem roll, sealhulgas kogu 
liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava koostamise protsessis vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2019/94331 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/200932.

Asutuste Koostööametil (edaspidi 
„koostööamet“) ja komisjonil olema 
sõltumatu valideerimise vajaduse tõttu 
protsessis suurem roll, sealhulgas kogu 
liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava koostamise protsessis vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2019/94331 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/200932. 
TEN-E raamistiku kohasele otsuste 
tegemisele aitaks kaasa sõltumatu 
teadusasutuse, näiteks kliimamuutusi 
käsitleva Euroopa teadusnõukogu 
(edaspidi „teadusnõukogu“) objektiivne 
teaduspõhine sisend. Otsuste tegemist 
tuleb korraldada võimalikult tõhusalt, et 
vältida dubleerimist.

__________________ __________________
31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 
2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT 
L 158, 14.6.2019, lk 54).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 
2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT 
L 158, 14.6.2019, lk 54).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20a) Kooskõlas 2020. aasta 
energiataristu foorumi järeldustega on 
vaja tagada, et kõiki asjaomaseid 
sektoreid, nagu gaasi-, elektri-, kütte- ja 
transpordisektorit, võetakse terviklikus 
perspektiivis arvesse kõigi maismaa- ja 
avamere-, ülekande- ja jaotustaristute 
kavandamisprotsessides. Selleks et täita 
Pariisi kliimakokkulepet ning saavutada 
liidu 2030. aasta kliimaeesmärgid, 2040. 
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aasta avamereenergia arengueesmärgid ja 
kooskõlas eesmärgiga saavutada hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus, peaks 
TEN-E raamistik tuginema arukamale, 
integreeritumale, pikaajalisemale ja 
optimeeritumale „ühtse energiasüsteemi“ 
vaatepunktile, võttes kasutusele 
raamistiku, mis võimaldab taristu 
kavandamist eri sektorites paremini 
koordineerida ja loob võimaluse 
optimaalselt integreerida eri 
ühenduslahendusi, mis hõlmavad eri 
taristute vahelisi erinevaid võrguelemente. 
See tuleks tagada, töötades välja ühtse 
sektori integreeritud metoodika, mis tagab 
omavahelise kooskõla ja kajastab kõigi 
asjaomaste turuosaliste vastastikust 
sõltuvust. Lisaks tuleks see tagada 
valdkondadevaheliste hindamiste ühise 
kulude-tulude metoodikaga, mille 
ENTSOd on välja töötanud integreeritud 
mudeli osana, ning eri sektorite jõulise 
kaasamisega protsessi spetsiaalse 
energiataristu sidusrühmade komitee 
kaudu. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Oluline on tagada, et 
ühishuviprojekti staatuse saavad ainult 
sellised taristuprojektid, mille jaoks ei ole 
mõistlikke alternatiivseid lahendusi. 
Selleks järgitakse taristu puuduste 
kindlakstegemisel energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
kaalutakse esmajärjekorras kõiki 
asjakohaseid taristuga mitteseotud 
lahendusi, et kõrvaldada tuvastatud 
puudused. Lisaks peaksid 
projektiarendajad esitama projekti 
rakendamise ajal aruande keskkonnaalaste 
õigusaktide järgimise kohta, ning 
tõendama, et projektid ei kahjusta oluliselt 

(21) Oluline on tagada, et 
ühishuviprojekti staatuse saavad ainult 
sellised taristuprojektid, mille jaoks ei ole 
mõistlikke alternatiivseid lahendusi. 
Selleks tuleks kogu taristu kavandamise ja 
projektide hindamise protsessi 
integreerida energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõte, nagu on täpsustatud 
läbivaadatud energiatõhususe direktiivis ja 
komisjoni algatuses „Energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõte – praktilised 
rakendamissuunised otsustajatele“. 
Kooskõlas energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõttega tuleks kaaluda 
kõiki asjakohaseid alternatiive 
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keskkonda kooskõlas määruse (EÜ) 
2020/852 artikliga 1733. Olemasolevate 
ühishuviprojektide puhul, mis on 
saavutanud piisava küpsusastme, võetakse 
seda arvesse, kui piirkondlikud rühmad 
valivad projektid hilisemasse liidu 
loendisse.

olemasolevate ülekandesüsteemide 
optimeerimiseks, mis võiksid aidata 
kõrvaldada taristu puudujääkide 
tuvastamise etapis tuvastatud puudujääke, 
ning kui need alternatiivid on kogu 
süsteemi arvesse võttes kulude-tulude 
analüüsi kohaselt kulutõhusamad kui uue 
taristu ehitamine, tuleks need lahendused 
kasutusele võtta. Piirkondlikud rühmad, 
keda abistavad riigi reguleerivad 
asutused, peaksid kaaluma kooskõlas 
käesoleva määrusega välja töötatud 
taristulünkade hindamise eeldusi ja 
tulemusi ning tagama, et 
ühishuviprojektide valikumenetluses 
võetakse täielikult arvesse 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet. Lisaks peaksid 
projektiarendajad esitama projekti 
rakendamise ajal aruande keskkonnaalaste 
õigusaktide järgimise kohta, ning 
tõendama, et projektid ei kahjusta oluliselt 
keskkonda kooskõlas määruse (EÜ) 
2020/852 artikliga 1733. Olemasolevate 
ühishuviprojektide puhul, mis on 
saavutanud piisava küpsusastme, võetakse 
seda arvesse, kui piirkondlikud rühmad 
valivad projektid hilisemasse liidu 
loendisse.

__________________ __________________
33 Määrus (EL) 2020/852, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2019/2088, ELT L 198, 
22.6.2020, lk 13.

33 Määrus (EL) 2020/852, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2019/2088, ELT L 198, 
22.6.2020, lk 13.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pinge ja sageduse stabiilsuse 
tagamiseks tuleks erilist tähelepanu pöörata 
Euroopa elektrivõrgu stabiilsusele 
muutuvates tingimustes, pidades eelkõige 

(22) Pinge ja sageduse stabiilsuse 
tagamiseks tuleks erilist tähelepanu pöörata 
Euroopa elektrivõrgu stabiilsusele ja 
piiriülese ülekandetaristu võimsusele 
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silmas taastuvelektri kasvavat osakaalu. muutuvates tingimustes, pidades eelkõige 
silmas paindlikkusvõimaluste, nagu 
taastuvenergia salvestamise, ja 
taastuvelektri kasvavat osakaalu. Eelkõige 
tuleb esmatähtsaks pidada jõupingutusi 
tagada ja säilitada rahuldaval tasemel 
vähese CO2 heitega energia tootmine, et 
tagada kodanike ja ettevõtjate jaoks 
energiavarustuskindlus.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 13 
strateegilist üleeuroopalise energiataristu 
prioriteeti, mille elluviimine on oluline, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise ja 
salvestamise, taastuvenergia 
avamerevõrkude, vesiniku ülekandmise ja 
ladustamise, elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordiga seotud 
teemavaldkondi.

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 13 
strateegilist üleeuroopalise energiataristu 
prioriteeti, mille elluviimine on oluline, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise ja 
salvestamise, taastuvenergia 
avamerevõrkude, vesiniku ülekandmise ja 
ladustamise, elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordi ja 
säilitamisega seotud teemavaldkondi.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25a) Protsessi tõhususe 
suurendamiseks tuleks piirkondlike 
rühmade vahelist koostööd tihendada ja 
veelgi ergutada. On vaja, et komisjon 
etendaks selle koostöö hõlbustamisel 
olulist rolli, eesmärgiga käsitleda 
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võimalikku mõju, mida projektid teistele 
piirkondlikele rühmadele võivad 
avaldada.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, hoides samal ajal 
projektiarendajate halduskoormuse 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks 
teatavatesse raskustesse sattunud 
projektidele määrama Euroopa 
koordinaatorid. Konkreetsete projektide 
rakendamisel tehtud edusamme ja 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmist tuleks arvesse võtta 
vastavate projektide valikumenetluses 
järgnevatesse liidu loenditesse.

(27) Ühishuviprojekte tuleks võimalikult 
kiiresti rakendada ning tähelepanelikult 
jälgida ja hinnata, pidades samal ajal 
nõuetekohaselt kinni sidusrühmade 
osalemise nõuetest ja keskkonnaalastest 
õigusaktidest ning hoides 
projektiarendajate halduskoormuse 
võimalikult väiksena. Komisjon peaks 
teatavatesse raskustesse sattunud või 
viivitusi kogevatele projektidele määrama 
Euroopa koordinaatorid. Konkreetsete 
projektide rakendamisel tehtud edusamme 
ja käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmist tuleks arvesse võtta 
vastavate projektide valikumenetluses 
järgnevatesse liidu loenditesse.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu energia- ja transpordi- ja 
telekommunikatsioonitaristu 
ühishuviprojektide kavandamist ja 
rakendamist tuleks kooskõlastada, et 
tekitada nende koostoimet kõikjal, kus see 
on majanduslikust, tehnilisest, keskkonna-, 
kliima- või ruumilise planeerimise 
seisukohast teostatav, võttes seejuures 
arvesse asjakohaseid ohutusküsimusi. 
Seega peaks erinevate üleeuroopaliste 
võrkude planeerimisel olema võimalik 

(29) Liidu energia- ja transpordi- ja 
telekommunikatsioonitaristu 
ühishuviprojektide kavandamist ja 
rakendamist tuleks kooskõlastada, et 
tekitada nende koostoimet kõikjal, kus see 
on majanduslikust, tehnilisest, keskkonna-, 
kliima- või ruumilise planeerimise 
seisukohast teostatav, võttes seejuures 
arvesse energiasüsteemi 
lõimimisstrateegiat ning pidades silmas 
asjakohaseid ohutusküsimusi. Seega peaks 
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eelistada transpordi-, kommunikatsiooni- ja 
energiavõrkude ühendamist, et tulla toime 
võimalikult väikese territooriumiga ja 
võimaluse korral tagada olemasolevate või 
kasutamata trasside uuesti kasutamine, et 
minimeerida igasugust negatiivset 
sotsiaalset, majanduslikku, keskkonna-, 
kliima- ja finantsmõju.

erinevate üleeuroopaliste võrkude 
planeerimisel olema võimalik eelistada 
transpordi-, kommunikatsiooni- ja 
energiavõrkude ühendamist, et tulla toime 
võimalikult väikese territooriumiga. Eri 
sektorite energiasüsteemide lõimimiseks 
on vajalik ühine visioon võrkude kohta, et 
võimaluse korral tagada olemasolevate või 
kasutamata trasside uuesti kasutamine, 
selleks et minimeerida igasugust 
negatiivset sotsiaalset, majanduslikku, 
keskkonna-, kliima- ja finantsmõju.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31a) On oluline, et sidusrühmadele, 
sealhulgas kodanikuühiskonnale, antakse 
teavet ja nendega konsulteeritakse, et 
tagada projektide edu ja piirata nende 
vastu esitatud vastuväiteid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Et vähendada keerukust, 
suurendada tõhusust ja läbipaistvust ning 
aidata tihendada liikmesriikide koostööd, 
peaks olema pädev asutus või pädevad 
asutused, kes lõimivad või koordineerivad 
kõiki loamenetlusi („ühtne 
kontaktpunkt“).

(32) Et vähendada keerukust, 
suurendada tõhusust ja läbipaistvust ning 
aidata tihendada liikmesriikide koostööd, 
peaksid nad looma ühtsed kontaktpunktid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et taastuvenergia avamerevõrkude 
loamenetlust lihtsustada ja kiirendada, 
peaksid konkreetse merepiirkonna ümber 
asuvad liikmesriigid looma ainulaadsed 
kontaktpunktid, mida piirkondliku eripära 
ja geograafia tõttu nimetatakse avamere 
ühtseks kontaktpunktiks, lihtsustamaks ja 
koordineerimaks sellistele projektidele 
lubade andmise protsessi. Lisaks peaks 
taastuvenergia avamerevõrkude ühtse 
kontaktpunkti loomine merepiirkonna 
kohta vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja kiirendama sageli paljusid 
jurisdiktsioone läbivate avamere 
ülekanderajatiste loamenetlusprotsessi.

(33) Et taastuvenergia avamerevõrkude 
loamenetlust lihtsustada ja kiirendada, 
peaksid konkreetse merepiirkonna ümber 
asuvad liikmesriigid looma ühtsed 
kontaktpunktid, võttes arvesse 
piirkondlikku eripära ja geograafiat, 
vähendades nii projektiarendajate 
halduskoormust ning lihtsustades 
sellistele projektidele lubade andmise 
protsessi. Lisaks peaks taastuvenergia 
avamerevõrkude ühtse kontaktpunkti 
loomine merepiirkonna kohta vähendama 
keerukust, suurendama tõhusust ja 
kiirendama sageli paljusid jurisdiktsioone 
läbivate avamere ülekanderajatiste 
loamenetlusprotsessi.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ühishuviprojektide arendus-, 
ehitus-, tegevus- ja hoolduskulud peaksid 
üldjuhul täielikult katma taristu kasutajad. 
Kui turunõudluse või kasutustasude 
eeldatava mõju hindamisest nähtub, et 
ilmselt ei õnnestu kulusid katta taristu 
kasutajate tasudest, peaks olema lubatud 
ühishuviprojektide kulude piiriülene 
jaotamine.

(38) Ühishuviprojektide arendus-, 
ehitus-, tegevus- ja hoolduskulud peaksid 
üldjuhul täielikult katma taristu kasutajad. 
Kulude jaotamine peaks tagama, et 
lõppkasutajaid ei koormata 
ebaproportsionaalselt, eriti kui see võib 
põhjustada energiaostuvõimetust. Kui 
turunõudluse või kasutustasude eeldatava 
mõju hindamisest nähtub, et ilmselt ei 
õnnestu kulusid katta taristu kasutajate 
tasudest, peaks olema lubatud 
ühishuviprojektide kulude piiriülene 
jaotamine.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kulude asjakohase jaotamise 
arutelu peaks põhinema taristuprojekti 
kulude ja tulude analüüsil, mis viiakse läbi 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, 
kasutades sama stsenaariumi, mida 
kasutati ajal, mil projekt lisati liidu 
ühishuviprojektide loendisse, ja mis 
toimub kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
raames, mille Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) 
ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustik (ENTSO-G) on ette 
valmistanud vastavalt määrusele (EL) 
2019/943 ja määrusele (EÜ) nr 715/2009 
ning mille koostööamet on läbi vaadanud. 
Analüüsis võib investeeringute 
ühikukulude võrdlemiseks võtta arvesse 
näitajaid ja vastavaid kontrollväärtusi.

(39) Kulude asjakohase jaotamise 
arutelu peaks põhinema taristuprojekti 
kulude ja tulude analüüsil, mis viiakse läbi 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, 
kasutades kõiki asjakohaseid 
stsenaariume, mis on kehtestatud kogu 
liitu hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames, mille Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) on ette valmistanud vastavalt 
määrusele (EL) 2019/943 ja määrusele 
(EÜ) nr 715/2009 ning mille koostööamet 
on läbi vaadanud, ning muid võrgu arengu 
kavandamise stsenaariume, mis 
võimaldavad põhjalikult analüüsida 
ühishuviprojekti panust liidu 
energiapoliitikasse, milleks on CO2 heite 
vähendamine, turgude lõimimine, 
konkurents, säästvus ja varustuskindlus. 
Analüüsis võib investeeringute 
ühikukulude võrdlemiseks võtta arvesse 
näitajaid ja vastavaid kontrollväärtusi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Üha enam lõimitud energia 
siseturul on vaja selgeid ja läbipaistvaid 
eeskirju kulude riikidevaheliseks 
jaotamiseks, et kiirendada piiriülesesse 
taristusse investeerimist. Oluline on tagada 
ühishuviprojektide arendamiseks stabiilne 
rahastamisraamistik, minimeerides ühtlasi 
rahalise toetuse vajadust. Kulude piiriülese 
jaotamise üle otsustamisel peaksid riikide 
reguleerivad asutused jaotama 
investeerimiskulud piiriüleselt tervikuna ja 
lisama need riiklikesse tariifidesse ning 

(40) Üha enam lõimitud energia 
siseturul on vaja selgeid ja läbipaistvaid 
eeskirju kulude riikidevaheliseks 
jaotamiseks, et kiirendada piiriülesesse 
taristusse investeerimist ja piiriülese 
mõjuga projekte. Oluline on tagada 
ühishuviprojektide arendamiseks stabiilne 
rahastamisraamistik, minimeerides ühtlasi 
rahalise toetuse vajadust, ning samas 
ergutada huvitatud investoreid 
asjakohaste stiimulite ja 
rahastamismehhanismidega, et elektri 
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seejärel kindlaks tegema, kas nende mõju 
riigisisestele tariifidele võib põhjustada 
tarbijatele ebaproportsionaalset koormust. 
Riikide reguleerivad asutused peaksid 
võtma arvesse tegelikke või hinnangulisi 
kasutustasusid ja tulusid, et vältida 
projektide mitmekordset toetamist. 
Nimetatud tasusid ja tulusid tuleks arvesse 
võtta vaid niivõrd, kuivõrd nad on seotud 
projektidega ja mõeldud asjaomaste kulude 
katmiseks.

lõpphinda arengufaasis riiklike tariifide 
kaudu mitte koormata. Kulude piiriülese 
jaotamise üle otsustamisel peaksid riikide 
reguleerivad asutused jaotama 
investeerimiskulud piiriüleselt tervikuna ja 
lisama need riiklikesse tariifidesse ning 
seejärel kindlaks tegema, kas nende mõju 
riigisisestele tariifidele võib põhjustada 
tarbijatele ebaproportsionaalset koormust. 
Riikide reguleerivad asutused peaksid 
võtma arvesse tegelikke või hinnangulisi 
kasutustasusid ja tulusid, et vältida 
projektide mitmekordset toetamist. 
Nimetatud tasusid ja tulusid tuleks arvesse 
võtta vaid niivõrd, kuivõrd nad on seotud 
projektidega ja mõeldud asjaomaste kulude 
katmiseks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40a) Lõimitud energiaturu vajadused 
ulatuvad kaugemale taristuprojektide 
piiriülesest füüsilisest jalajäljest, et aidata 
kaasa TEN-E sammaste, näiteks 
säästvuse või varustuskindluse 
saavutamisele. Vaja on piiriüleseid 
projekte, millel on positiivne mõju liidu 
elektrivõrgule, näiteks arukad 
elektrivõrgud või elektrolüüsiseadmed, 
ilma et need tegelikult füüsilist ühist piiri 
puudutaks.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Määrus (EL) nr 347/2013 on 
näidatud, et erasektori rahastamise 

(45) Määrus (EL) nr 347/2013 on 
näidatud, et erasektori rahastamise 
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võimendamine liidu märkimisväärse 
finantsabi kaudu annab lisaväärtust ja 
võimaldab rakendada Euroopa tähtsusega 
projekte. Majandusliku ja rahalise olukorra 
ning eelarvepiirangute tingimustes tuleks 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
jätkata toetuste ja finantsinstrumentide 
kaudu antavat sihtotstarbelist toetust, et 
meelitada esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade 
rahastamiseks ligi uusi investoreid, hoides 
ühtlasi liidu eelarvevahendite osakaalu 
selles võimalikult väiksena.

võimendamine liidu märkimisväärse 
finantsabi kaudu annab lisaväärtust ja 
võimaldab rakendada Euroopa tähtsusega 
projekte. Majandusliku ja rahalise olukorra 
ning eelarvepiirangute tingimustes tuleks 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 
jätkata toetuste ja finantsinstrumentide 
kaudu antavat sihtotstarbelist toetust, et 
tuua võimalikult suurt kasu liidu 
elanikele ning meelitada esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade 
rahastamiseks ligi uusi investoreid, hoides 
ühtlasi liidu eelarvevahendite osakaalu 
selles võimalikult väiksena.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Toetused vastastikust huvi 
pakkuvate projektidega seotud töödeks 
peaksid olema kättesaadavad üksnes liidu 
territooriumil tehtavateks 
investeeringuteks ja ainult juhul, kui 
vähemalt kaks liikmesriiki panustavad 
projekti eeliseid silmas pidades 
märkimisväärselt rahaliselt projekti 
investeerimiskuludesse.

(47) Toetused vastastikust huvi 
pakkuvate projektidega seotud töödeks 
peaksid olema kättesaadavad üksnes liidu 
territooriumil tehtavate investeeringute 
osadeks ja ainult juhul, kui vähemalt kaks 
liikmesriiki panustavad projekti eeliseid 
silmas pidades märkimisväärselt rahaliselt 
projekti investeerimiskuludesse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– täiendada käesolevat määrust, 
vaadates läbi esmatähtsate koridoride ja 
teemavaldkondade ulatuse ja koosseisu 
ning võttes vastu esmatähtsate koridoride 
ja teemavaldkondade uued loendid;

välja jäetud
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– muuta käesoleva määruse lisasid, 
et võtta vastu ja vaadata läbi liidu 
ühishuviprojektide loend, austades ühtlasi 
liikmesriikide ja kolmandate riikide õigust 
kiita heaks nende territooriumiga seotud 
ühishuviprojekte või vastastikust huvi 
pakkuvaid projekte.

– käesoleva määruse lisad, et võtta 
vastu ja vaadata läbi liidu 
ühishuviprojektide loend, austades ühtlasi 
liikmesriikide ja kolmandate riikide õigust 
kiita heaks nende territooriumiga seotud 
ühishuviprojekte või vastastikust huvi 
pakkuvaid projekte.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks seoses 
kulude piiriülese jaotamise menetlustega 
ning et võimaldada liikmesriikidel 
hinnata seotud merepiirkonna 
taastuvenergia avamerevõrkude tulusid ja 
kulusid, pidades silmas ka tootmiskohtade 
turu- ja finantskorraldust, näiteks juba 
antud toetust, ning teha esialgne kulude 
jagamise analüüs mereterritooriumi 
tasandil, tuleks komisjonile anda ELi 
toimimise lepingu artikli 291 kohased 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201145. 
Kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmiseks tuleks kasutada 
nõuandemenetlust.

välja jäetud

__________________
45 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek 41
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
nimelt üleeuroopaliste energiavõrkude 
arendamist ja koostalitlusvõimet ning 
selliste võrkudega ühendamist, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
seetõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe 
käesolev määrus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(52) Kuna liikmesriigid ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärke, milleks on üleeuroopaliste 
energiavõrkude arendamine ja 
koostalitlusvõime ning ühendamine 
selliste võrkude ja taristuga, mis aitavad 
saavutada liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärke ning hiljemalt 2050. 
aastaks kliimaneutraalsuse eesmärki, 
samuti aitavad kaasa energiajulgeolekule, 
turgude lõimimisele ja konkurentsile 
kõigis liikmesriikides, energiakandjate 
taskukohasusele ja juurdepääsetavusele, 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule 
ning ühtekuuluvusele kogu liidus, vaid 
neid on parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit seega võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe 
käesolev määrus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) õigeaegse 
arendamise ja koostalitlusvõime jaoks, mis 
aitavad saavutada liidu 2030. aasta kliima- 
ja energiaeesmärke ning 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärki.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) õigeaegse 
arendamise ja koostalitlusvõime jaoks, mis 
aitavad tagada kliimamuutuste 
leevendamist ja eelkõige saavutada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2018/1999 artikli 2 punktis 11 
sätestatud liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärke ning hiljemalt 
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2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärki, 
samuti aitavad kaasa energiajulgeolekule, 
turgude lõimimisele ja konkurentsile 
kõigis liikmesriikides, energiakandjate 
taskukohasusele ja juurdepääsetavusele, 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule 
ning ühtekuuluvusele kogu liidus.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset elluviimist, lihtsustades, 
paremini kooskõlastades ja kiirendades 
loamenetlusi ning suurendades üldsuse 
osalemist;

b) hõlbustatakse ühishuviprojektide ja 
vastastikust huvi pakkuvate projektide 
õigeaegset elluviimist, lihtsustades, 
paremini kooskõlastades ja kiirendades 
loamenetlusi ning suurendades üldsuse 
osalemist;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sätestatakse eeskirjad ja suunised 
ühishuviprojektide kulude piiriüleseks 
jaotamiseks ja riskidega seotud stiimulite 
pakkumiseks;

c) sätestatakse eeskirjad ja suunised 
ühishuviprojektide ja vastastikust huvi 
pakkuvate projektide kulude piiriüleseks 
jaotamiseks ja riskidega seotud stiimulite 
pakkumiseks;

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määratakse tingimused, mille 
täitmisel on ühishuviprojektid kõlblikud 
liidu rahalise abi saamiseks;

d) määratakse tingimused, mille 
täitmisel on ühishuviprojektid ja 
vastastikust huvi pakkuvad projektid 
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kõlblikud liidu rahalise abi saamiseks;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks mõistetele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2009/73/EÜ, (EL) 
2018/200146 ja (EL) 2019/944 ning 
määrustes (EÜ) nr 715/2009, (EL) 
2019/942 ja (EL) 2019/943 kasutatakse 
käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

Lisaks mõistetele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2009/73/EÜ, (EL) 
2018/200146 ja (EL) 2019/944 ning 
määrustes (EÜ) nr 715/2009, (EL) 
2019/942, (EL) 2018/1999 ja (EL) 
2019/943 kasutatakse käesolevas määruses 
järgmisi mõisteid:

__________________ __________________
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta, ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta, ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „energiataristu“ – füüsilised 
seadmed või rajatised, mis kuuluvad 
energiataristukategooriate alla ning asuvad 
liidus ja ühendavad liitu ja üht või mitut 
kolmandat riiki;

1) „energiataristu“ – energia 
transportimiseks, muundamiseks, 
agregeerimiseks, seireks, haldamiseks või 
salvestamiseks mõeldud füüsilised 
seadmed või rajatised, mis kuuluvad 
energiataristukategooriate alla ning asuvad 
liidus ja ühendavad liitu ja üht või mitut 
kolmandat riiki;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b) „energiavarustuskindlus või 
energiajulgeolek“ – pidev ja katkematu 
energia kättesaadavus, mille 
saavutamiseks suurendatakse ülekande- 
ja jaotusvõrkude tõhusust ja 
koostalitlusvõimet, edendatakse süsteemi 
paindlikkust, välditakse ülekoormust, 
tagatakse vastupidavad tarneahelad ja 
küberturvalisus ning kaitstakse kogu 
taristut ja eelkõige elutähtsat taristut ja 
kohandatakse seda kliimamuutustega, 
vähendades samas strateegilist 
energiasõltuvust;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ühishuviprojekt“ – projekt, mida 
on vaja I lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade 
loomiseks ning mis kuulub artiklis 3 
nimetatud ühishuviprojektide liidu 
loendisse;

4) „ühishuviprojekt“ – projekt, mida 
on vaja käesoleva määruse I lisas 
sätestatud esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade 
loomiseks, või käesoleva määruse II lisas 
sätestatud projekt, mis on välja töötatud 
saartel, mis ei ole omavahel ühendatud 
või ei ole piisavalt ühendatud 
üleeuroopaliste energiavõrkudega ning 
mis on väikesed eraldatud võrgud või 
väikesed ühendatud võrgud, nagu on 
määratletud direktiivi (EL) 2019/944 
artikli 2 punktides 42 ja 43, ning aitab 
märkimisväärselt kaasa nii saare 
energiasüsteemi ja liidu CO2 heite 
vähendamise eesmärkide saavutamisele 
kui ka säästvusele oma 
asukohaterritooriumil, ning kuulub 
käesoleva määruse artiklis 3 nimetatud 
ühishuviprojektide liidu loendisse;
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastastikust huvi pakkuv projekt“ 
– projekt, mida liit edendab koostöös 
kolmandate riikidega;

5) „vastastikust huvi pakkuv projekt“ 
– projekt, mida liit edendab koostöös 
kolmandate riikidega, mis kuulub II lisa 
punkti 1 alapunktis a, punkti 1 alapunktis 
e, punkti 3 alapunktis a või punkti 5 
alapunktis a sätestatud kategooriasse ning 
mis aitab kaasa liidu üldiste energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele ja 
kuulub artiklis 3 osutatud projektide liidu 
loendisse.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „energiataristu kitsaskoht“ – 
ülekandevõimsuse piiratusest, sealhulgas 
taristu puudumisest tingitud 
energiasüsteemi füüsiliste energiavoogude 
piirang;

6) „energiataristu kitsaskoht“ – 
ülekandevõimsuse piiratusest, sealhulgas 
taristu, salvestamise, muundamise või 
tarbimiskaja agregeerimise puudumisest 
tingitud energiasüsteemi füüsiliste 
energiavoogude piirang;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülekandevõrguettevõtja, 
jaotusvõrguettevõtja või muu ettevõtja või 
investor, kes töötab välja ühishuviprojekti;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 53
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
kus võrguettevõtja saab digitaalselt jälgida 
võrguga ühendatud kasutajate tegevust, 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, tarbijate ja/või tootvate 
tarbijatega, et edastada elektrit säästval, 
kulutõhusal ja turvalisel viisil;

8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
millesse saab kulutõhusalt integreerida 
kõigi võrguga ühendatud kasutajate, 
sealhulgas tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate käitumise ja tegevuse, selleks et 
saada majanduslikult tõhus ja säästlik 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, 
varustuskindel ja ohutu, ja kuhu saab 
hästi integreerida taastuvaid 
energiaallikaid ning kus võrguettevõtja 
saab digitaalselt jälgida võrguga ühendatud 
kasutajate tegevust, ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, energiasalvestusrajatiste ning 
tarbijate ja/või tootvate tarbijatega, et 
edastada elektrit säästval, kulutõhusal ja 
turvalisel viisil;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a) „võrguettevõtja“ – 
ülekandevõrguettevõtja või 
jaotusvõrguettevõtja.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9b) „uue kasutusotstarbe andmine“ – 
olemasoleva maagaasitaristu tehniline 
täiustamine või muutmine puhta vesiniku 
kasutamise eesmärgil;
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9c) „kaugküte ja -jahutus“ – tõhus 
kaugküte ja -jahutus, nagu see on 
määratletud direktiivi 2012/27/EL artikli 
2 punktis 41;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „tööd“ – koostisosade, süsteemide 
ja teenuste, sh tarkvara ostmine, tarnimine 
ja kasutuselevõtmine ning projektiga 
seotud arendus-, ehitus- ja 
paigaldustegevus, paigaldiste vastuvõtmine 
ning projekti käivitamine;

11) „tööd“ – koostisosade, süsteemide 
ja teenuste, sh tarkvara ostmine, tarnimine 
ja kasutuselevõtmine ning projektiga 
seotud arendus-, uue kasutusotstarbe 
andmise, ehitus- ja paigaldustegevus, 
paigaldiste vastuvõtmine ning projekti 
käivitamine;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14a) „spetsiaalselt vesiniku jaoks 
mõeldud rajatised“ – taristu, mis on 
valmis mahutama puhast vesinikku ilma 
edasiste kohandustöödeta, sealhulgas 
torustikud või hoidlad;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „asjaomased riigi reguleerivad 
asutused“ – nende liikmesriikide 
reguleerivad asutused, kellele projekt 
avaldab märkimisväärset positiivset mõju;

15) „asjaomased riigi reguleerivad 
asutused“ – nende liikmesriikide 
reguleerivad asutused, kus projektid läbi 
viiakse või kellele projekt avaldab 
märkimisväärset positiivset mõju;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 20 vastu käesolevat määrust 
täiendavaid delegeeritud õigusakte 
esmatähtsate koridoride ja alade ulatuse 
ja koosseisu kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) koostab ja avaldab rühm aruande, 
mis sisaldab vähemalt iga üksikprojekti 
kirjeldust, projektiarendaja esitlusi, 
rühma poolt vastu võetud metoodikat ja 
selgitust selle kohta, kuidas valitud 
projektid aitavad kaasa artikli 1 lõikes 1 
sätestatud eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 172 
teisele lõigule antakse komisjonile õigus 

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 172 
teisele lõigule antakse komisjonile õigus 
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võtta kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid, et koostada ühishuviprojektide liidu 
loend (edaspidi „liidu loend“).

võtta kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, et 
koostada ühishuviprojektide liidu loend 
(edaspidi „liidu loend“).

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagab, et sellesse võetakse üksnes 
projektid, mis vastavad artiklis 4 osutatud 
kriteeriumidele;

a) tagab, et liidu loendisse kantakse 
üksnes projektid, mis vastavad artiklis 4 
osutatud kriteeriumidele, ja 
maagaasiprojektid, millele on osutatud 
artiklis 24b;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt 
liidu loendisse võetud II lisa punkti 1 
alapunktides a, b, c ja e sätestatud 
energiataristukategooriate 
ühishuviprojektid saavad määruse (EL) 
2019/943 artikli 34 ja määruse (EÜ) nr 
715/2009 artikli 12 kohaste vastavate 
piirkondlike investeerimiskavade ning 
direktiivi (EL ) 2019/944 artikli 51 ja 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 22 kohaste 
vastavate riiklike kümneaastaste võrgu 
arengukavade ning asjakohasel juhul 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Sellistele projektidele antakse 
kõikides nimetatud kavades suurim 
võimalik prioriteet. Käesolevat lõiget ei 
kohaldata vastastikust huvi pakkuvate 
projektide suhtes.

6. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt 
liidu loendisse võetud II lisa punkti 1 
alapunktides a, b, c ja e sätestatud 
energiataristukategooriate 
ühishuviprojektid, mis on saavutanud III 
lisa 2. jao punkti 1 alapunktis c viidatud 
piisava küpsusastme, saavad määruse (EL) 
2019/943 artikli 34 ja määruse (EÜ) nr 
715/2009 artikli 12 kohaste vastavate 
piirkondlike investeerimiskavade ning 
direktiivi (EL ) 2019/944 artikli 51 ja 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 22 kohaste 
vastavate riiklike kümneaastaste võrgu 
arengukavade ning asjakohasel juhul 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Sellistele projektidele antakse 
kõikides nimetatud kavades suurim 
võimalik prioriteet.
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Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt 
liidu loendisse võetud II lisa punkti 1 
alapunktides a, b, c ja e sätestatud 
energiataristukategooriate 
ühishuviprojektid, mis ei ole veel 
saavutanud III lisa 2. jao punkti 1 
alapunktis c viidatud piisavat küpsusastet, 
lisatakse vastavatesse piirkondlikesse 
investeerimiskavadesse, riiklikesse 
kümneaastastesse võrgu arengukavadesse 
ning asjakohasel juhul muudesse 
riiklikesse taristukavadesse kui kaalumise 
all olevad projektid, mida kontrollitakse 
täiendavalt kuni nende küpsuse 
hindamiseni enne nende tegelikku 
lisamist vastavatesse kavadesse 
kavandatava projektina.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) projekt on kooskõlas 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttega ja aitab kaasa säästvusele;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hõlmab kahe või mitme liikmesriigi 
piire ületades vähemalt kahte liikmesriiki;

i) hõlmab otse või kaudselt 
(kolmanda riigi kaudu) kahe või mitme 
liikmesriigi piire ületades vähemalt kahte 
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liikmesriiki;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) asub saartel, mis ei ole omavahel 
ühendatud või ei ole piisavalt ühendatud 
üleeuroopaliste energiavõrkudega ning 
mis on väikesed eraldatud võrgud või 
väikesed ühendatud võrgud, nagu on 
määratletud direktiivi (EL) 2019/944 
artikli 2 punktides 42 ja 43, ning aitab 
märkimisväärselt kaasa nii saare 
energiasüsteemi ja liidu CO2 heite 
vähendamise eesmärkide saavutamisele 
kui ka säästvusele oma 
asukohaterritooriumil;

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) projekt kuulub ühte II lisa punkti 1 
alapunktis a, punkti 1 alapunktis e, 
punkti 3 alapunktis a või punkti 5 
alapunktis a sätestatud 
energiataristukategooriatest;

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt aitab märkimisväärselt 
kaasa liidu ja kolmanda riigi CO2-heite 
vähendamise eesmärkidele ja säästvusele, 

a) projekt aitab märkimisväärselt 
kaasa liidu ja kolmanda riigi CO2 heite 
vähendamise poliitikale ja eesmärkidele 
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sealhulgas taastuvenergia võrku lõimimise 
kaudu ja taastuvenergia ülekannete kaudu 
suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;

ning säästvusele, sealhulgas taastuvenergia 
võrku lõimimise kaudu ja taastuvenergia 
ülekannete kaudu suurimatesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning seal jaotamise kaudu;

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektist saadav üldine kasu, mida 
hinnatakse kooskõlas lõikes 3 esitatud 
vastavate erikriteeriumidega, on sellega 
kaasnevatest kuludest suurem, ka pikemas 
perspektiivis;

b) liidu territooriumil ning liidu 
õigustikku kohaldavates ja liiduga 
lepingu sõlminud kolmandates riikides 
projektist saadav potentsiaalne üldine 
kasu, mida hinnatakse kooskõlas lõikes 3 
esitatud vastavate erikriteeriumidega, on 
samal territooriumil sellega kaasnevatest 
kuludest suurem, ka pikemas perspektiivis;

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) projekt on kooskõlas 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttega;

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu territooriumil asuva osa 
puhul on projekt kooskõlas direktiividega 
2009/73/EÜ ja (EL) 2019/944, kui see 
kuulub II lisa punktides 1 ja 3 kirjeldatud 
taristukategooriatesse;

d) projekt on kooskõlas direktiividega 
2009/73/EÜ ja (EL) 2019/944, kui see 
kuulub II lisa punktides 1 ja 3 kirjeldatud 
taristukategooriatesse;
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asjaomasel kolmandal riigil või 
asjaomastel kolmandatel riikidel on 
õigusnormide vastavusse viimisel või 
lähendamisel kõrge tase, et toetada liidu 
üldisi poliitikaeesmärke, eelkõige selleks, 
et tagada:

e) asjaomasel kolmandal riigil või 
asjaomastel kolmandatel riikidel on 
õigusnormide vastavusse viimisel või 
lähendamisel kõrge tase ja tõendatult 
mõjusad õigusliku jõustamise 
mehhanismid, et toetada liidu üldisi 
poliitikaeesmärke, eelkõige selleks, et 
tagada:

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hästi toimiv energia siseturg; i) hästi toimiv energia siseturg, eriti 
kolmandate isikute juurdepääsu, 
omandisuhete eraldamise ning 
läbipaistvate ja kulusid peegeldavate 
tariifide kohaldamise kaudu;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) koostööl ja solidaarsusel põhinev 
energiavarustuse kindlus;

ii) allikate mitmekesistamisel, 
koostööl ja solidaarsusel ning strateegilise 
energiasõltuvuse vähendamisel põhinev 
energiavarustuse kindlus;

Muudatusettepanek 77
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) et energiaeksport liitu ei takista 
kolmandat riiki järk-järgult kõrvaldamast 
varasid, mida kasutatakse fossiilkütuste 
tootmiseks, et rahuldada riigisisest 
energiatarbimist;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud energiataristukategooriatesse 
kuuluvate elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektide puhul peab projekt 
oluliselt kaasa aitama säästvusele, lõimides 
võrku taastuvenergia ning kandes 
taastuvenergia üle peamistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse, 
ning vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

a) II lisa punkti 1 alapunktides a, aa, 
b, c ja e sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
elektri ülekandmise ja salvestamise 
projektide puhul peab projekt oluliselt 
kaasa aitama säästvusele, suurendades 
energiatõhusust, vähendades 
võrgukadusid ja lõimides võrku 
taastuvenergia ning kandes taastuvenergia 
üle peamistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse ja seda seal jaotades, 
ning aitama kaasa energia tootmise 
piiramise vähenemisele ja vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele, 
hinnatuna vastavalt IV lisas sätestatud 
eeskirjadele ja näitajatele:

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punkti 1 alapunktis d 
sätestatud energiataristukategooriasse 
kuuluvate arukate elektrivõrkude 
projektide puhul peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa säästvusele 

b) II lisa punkti 1 alapunktides d ja e 
sätestatud energiataristukategooriasse 
kuuluvate arukate elektrivõrkude 
projektide ja võrguosade puhul peab 
projekt aitama märkimisväärselt kaasa 
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taastuvenergia võrku lõimimise kaudu ning 
vähemalt kahe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

säästvusele taastuvenergia võrku lõimimise 
või transpordi ja lõppkasutuse 
elektrifitseerimise kaudu ning vähemalt 
ühe järgmise erikriteeriumi täitmisele, 
hinnatuna vastavalt IV lisas sätestatud 
eeskirjadele ja näitajatele:

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) võrguturve, paindlikkus ja 
varustamise kvaliteet, sealhulgas suurema 
innovatsiooni kasutuselevõtu kaudu 
tasakaalustamise, küberturvalisuse, seire, 
süsteemi kontrolli ja vigade parandamise 
valdkonnas.

iii) võrguturve, paindlikkus ja 
varustamise kvaliteet, sealhulgas suurema 
innovatsiooni kasutuselevõtu kaudu 
tasakaalustamise, paindlikkusturgude, 
küberturvalisuse, seire, süsteemi kontrolli 
ja vigade parandamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) arukas sektorite integreerimine 
kas energiasüsteemis eri energiakandjate 
ja sektorite ühendamise kaudu või 
laiemalt, soodustades energia-, 
transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektori vahelist 
koostoimet ja koordineerimist;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
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CO2 transpordi projektide puhul annab 
projekt olulise panuse kõigi alljärgnevate 
erikriteeriumide täitmisesse:

CO2 transpordi ja säilitamise projektide 
puhul annab projekt olulise panuse 
säästvusse, vähendades CO2 heidet 
ühendatud tööstusklastrites. Lisaks annab 
projekt panuse kõigi alljärgnevate 
erikriteeriumide täitmisesse:

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – punkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vältida CO2-heidet, säilitades samal 
ajal energiavarustuskindluse;

i) CO2 heite püsiv kõrvaldamine 
püsiva säilitamise eesmärgil, säilitades 
samal ajal energiavarustuskindluse;

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) suurendada süsinikdioksiidi 
transpordi vastupanuvõimet ja kindlust;

ii) süsinikdioksiidi transpordi ja 
säilitamise vastupanuvõime ja kindluse 
suurendamine;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kasutada ressursse tõhusalt, 
võimaldades mitmete CO2 allikate ja 
säilitamiskohtade ühendamist ühise taristu 
kaudu ning vähendades 
keskkonnakoormust ja -riske.

iii) ressursside tõhus kasutamine, 
võimaldades mitmete tööstusklastritest 
pärinevate CO2 allikate ja 
säilitamiskohtade ühendamist ühise taristu 
ning muude transpordiliikide, nt laevade, 
praamide, veokite ja rongide abil, ning 
vähendades keskkonnakoormust ja -riske.
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
vesinikuprojektide puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
sealhulgas vähendades kasvuhoonegaaside 
heidet, edendades saastevaba vesiniku 
kasutuselevõttu ja toetades muutuvat 
taastuvenergia tootmist, pakkudes 
paindlikkuse ja/või salvestamise lahendusi. 
Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

d) II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
vesinikuprojektide puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
sealhulgas vähendades kasvuhoonegaaside 
heidet lõppkasutusrakendustes, nt 
sektorites, kus heidet on raske vähendada 
ja kus energiatõhusamaid lahendusi ei ole 
võimalik kasutada, edendades saastevaba 
ja vähese CO2 heitega vesiniku 
kasutuselevõttu ja toetades muutuvat 
taastuvenergia tootmist, pakkudes 
paindlikkuse ja/või salvestamise lahendusi. 
Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) säästvus, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ja saastevaba vesiniku 
kasutuselevõtu tõhustamine;

i) säästvus, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ning saastevaba vesiniku ja 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
sünteetiliste kütuste kasutuselevõtu 
tõhustamine;

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) aruka energiasektori lõimimise 
hõlbustamine eri energiakandjate ja 

iii) selliste paindlikkusteenuste 
võimaldamine nagu tarbimiskaja ja 
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sektorite ühendamise kaudu. salvestamine, hõlbustades arukat 
energiasüsteemide lõimimist ühenduste 
loomise kaudu teiste energiakandjate ja 
sektoritega. 

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) II lisa punktis 5a sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 
puhul peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
võimaldades ja hõlbustades taastuvatest 
energiaallikatest saadud ja heitsoojuse ja 
-jahutuse lõimimist, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning 
sektorid paremini lõimida ja omavahel 
ühendada. Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele, 
hinnatuna vastavalt IV lisas sätestatud 
eeskirjadele ja näitajatele:
i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
suurendades kohalikult toodetud 
taastuvenergia ning heitsoojuse ja -
jahutuse kasutamist ning parandades 
gaasi ülekandmise ja jaotamise või 
säilitussüsteemide tõhusust ja 
koostalitlusvõimet võrgu igapäevases 
toimimises, muu hulgas tegeledes 
uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõtu 
abil probleemidega, mis tulenevad eri 
temperatuuriga soojuse ja jahutuse 
sisestamisest;
ii) turu toimimine ja klienditeenused;
iii) aruka energiasüsteemide 
lõimimise hõlbustamine ühenduste 
loomise kaudu teiste energiakandjate ja 
sektoritega ning tarbimiskaja 
võimaldamine.
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. II lisa punktides 1–4 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
projektide puhul hinnatakse käesoleva 
artikli lõikes 3 loetletud kriteeriumide 
täitmist kooskõlas IV lisa punktides 3–7 
sätestatud näitajatega.

4. II lisa punktides 1–5a sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
projektide puhul hinnatakse käesoleva 
artikli lõikes 3 loetletud kriteeriumide 
täitmist kooskõlas IV lisa punktides 3–7b 
sätestatud näitajatega.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektide hindamisel võtab iga rühm 
nõuetekohaselt arvesse:

Projektide hindamisel võtab iga rühm eri 
rühmade vahel ühtse hindamisviisi 
tagamiseks nõuetekohaselt arvesse:

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga kavandatud projekti 
kiireloomulisust süsinikuheite 
vähendamise, turgude lõimimise, 
konkurentsi, säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud liidu 
energiapoliitika eesmärkide täitmisel;

a) iga kavandatud projekti 
kiireloomulisust süsinikuheite 
vähendamise, turgude lõimimise, 
konkurentsi, säästvuse, varustuskindluse 
ning energia taskukohasusega seotud 
liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkide täitmisel ja sellesse antava 
panuse määra;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
kavandatud projekte;

b) hinnatava projekti vastastikust 
seost teiste kavandatud projektidega, mis 
võiksid seda projekti täiendada, sellega 
konkureerida või sellega potentsiaalselt 
konkureerida;

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) võimalikku koostoimet 
üleeuroopaliste transpordi- ja 
telekommunikatsioonivõrkude raames 
kindlaks määratud esmatähtsate 
koridoride ja teemavaldkondadega;

Muudatusettepanek 95

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Projektiarendajad teevad lõikes 1 
osutatud rakenduskava avalikult 
kättesaadavaks ja täpsustavad eeldatavat 
käikulaskmise kuupäeva, projekti seisu ja 
projekti edenemist võrreldes eelmise kogu 
liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukavaga ning, kui see on 
asjakohane, viivituse või ajakava 
muutmise põhjuseid.

Muudatusettepanek 96

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

4. Projektiarendaja esitab iga artikli 3 
kohaselt ühishuviprojekti liidu loendisse 
võtmisele järgneva aasta 31. detsembriks 
aastaaruande kõikide II lisa punktides 1–4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta artiklis 8 osutatud 
pädevale asutusele.

4. Projektiarendaja esitab iga artikli 3 
kohaselt ühishuviprojekti liidu loendisse 
võtmisele järgneva aasta 31. detsembriks 
aastaaruande kõikide II lisa punktides 1–4 
ja 5a sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta artiklis 8 osutatud 
pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga aasta 30. aprilliks, mil tuleks 
vastu võtta uus liidu loend, esitab 
koostööamet rühmadele riikide 
reguleerivate asutuste pädevusse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta koondaruande, 
milles hinnatakse saavutatud edusamme 
ning antakse asjakohasel juhul soovitusi 
viivitusest ja kogetud raskustest 
ülesaamiseks. Samuti hinnatakse 
konsolideeritud aruandes kooskõlas 
määruse (EL) 2019/942 artikliga 5 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade suhtes.

6. Iga aasta 30. aprilliks, mil tuleks 
vastu võtta uus liidu loend, esitab 
koostööamet rühmadele riikide 
reguleerivate asutuste pädevusse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta koondaruande, 
milles hinnatakse saavutatud edusamme ja 
projektide eeldatavate kulude muutumist 
ning antakse asjakohasel juhul soovitusi 
viivitustest ja kogetud raskustest 
ülesaamiseks. Samuti hinnatakse 
konsolideeritud aruandes kooskõlas 
määruse (EL) 2019/942 artikliga 5 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade suhtes.

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Koostööameti taotlusel esitavad 
projektiedendajad ametile lõikes 1 
osutatud rakenduskava ja muu teabe, mis 
on vajalik ameti lõikes 6 sätestatud 
ülesannete täitmiseks.
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Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) aitab vajadust mööda kõiki pooli 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimisel ja projekti jaoks vajalike 
lubade saamisel;

b) aitab vajadust mööda kõiki pooli 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimisel, pakkudes vajaduse 
korral välja alternatiivse trassi ja arutades 
seda, ja projekti jaoks vajalike lubade 
saamisel;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa koordinaator valitakse 
avatud, mittediskrimineeriva ja 
läbipaistva protsessi tulemusel ja 
kogemuste põhjal, mis kandidaadil on 
seoses asjaomase projektiga määratud 
konkreetsete ülesannetega.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu loendi vastuvõtmisega 
määratakse loamenetluses tehtavate otsuste 
jaoks kindlaks, et kõnealused projektid on 
energiapoliitika seisukohast vajalikud, ilma 
et see mõjutaks projekti täpset asukohta, 
trassi või tehnoloogiat.

1. Liidu loendi vastuvõtmisega 
määratakse loamenetluses tehtavate otsuste 
jaoks kindlaks, et kõnealused projektid on 
energiapoliitika ja kliima seisukohast 
vajalikud, ilma et see mõjutaks projekti 
täpset asukohta, trassi või tehnoloogiat.
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Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks rahvusvahelisest 
ja liidu õigusest tulenevate asjakohaste 
nõuete täitmist, hõlbustab pädev asutus 
tervikotsuse tegemist. Tervikotsus on 
lõplik tõend selle kohta, et ühishuviprojekt 
on saanud ehitusvalmis projekti staatuse, 
ning sellega seoses ei ole täiendavaid lube 
või heakskiite vaja esitada. Tervikotsus 
tehakse artikli 10 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
tähtaja jooksul ühe alljärgneva süsteemi 
kohaselt.

3. Ilma et see piiraks siseriiklikust, 
rahvusvahelisest ja liidu õigusest 
tulenevate asjaomaste nõuete täitmist, 
hõlbustab pädev asutus tervikotsuse 
tegemist, nagu on määratletud artikli 2 
lõikes 2. Tervikotsus on lõplik tõend selle 
kohta, et ühishuviprojekt on saanud 
ehitusvalmis projekti staatuse, ning sellega 
seoses ei ole täiendavaid lube või 
heakskiite vaja esitada. Tervikotsus tehakse 
artikli 10 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaja 
jooksul ühe alljärgneva süsteemi kohaselt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga esmatähtsa avamere 
võrgukoridori piirkondliku rühma puhul 
loovad vastavasse rühma kuuluvate 
liikmesriikide riigi tasandi pädevad 
asutused [31. juuliks 2022] 
projektiarendajate jaoks ühiselt 
ainulaadsed kontaktpunktid (avamere 
ühtsed kontaktpunktid), mille ülesanne on 
hõlbustada ja koordineerida kõigi avamere 
taastuvenergia võrke hõlmavate 
ühishuviprojektide loa andmise menetlust, 
võttes arvesse ka vajadust kooskõlastada 
loa andmise protsessi energiataristu ja 
tootmisvahendite puhul. Avamere ühtsed 
kontaktpunktid hakkavad toimima 
olemasolevate merepiirkonna uuringute ja 
kavade hoidlana, mille eesmärk on 
hõlbustada üksikute ühishuviprojektide 
loamenetlust ja koordineerida asjaomaste 
riigi pädevate asutuste põhjalike otsuste 
tegemist selliste projektide kohta. Iga 

6. Iga I lisas määratletud esmatähtsa 
avamerevõrgu koridori piirkondliku rühma 
puhul loovad vastavasse rühma kuuluvate 
liikmesriikide riigi tasandi pädevad 
asutused [31. juuliks 2022] 
projektiarendajate jaoks ühiselt ühe 
ainulaadse kontaktpunkti esmatähtsa 
avamerevõrgu koridori kohta, mille 
ülesanne on hõlbustada ja koordineerida 
riigi tasandi asutuste koostööd III lisas 
osutatud avamere taastuvenergia võrke 
hõlmavate ühishuviprojektide loa andmise 
menetluse käigus, tagades piirkondliku 
rühma liikmete vahel katkematu teabevoo, 
ning olla üksteiselt õppimist võimaldavaks 
teabejagamisplatvormiks. Avamere 
kontaktpunkt hakkab toimima 
olemasolevaid merepiirkonna uuringuid ja 
kavu koondava hoidlana, mille eesmärk on 
hõlbustada üksikute ühishuviprojektide 
loamenetlust ja asjaomaste riigi pädevate 
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esmatähtsa avamere võrgukoridori 
piirkondlik rühm loob rühma kuuluvate 
liikmesriikide riigi tasandi pädevate 
asutuste abiga vastavalt piirkondlikele 
iseärasustele ja geograafiale avamere 
ühtsed kontaktpunktid ning määrab 
kindlaks nende asukoha, ressursside 
jaotuse ja nende toimimise erieeskirjad.

asutuste põhjalike otsuste tegemist selliste 
projektide kohta kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 3 ja artikli 10 lõigetega 1 
ja 2. Iga esmatähtsa avamerevõrgu 
koridori piirkondlik rühm loob rühma 
kuuluvate liikmesriikide riigi tasandi 
pädevate asutuste abiga vastavalt 
piirkondlikele iseärasustele ja geograafiale 
kontaktpunkti ning määrab kindlaks selle 
asukoha, ressursside jaotuse ja selle 
toimimise erieeskirjad, samuti reeglid 
osalemise ja läbipaistvuse kohta, pöörates 
samal ajal nõuetekohast tähelepanu 
tundlikule äriteabele.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik või pädev asutus 
avaldab vajaduse korral koostöös teiste 
asjaomaste asutustega [1. maiks 2023] 
ühishuviprojektide loamenetluse 
ajakohastatud käsiraamatu, mis sisaldab 
vähemalt VI lisa punktis 1 täpsustatud 
teavet. Käsiraamat ei ole õiguslikult siduv, 
kuid selles võidakse viidata asjakohastele 
õigusnormidele või neid tsiteerida. Riigi 
pädevad asutused koordineerivad tegevust 
ja püüavad oma menetluskäsiraamatu 
väljatöötamisel luua koostoimet 
naaberriikidega.

1. Liikmesriik või pädev asutus 
avaldab vajaduse korral koostöös teiste 
asjaomaste asutustega [1. maiks 2023] 
ühishuviprojektide loamenetluse 
ajakohastatud käsiraamatu, mis sisaldab 
vähemalt VI lisa punktis 1 täpsustatud 
teavet. Käsiraamat ei ole õiguslikult siduv. 
Selles viidatakse asjakohastele 
õigusnormidele või tsiteeritakse neid. Riigi 
pädevad asutused teevad naaberriikide 
ametiasutustega koostööd, et vahetada 
häid tavasid ja hõlbustada loamenetlust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne lõplike ja täielike 
taotlusdokumentide esitamist pädevale 
asutusele vastavalt artikli 10 lõike 1 

4. Enne lõplike ja täielike 
taotlusdokumentide esitamist pädevale 
asutusele vastavalt artikli 10 lõike 1 
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punktile a korraldab projektiarendaja või – 
kui see on ette nähtud siseriikliku õigusega 
– pädev asutus, vähemalt ühe avaliku 
konsultatsiooni, kui see ei ole siseriikliku 
õigusega kohaste samaväärsete või 
rangemate normidega juba nõutud. See 
avalik konsultatsioon ei keela teha mis 
tahes avalikke konsultatsioone, mis tuleb 
vastavalt direktiivi 2011/92/EL artikli 6 
lõikele 2 korraldada pärast teostusloa 
taotluse esitamist. Avaliku konsultatsiooni 
käigus teavitatakse VI lisa punkti 3 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning aidatakse välja 
selgitada kõige sobivam asukoht või 
trajektoor, võttes projekti puhul arvesse ka 
kliimamuutustega kohanemist käsitlevaid 
kaalutlusi, ja käsitletakse 
taotlusdokumentides lahendamist vajavaid 
küsimusi. Avalik konsultatsioon peab 
vastama VI lisa punktis 5 sätestatud 
miinimumnõuetele. Projektiarendaja 
avaldab käesoleva artikli lõikes 7 osutatud 
veebisaidil aruande selle kohta, kuidas 
avalikel konsultatsioonidel väljendatud 
arvamusi arvesse võeti, näidates ära, 
milliseid muudatusi tehti seoses projekti 
asukoha, trajektoori ja ülesehitusega, või 
põhjendades, miks selliseid arvamusi 
arvesse ei võetud.

punktile a korraldab projektiarendaja või – 
kui see on ette nähtud siseriikliku õigusega 
– pädev asutus vähemalt ühe avaliku 
konsultatsiooni, kui see ei ole siseriikliku 
õigusega kohaste samaväärsete või 
rangemate normidega juba nõutud. See 
avalik konsultatsioon ei keela teha mis 
tahes avalikke konsultatsioone, mis tuleb 
vastavalt direktiivi 2011/92/EL artikli 6 
lõikele 2 korraldada pärast teostusloa 
taotluse esitamist. Avaliku konsultatsiooni 
käigus teavitatakse VI lisa punkti 3 
alapunktis a osutatud sidusrühmi projektist 
selle algetapis ning aidatakse välja 
selgitada kõige sobivam asukoht või 
trajektoor, sealhulgas vajaduse korral 
alternatiiv, võttes projekti puhul arvesse ka 
piisavat kliimamuutustega kohanemist 
käsitlevaid kaalutlusi, ja käsitletakse 
taotlusdokumentides lahendamist vajavaid 
küsimusi. Avalik konsultatsioon peab 
vastama VI lisa punktis 5 sätestatud 
miinimumnõuetele. Projektiarendaja 
avaldab käesoleva artikli lõikes 7 osutatud 
veebisaidil aruande selle kohta, kuidas 
avalikel konsultatsioonidel väljendatud 
arvamusi arvesse võeti, näidates ära, 
milliseid muudatusi tehti seoses projekti 
asukoha, trajektoori ja ülesehitusega, või 
põhjendades, miks selliseid arvamusi 
arvesse ei võetud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiarendajad avaldavad asjakohast 
teavet ka muude sobivate avalike 
teabekanalite kaudu.

Projektiarendajad avaldavad asjakohast 
teavet ka muude sobivate avalike 
teabekanalite kaudu, võttes nõuetekohaselt 
arvesse põlisrahvaste ja haavatavate 
kogukondade kaasamist.
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Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeltaotlusmenetlus hõlmab 
ajavahemikku loamenetluse algusest kuni 
esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmiseni pädeva asutuse poolt ning 
selle soovituslik kestus on kaks aastat.

a) eeltaotlusmenetlus hõlmab 
ajavahemikku loamenetluse algusest kuni 
esitatud taotlusdokumentide 
heakskiitmiseni pädeva asutuse poolt ning 
selle kestus on kuni kaks aastat.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus vastutab selle eest, et 
lõikes 1 osutatud mõlema menetluse osa 
kestus kokku ei ületa kolme aastat ja kuut 
kuud. Kui aga pädeva asutuse arvates ei 
saa üht või mõlemat loamenetluse osa 
lõikes 1 nimetatud tähtaegade jooksul 
lõpule viia, võib ta enne nende tähtaegade 
möödumist otsustada igal üksikjuhul eraldi 
pikendada üht või mõlemat tähtaega kokku 
kõige enam üheksa kuu võrra.

2. Pädev asutus vastutab selle eest, et 
lõikes 1 osutatud mõlema menetluse osa 
kestus kokku ei ületa kolme aastat ja kuut 
kuud. Kui aga pädeva asutuse arvates ei 
saa üht või mõlemat loamenetluse osa 
lõikes 1 nimetatud tähtaegade jooksul 
lõpule viia, võib ta enne nende tähtaegade 
möödumist otsustada igal üksikjuhul eraldi 
pikendada üht või mõlemat tähtaega kokku 
kõige enam üheksa kuu võrra. Pädev 
asutus teatab loamenetluse mis tahes 
viivitusest komisjonile ning peab seda 
nõuetekohaselt põhjendama.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8a. Käesolevas artiklis sätestatud 
nõuded ja tähtajad ei piira mis tahes 
soodsamat kohtlemist siseriiklikus õiguses 
sätestatud loamenetluses.
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Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Energiataristu sidusrühmade komitee

1. Hiljemalt ... [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] loovad ENTSO-E ja 
ENTSO-G tihedas koostöös 
koostööametiga energiataristu 
sidusrühmade komitee (edaspidi 
„komitee“), et tagada kõigi 
energialahenduste puhul sügavad 
tasakaalustatud erialateadmised, mis 
hõlmavad nii nõudlust, tarneid kui ka 
pakkumispoolt, et toetada integreeritud 
energiasüsteemi loomist.
2. Komiteesse kuuluvad asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse, elektri-, 
gaasi-, vesiniku-, kütte- ja jahutus- ning 
elektromobiilsusturgudel osalejate, 
sealhulgas tarbijate, süsinikdioksiidi 
kogumise, säilitamise ja kasutamise 
sidusrühmade, sõltumatute 
energiavahendajate, tarbimiskaja teenuse 
pakkujate, energiatõhususe lahendustes 
ja hoonete renoveerimises osalevate 
organisatsioonide, energiakogukondade, 
kohalike omavalitsuste ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajad. 
ENTSO-E ja ENTSO-G ning koostööamet 
püüavad tagada kõigi sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse.
3. Määruse (EÜ) nr 401/2009 
artikli 10a kohaselt loodud kliimamuutusi 
käsitlev Euroopa teadusnõukogu 
(edaspidi „teadusnõukogu“) osaleb 
komitee liikmena, et tagada 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamise sidusus kliima- ja 
energiaeesmärkidega. Komitee liikmena 
annab ta oma panuse soovitustesse, mille 
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komitee esitab koostööametile ja 
komisjonile.
4. Koostööamet juhatab komitee 
koosolekuid ja kehtestab selle kodukorra.
5. ENTSO-E ja ENTSO-G 
korraldavad tihedas koostöös 
koostööametiga komitee osalemise võrgu 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamises, eelkõige seoses 
artiklitega 11, 12 ja 13 ning vajaduse 
korral käesoleva määruse rakendamise 
muude aspektidega. Komitee tuleb kokku 
korrapäraselt ja nii sageli kui vaja, et 
sidusrühmad saaksid anda oma panuse 
käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
ülesannete täitmisse.
Käesolev lõige ei piira sidusrühmadega 
konsulteerimist kooskõlas ENTSO-E ja 
ENTSO-G ning ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse vastavate 
avaliku konsulteerimise kohustustega.
6. Komitee toetab ENTSO-E ja 
ENTSO-G tööd ning aitab kaasa 
teadlikumale otsustusprotsessile 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamise kõigis asjaomastes etappides, 
esitades sisendandmeid, asjakohaseid 
andmeid, tehes kindlaks probleeme, tehes 
parandusettepanekuid ja andes soovitusi 
vähemalt järgmise kohta:
a) artiklis 11 osutatud kogu 
energiasüsteemi hõlmava kulude-tulude 
analüüsi kavandatud metoodikad;
b) artiklis 11 osutatud lõimitud 
energiaturu ja -võrgu mudeli kavand;
c) artiklis 12 osutatud stsenaariumide 
kavandite ja stsenaariumide aruande 
kavandi alase töö struktuursed eeldused;
d) artiklis 12 osutatud kümneaastaste 
võrgu arengukavade kavandid;
e) artiklis 13 osutatud taristu puudusi 
käsitleva aruande kavand;
f) artiklis 14 osutatud avamere 
arengukavad.
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7. Komitee juhindub oma töös 
parimast kättesaadavast ja uusimast 
teaduslikust tõendusmaterjalist. Ta 
tegutseb täiesti läbipaistvalt ja teeb oma 
arvamused, koosolekute protokollid ja 
koosolekute osalejate nimekirjad 
üldsusele kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) 
ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustik (ENTSO-G) avaldavad 
ja esitavad [16. novembriks 2022] 
liikmesriikidele, komisjonile ja 
koostööametile kumbki oma metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
kogu energiasüsteemi kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil 
ühishuviprojektide jaoks, mis kuuluvad 
II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c ja e ja 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse.

1. Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) 
ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustik (ENTSO-G) avaldavad 
ja esitavad [16. novembriks 2022] 
liikmesriikidele, komisjonile, 
koostööametile ja komiteele kumbki oma 
kavandatud integreeritud metoodika (sh 
võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
kogu energiasüsteemi kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil 
ühishuviprojektide ja vastastikust huvi 
pakkuvate projektide jaoks, mis kuuluvad 
II lisa punkti 1 alapunktides a, c ja e ja 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende metoodikate põhjal koostavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kogu liitu 
hõlmavad kümneaastased võrgu 
arengukavad vastavalt määruse (EÜ) 
nr 715/2009 artiklile 8 ja määruse (EÜ) 
nr 2019/943 artiklile 30. Metoodikad 
koostatakse V lisa põhimõtete kohaselt 
ning vastavalt IV lisas sätestatud 

Nende metoodikate põhjal koostavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kogu liitu 
hõlmavad kümneaastased võrgu 
arengukavad vastavalt määruse (EÜ) 
nr 715/2009 artiklile 8 ja määruse (EÜ) 
nr 2019/943 artiklile 30. Metoodikad 
koostatakse liidu keskpika ja pika perioodi 
kliima- ja energiaeesmärkide ja V lisa 
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eeskirjadele ja näitajatele. põhimõtete kohaselt ning vastavalt IV lisas 
sätestatud eeskirjadele ja näitajatele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne oma metoodikate esitamist 
korraldavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
ulatuslikke konsultatsioone, mis hõlmavad 
vähemalt kõigi asjakohaste sidusrühmade 
esindusorganisatsioone, sh Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksust (edaspidi 
„ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus“), kõiki 
asjakohaseid vesinikuvaldkonna 
sidusrühmi ja asjakohastel juhtudel riigi 
reguleerivaid asutusi ja teisi riigi tasandi 
asutusi.

Enne oma kavandatud integreeritud 
metoodikate esitamist korraldavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G ulatuslikke 
konsultatsioone, mis hõlmavad kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi, sh komiteed, riigi 
reguleerivaid asutusi ja teisi riigi tasandi 
asutusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse kavandatud integreeritud 
metoodika,
a) esitab komitee soovituse ning
b) kõik liikmesriigid võivad esitada 
arvamuse.
Komitee ja liikmesriigid esitavad 
kõnealuse soovituse ja kõik arvamused 
koostööametile ja vajaduse korral 
ENTSO-E-le või ENTSO-G-le. Nad 
teevad soovituse ja kõik arvamused 
avalikult kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse metoodika koos 
konsultatsiooniprotsessi käigus saadud 
teabega ning aruanne selle arvesse võtmise 
kohta, esitab koostööamet arvamuse 
ENTSO-E-le, ENTSO-G-le, 
liikmesriikidele ja komisjonile ning 
avaldab selle koostööameti veebisaidil.

2. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse kavandatud integreeritud 
metoodika koos konsultatsiooniprotsessi 
käigus saadud teabega ning aruanne selle 
arvesse võtmise kohta, võtab koostööamet 
vastu otsuse, kas kiita metoodika heaks, 
muuta seda või paluda ENTSO-E-l või 
ENTSO-G-l seda muuta. Koostööamet 
esitab otsuse ENTSO-E-le, ENTSO-G-le, 
liikmesriikidele ja komisjonile ning 
avaldab selle koostööameti veebisaidil. 
Koostööameti poolt heaks kiidetud 
kavandatud integreeritud metoodika 
esitatakse komisjonile heakskiitmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ENTSO-E ja ENTSO-G 
ajakohastavad metoodikat, võttes 
nõuetekohaselt arvesse koostööameti 
arvamust, nagu on osutatud lõikes 2, ning 
esitavad selle komisjonile arvamuse 
saamiseks.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab oma arvamuse 
ENTSO-E-le ja ENTSO-G-le kolme kuu 
jooksul alates ajakohastatud metoodika 
saamisest.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt kolm kuud pärast lõike 4 
kohase komisjoni arvamuse saamist 
kohandavad ENTSO-E ja ENTSO-G oma 
vastavaid metoodikaid, võttes 
nõuetekohaselt arvesse komisjoni 
arvamust, ning esitavad need komisjonile 
heakskiitmiseks.

5. Kui koostööamet palub ENTSO-E-
l ja ENTSO-G-l oma vastavaid 
kavandatud integreeritud metoodikaid 
muuta, siis hiljemalt kolm kuud pärast 
lõike 2 kohase koostööameti otsuse 
saamist kohandavad nad oma vastavaid 
metoodikaid, võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti otsust, liikmesriikide 
arvamusi ja komitee soovitusi. ENTSO-E 
ja ENTSO-G esitavad muudetud 
metoodikad koostööametile 
heakskiitmiseks. Koostööameti poolt 
heaks kiidetud metoodikad esitatakse 
komisjonile heakskiitmiseks.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kolme kuu jooksul alates 
metoodikate saamisest kiidab komisjon, 
võttes arvesse koostööameti otsust, 
liikmesriikide arvamusi (nende olemasolu 
korral) ja komitee soovitusi, metoodikad 
heaks, muudab neid või palub ENTSO-E-
l või ENTSO-G-l oma vastavat 
kavandatud integreeritud metoodikat 
muuta. 
Kui komisjon palub ENTSO-E-l või 
ENTSO-G-l oma vastavat kavandatud 
integreeritud metoodikat muuta, esitavad 
nad muudetud metoodika komisjonile 
heakskiitmiseks komisjoni sätestatud 
tähtaja jooksul.



RR\1240105ET.docx 65/341 PE691.151v02-00

ET

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui metoodika muudatusi peetakse 
järkjärguliseks ja need ei mõjuta kasu, 
kulu ega muude asjakohaste kulude-
tulude parameetrite kindlaks määramist, 
nagu on määratletud viimases komisjoni 
poolt heaks kiidetud kogu 
energiasüsteemi hõlmavas kulude-tulude 
analüüsi metoodikas, kohandavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G oma vastavaid 
metoodikaid, võttes nõuetekohaselt 
arvesse lõikes 2 sätestatud koostööameti 
arvamust, ning esitavad need 
koostööametile heakskiitmiseks.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Samal ajal esitavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G komisjonile dokumendi, milles 
põhjendatakse kavandatud 
ajakohastamise põhjuseid ja seda, miks 
sellist ajakohastamist peetakse 
järkjärguliseks. Kui komisjon leiab, et 
kõnealune ajakohastamine ei ole 
järkjärguline, palub ta kirjalikult, et 
ENTSO-E ja ENTSO-G-esitaksid talle 
metoodikad. Sellisel juhul kohaldatakse 
lõigetes 2–5 kirjeldatud menetlust.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kahe nädala jooksul alates 
koostööameti või komisjoni heakskiidu 
saamisest vastavalt lõigetele 5 ja 6 
avaldavad ENTSO-E ja ENTSO-G kumbki 
oma metoodika oma veebisaidil. Nad 
avaldavad vastavad sisendandmed ning 
muud asjakohased võrgu-, 
koormusvoogude- ja turuandmed piisavalt 
täpses vormis vastavalt siseriiklikule 
õigusele ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.

8. Kahe nädala jooksul alates 
komisjoni heakskiidu saamisest vastavalt 
lõikele 5a avaldavad ENTSO-E ja ENTSO-
G kumbki oma integreeritud metoodika 
oma veebisaidil. Nad avaldavad vastavad 
sisendandmed ning muud asjakohased 
võrgu-, koormusvoogude- ja turuandmed 
piisavalt täpses vormis, et kolmas isik 
saaks tulemusi reprodutseerida, määral, 
mil see on võimalik vastavalt siseriiklikule 
õigusele ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Metoodikaid ajakohastatakse ja 
täiustatakse korrapäraselt, järgides 
lõigetes 1–6 kirjeldatud menetlust. 
Koostööamet võib omal algatusel või riigi 
reguleerivate asutuste või sidusrühmade 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluste alusel 
ning pärast ametlikku nõupidamist kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega ja komisjoniga 
taotleda sellist ajakohastamist ja 
täiustamist, esitades nõuetekohased 
põhjendused ja tähtajad. Koostööamet 
avaldab kõik riigi reguleerivate asutuste 
või sidusrühmade taotlused ning kõik 
asjakohased dokumendid, mis ei sisalda 
tundlikku äriteavet ning millest tulenevalt 
koostööamet taotles metoodika 
ajakohastamist või täiustamist.

9. Integreeritud metoodikaid 
ajakohastatakse ja täiustatakse, kui seda 
peavad vajalikuks ENTSO-E ja ENTSO-
G või taotleb seda komisjon, et tagada 
nende ajakohasus, järgides lõigetes 1–6 
kirjeldatud menetlust. Komitee ja 
koostööamet võivad omal algatusel või 
riigi reguleerivate asutuste või 
sidusrühmade nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluste alusel ning pärast ametlikku 
nõupidamist kõiki asjakohaseid sidusrühmi 
esindavate organisatsioonidega ja 
komisjoniga taotleda samuti sellist 
ajakohastamist ja täiustamist, esitades 
nõuetekohased põhjendused ja tähtajad. 
Koostööamet avaldab kõik riigi 
reguleerivate asutuste või sidusrühmade 
taotlused ning kõik asjakohased 
dokumendid, mis ei sisalda tundlikku 
äriteavet ning millest tulenevalt 
koostööamet taotles metoodika 
ajakohastamist või täiustamist.
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Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a. Ühishuviprojektide jaoks, mis 
kuuluvad II lisa punkti 1 alapunktides b 
ja d ning punktides 2 ja 4 sätestatud 
kategooriatesse, töötab komisjon välja 
metoodika kogu energiasüsteemi kulude 
ja tulude ühtlustatud analüüsimiseks liidu 
tasandil või teeb selle metoodika 
väljatöötamise ülesandeks asjaomasele 
üksusele. Metoodika töötatakse välja 
läbipaistval viisil, mis hõlmab vastastikuse 
hindamise protsessi komitee sees ning 
ulatuslikku konsulteerimist liikmesriikide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmadega. See 
metoodika peab olema tulude ja kulude 
seisukohast ühilduv ENTSO-E ja 
ENTSO-G väljatöötatud metoodikatega. 
Koostööamet edendab riiklike 
reguleerivate asutuste toetusel selle 
metoodika sidusust ENTSO-E ja ENTSO-
G väljatöötatud metoodikatega. 
Metoodika koostatakse liidu keskpika ja 
pika perioodi kliima- ja 
energiaeesmärkide ja V lisa põhimõtete 
kohaselt ning peab olema kooskõlas 
IV lisas sätestatud eeskirjade ja 
näitajatega. Komisjon tagab protsessi 
käigus samasuguse kontrolli ja 
läbipaistvuse taseme, nagu kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
metoodikate väljatöötamise puhul.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisa 

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet, keda toetab komitee, näitajad 
ja vastavad etalonväärtused, mille abil 
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punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. ENTSO-E ja ENTSO-G 
saavad neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates tulude-kulude analüüsides. 
Esimesed sellised näitajad avaldatakse 
[1. novembriks 2022].

võrrelda II lisa punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. ENTSO-E ja ENTSO-G 
saavad neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates tulude-kulude analüüsides. 
Esimesed sellised näitajad avaldatakse 
[1. novembriks 2022]. Taristu omanikud, 
võrguettevõtjad ja kolmandatest isikutest 
arendajad esitavad asjakohase 
projektipõhise teabe ja liigendatud 
kuluelemendid riiklikele reguleerivatele 
asutustele ja koostööametile. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad 
[31. detsembriks 2023] komisjonile ja 
koostööametile ühiselt elektri, gaasi ja 
vesiniku ülekandetaristuid ning 
salvestamis- ja veeldatud maagaasi rajatisi 
ja elektrolüüsiseadmeid käsitleva sidusa ja 
vastastikku ühendatud energiaturu ja -
võrgu mudeli, mis hõlmab V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid.

11. ENTSO-E ja ENTSO-G, keda 
toetab komitee, esitavad [31. detsembriks 
2023] komisjonile ja koostööametile 
ühiselt elektri, gaasi ja vesiniku 
ülekandetaristuid ning salvestamis- ja 
veeldatud maagaasi rajatisi ja 
elektrolüüsiseadmeid käsitleva sidusa ja 
integreeritud energiaturu ja -võrgu mudeli, 
mis hõlmab esmatähtsaid 
energiataristukoridore ja V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
piirkondi. Integreeritud mudelit 
ajakohastatakse hiljemalt 31. detsembriks 
2024, et lisada sellesse küttetaristu. 
Vajaduse korral peaks mudel võtma 
arvesse ka jaotustaristut.
Integreeritud mudeli osana töötavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G välja 
valdkondadevaheliste hindamiste puhul 
kasutatava ühise kulude-tulude 
metoodika.
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Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 11 osutatud sidus ja 
vastastikku ühendatud mudel hõlmab 
vähemalt vastavate sektorite omavahelisi 
seoseid taristu planeerimise kõigis 
etappides, eelkõige stsenaariume, taristu 
puuduste tuvastamist, eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega, ja projektide 
hindamist.

12. Sidus ja integreeritud mudel, mis 
sisaldab integreeritud ühist kulude-tulude 
metoodikat, hõlmab vähemalt vastavate 
sektorite omavahelisi seoseid taristu 
planeerimise kõigis etappides, eelkõige 
stsenaariume, taristu puuduste tuvastamist, 
eelkõige seoses piiriülese võimsusega, ja 
projektide hindamist.

Lõikes 11 osutatud integreeritud mudeli 
osana töötavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
välja tegevuskava edasiste täiustuste 
tegemiseks, eelkõige täiendavate sektorite 
lisamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Pärast lõikes 11 osutatud sidusa ja 
vastastikku ühendatud mudeli 
heakskiitmist komisjoni poolt lõigetes 1–6 
sätestatud korras lisatakse see lõikes 1 
osutatud metoodikatesse.

13. Pärast lõikes 11 osutatud sidusa ja 
integreeritud mudeli heakskiitmist 
komisjoni poolt lõigetes 1–6 sätestatud 
korras lisatakse see lõikes 1 osutatud 
metoodikatesse, mida tuleks vastavalt 
muuta.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13a. Integreeritud mudelit ja ühist 
kulude-tulude metoodikat ajakohastatakse 
lõigetes 9, 11, 12 ja 13 kirjeldatud 
menetluse kohaselt.
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Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[31. juuliks 2022] avaldab koostööamet 
pärast ulatuslikku konsultatsiooniprotsessi, 
millesse on kaasatud komisjon ja vähemalt 
kõiki asjakohaseid sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid (sealhulgas ENTSO-E, 
ENTSO-G, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ja asjakohased vesinikuvaldkonna 
sidusrühmad), ENTSO-E ja ENTSO-G 
poolt väljatöötatavate ühiste 
stsenaariumide raamsuunised. Neid 
suuniseid ajakohastatakse vajaduse korral 
korrapäraselt.

Hiljemalt ... [31. juuliks 2022] avaldab 
koostööamet pärast ulatuslikku 
konsultatsiooniprotsessi, millesse on 
kaasatud kõik asjaomased sidusrühmad 
(sealhulgas komisjon, komitee, 
liikmesriigid, ENTSO-E, ENTSO-G, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus, riikide 
reguleerivad asutused ja teised riigi 
tasandi asutused), ENTSO-E ja ENTSO-G 
poolt väljatöötatavate ühiste 
stsenaariumide raamsuunised.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunised sisaldavad energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ja tagavad, 
et ENTSO-E ja ENTSO-G asjakohased 
stsenaariumid on täielikult kooskõlas 
Euroopa Liidu viimaste CO2-heite 
vähendamise keskpika ja pika perioodi 
eesmärkidega ning komisjoni viimaste 
kättesaadavate stsenaariumidega.

Suunistega kehtestatakse standardid 
stsenaariumide läbipaistvaks, 
mittediskrimineerivaks ja kindlaks 
väljaarendamiseks, võttes arvesse võrgu 
arendamise kavandamise parimaid 
tavasid. Suunistega püütakse tagada, et 
ENTSO-E ja ENTSO-G asjakohased 
stsenaariumid oleksid täielikult kooskõlas 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttega ning ühilduksid Euroopa 
Liidu viimaste keskpika ja pika perioodi 
kliima- ja energiaeesmärkidega ning 
komisjoni viimaste kättesaadavate 
stsenaariumidega ning et need kajastaksid 
liikmesriikide kliima- ja energiapoliitikat 
ja -strateegiaid ning energiasüsteemide 
probleeme liidus. Vajaduse korral 
ajakohastab koostööamet suuniseid, et 
hoida need ajakohased, vältides samal 
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ajal sidusrühmadele halduskoormuse 
tekitamist ning tagades ühiste 
stsenaariumide õigeaegse ja tõhusa 
väljatöötamise.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusnõukogu annab teavet selle kohta, 
kuidas tagada stsenaariumide vastavus 
liidu kliima- ja energiaeesmärkidele. 
Koostööamet lisab selle teabe lõikes 1 
osutatud raamsuunistesse.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ENTSO-E ja ENTSO-G järgivad 
koostööameti raamsuuniseid, kui nad 
töötavad välja kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
kasutatavaid ühiseid stsenaariume.

2. ENTSO-E ja ENTSO-G järgivad 
koostööameti raamsuuniseid, kui nad 
töötavad välja kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
kasutatavaid ühiseid stsenaariume. Ühised 
stsenaariumid hõlmavad ka pikaajalist 
perspektiivi aastani 2050 ja vajaduse 
korral vaheetappe.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ENTSO-E ja ENTSO-G kutsuvad 
stsenaariumide väljatöötamise protsessis 
osalema kõiki asjakohaseid sidusrühmi, 
sealhulgas ELi jaotusvõrguettevõtjate 

3. ENTSO-E ja ENTSO-G kaasavad 
komitee konsultatsioonidesse osana 
stsenaariumide väljatöötamise protsessist 
ning tagavad kõigi kliimaneutraalsust 
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üksust ja kõiki asjakohaseid 
vesinikuvaldkonna sidusrühmi esindavaid 
organisatsioone.

edendavate energialahenduste puhul 
sügavad tasakaalustatud erialateadmised, 
et luua integreeritud energiasüsteem.

Ilma et see piiraks üldist konsulteerimist 
sidusrühmadega, konsulteerivad ENTSO-
E ja ENTSO-G komiteega stsenaariumide 
väljatöötamise põhielementide osas: 
põhisisu, eeldused ja nende teisendamine 
stsenaariumiandmeteks.
Võimaluse korral esitab komitee kõik 
asjakohased andmed stsenaariumi 
väljatöötamise ajal ENTSO-E-le ja 
ENTSO-G-le.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ENTSO-E ja ENTSO-G avaldavad 
ühiste stsenaariumide aruande kavandi 
ning esitavad selle koostööametile ja 
komisjonile arvamuse saamiseks.

4. ENTSO-E ja ENTSO-G avaldavad 
ühiste stsenaariumide aruande kavandi 
ning esitavad selle koostööametile 
arvamuse saamiseks, teadusnõukogule 
hindamiseks ja komisjonile 
heakskiitmiseks.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse ühiste stsenaariumide aruande 
kavand koos konsultatsiooni käigus saadud 
tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le, ENTSO-G-le ning 
komisjonile.

5. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse ühiste stsenaariumide aruande 
kavand koos konsultatsiooni käigus saadud 
tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
ENTSO-E-le, ENTSO-G-le ning 
komisjonile arvamuse stsenaariumide 
vastavuse kohta lõikes 1 osutatud 
raamsuunistele, sealhulgas võimalikud 
muudatussoovitused, ning teadusnõukogu 
esitab neile hinnangu stsenaariumide 
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kooskõla kohta kliimaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
lõike 5 kohast koostööameti arvamust, 
esitab komisjon ENTSO-E-le ja ENTSO-
G-le oma arvamuse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G oma ühiste 
stsenaariumide aruannet vastavalt 
komisjoni arvamusele ja esitavad 
ajakohastatud aruande komisjonile 
heakskiitmiseks.

7. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse lõikes 5 osutatud arvamus ja 
hinnang, kiidab komisjon ühiste 
stsenaariumide aruande kavandi heaks, 
muudab seda või palub ENTSO-E-l ja 
ENTSO-G-l seda muuta, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kõnealuseid 
arvamusi ja keskendudes ühiste 
stsenaariumide ühilduvusele liidu viimaste 
keskpika ja pika perioodi kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning komisjoni 
viimaste kättesaadavate stsenaariumidega. 

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Juhul kui komisjon palub 
ENTSO-E-l ja ENTSO-G-l ühiste 
stsenaariumide aruande kavandit muuta, 
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esitavad nad pärast komiteega 
konsulteerimist muudetud stsenaariumid 
komisjonile heakskiitmiseks komisjoni 
sätestatud tähtaja jooksul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kahe nädala jooksul alates sellest, 
mil komisjon kiidab ühiste stsenaariumide 
aruande heaks lõike 7 kohaselt, avaldavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kumbki oma 
metoodika oma veebisaidil. Nad avaldavad 
vastavad sisend- ja väljundandmed 
piisavalt täpselt, võttes nõuetekohaselt 
arvesse siseriiklikku õigust ja 
asjakohaseid 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

8. Kahe nädala jooksul alates sellest, 
mil komisjon kiidab ühiste stsenaariumide 
aruande heaks lõike 7 kohaselt, avaldavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kumbki oma 
ühiste stsenaariumide aruande oma 
veebisaidil. Nad avaldavad vastavad 
sisend- ja väljundandmed piisavalt täpselt, 
et kolmas isik saaks tulemusi 
reprodutseerida, määral, mil see on 
võimalik vastavalt siseriiklikule õigusele 
ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENTSO-E ja ENTSO-G avaldavad iga 
kahe aasta järel kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade raames 
välja töötatud aruanded taristu puuduste 
kohta ning esitavad need komisjonile ja 
koostööametile.

Kuue kuu jooksul pärast ühiste 
stsenaariumide aruande heakskiitmist 
komisjoni poolt vastavalt artikli 12 
lõikele 7 avaldavad ENTSO-E ja ENTSO-
G kogu liitu hõlmavate kümneaastaste 
võrgu arengukavade raames välja töötatud 
taristu puudusi käsitlevate aruannete 
kavandid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taristu puuduste hindamisel järgivad 
ENTSO-E ja ENTSO-G energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
kaaluvad prioriteedina kõiki asjakohaseid 
taristuga mitteseotud lahendusi, et 
kõrvaldada tuvastatud puudused.

Taristu puuduste hindamisel tuginevad 
ENTSO-E ja ENTSO-G oma analüüsides 
artikli 12 kohaselt koostatud ühistele 
stsenaariumidele, järgivad 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet ning kaaluvad kõiki 
asjakohaseid alternatiive.

Samuti hindavad nad eeldatavat kasu 
taristu tuvastatud puuduste 
kõrvaldamisest ja vajalikku taristusse 
mitte investeerimise kulusid. Taristu uue 
puuduse tuvastamisel võtavad nad arvesse 
kogu vajalikku võrguinvesteeringut, 
sealhulgas seonduva võrgu vajaliku 
sisemise tugevdamise kulusid.
Eelkõige keskenduvad nad nendele taristu 
puudustele, mis võivad mõjutada liidu 
keskpika ja pika perioodi 
kliimaeesmärkide saavutamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vastavate aruannete esitamist 
konsulteerivad ENTSO-E ja ENTSO-G 
põhjalikult kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega, sealhulgas ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja kõigi 
asjaomaste vesinikuvaldkonna 
sidusrühmadega ning kõigi I lisa 
kohastesse esmatähtsatesse koridoridesse 
kuuluvate liikmesriikide esindajatega.

Enne vastavate aruannete kavandite 
avaldamist konsulteerivad ENTSO-E ja 
ENTSO-G põhjalikult kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas komitee, 
koostööameti ning kõigi I lisas 
määratletud esmatähtsatesse koridoridesse 
kuuluvate liikmesriikide esindajatega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le 
ning komisjonile.

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le 
ning komisjonile ja teeb selle üldsusele 
kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostab lõike 3 kohast 
koostööameti arvamust arvesse võttes 
arvamuse ja esitab selle ENTSO-E-le või 
ENTSO-G-le.

4. Kolme kuu jooksul alates lõikes 3 
osutatud koostööameti arvamuse 
saamisest koostab komisjon seda arvamust 
arvesse võttes oma arvamuse ja esitab selle 
ENTSO-E-le või ENTSO-G-le.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G taristu puudusi 
käsitlevat aruannet vastavalt komisjoni 
arvamusele enne taristu puudusi käsitleva 
õpliku aruande avaldamist.

5. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G oma taristu 
puudusi käsitlevaid aruandeid vastavalt 
komisjoni arvamusele ja esitavad need 
komisjonile heakskiitmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Kahe nädala jooksul alates sellest, 
mil komisjon kiidab taristu puudusi 
käsitlevad aruanded heaks, avaldavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G need oma 
veebisaidil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [31. juuliks 2022] määravad 
liikmesriigid komisjoni toetusel oma 
konkreetsetes esmatähtsates avamere 
võrgukoridorides, nagu on kindlaks 
määratud I lisa punktis 2, võttes arvesse iga 
piirkonna eripära ja arengut, ühiselt 
kindlaks ja lepivad kokku, et teevad 
koostööd igas merepiirkonnas 2050. aastal 
kasutatava avamere taastuvenergia koguse 
osas koos 2030. ja 2040. aasta 
vaheetappidega, võttes arvesse oma 
riiklikke energia- ja kliimakavasid, iga 
merepiirkonna avamere taastuvenergia 
potentsiaali, keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise ning liidu CO2-heite 
vähendamise eesmärke. Kõnealune 
kokkulepe sõlmitakse kirjalikult liidu 
territooriumiga seotud iga merepiirkonna 
kohta.

1. [31. juuliks 2022] määravad 
liikmesriigid komisjoni toetusel oma 
konkreetsetes esmatähtsates avamerevõrgu 
koridorides, nagu on kindlaks määratud 
I lisa punktis 2, võttes arvesse iga 
piirkonna eripära ja arengut, ühiselt 
kindlaks ja lepivad kokku, et teevad 
koostööd igas merepiirkonnas 
2050. aastaks kasutatava avamere 
taastuvenergia eesmärkide osas (vastavalt 
eesmärgile 300 GW1a) koos 2030. ja 
2040. aasta vaheetappidega, mis on 
kooskõlas vähemalt nende riiklike 
energia- ja kliimakavade, iga 
merepiirkonna avamere taastuvenergia 
potentsiaali, keskkonnakaitse, 
kliimamuutustega kohanemise ja muude 
merekasutusviiside ning liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga. 
Kõnealune ühisavaldus tehakse kirjalikult 
liidu territooriumiga seotud iga 
merepiirkonna kohta.

__________________
1a „ELi strateegia avamere taastuvenergia 
potentsiaali kasutamiseks 
kliimaneutraalsuse saavutamise 
eesmärgil“ (COM(2020) 741).
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Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. [31.juuliks 2023] töötab ENTSO-E 
asjakohaste ülekandevõrguettevõtjate, riigi 
reguleerivate asutuste ja komisjoni osalusel 
ning kooskõlas lõikes 1 osutatud 
kokkuleppega välja ja avaldab 2050. aasta 
eesmärke kajastava lõimitud avamerevõrgu 
arengukava, mis sisaldab vaheetappe 
2030. ja 2040. aastaks, iga merepiirkonna 
kohta kooskõlas I lisas osutatud 
esmatähtsate avamere võrgukoridoridega, 
võttes arvesse keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise. Kõnealust lõimitud 
avamerevõrgu arengukava 
ajakohastatakse seejärel iga kolme aasta 
järel.

2. [31. juuliks 2023] töötab 
asjaomane ENTSO asjakohaste 
põhivõrguettevõtjate, riigi reguleerivate 
asutuste ja komisjoni osalusel ning 
kooskõlas lõikes 1 osutatud kokkulepitud 
ühisavaldusega välja ja avaldab 
2050. aasta eesmärke kajastava 
avamerevõrgu strateegilise arengukava, 
mis sisaldab vaheetappe 2030. ja 
2040. aastaks, iga merepiirkonna kohta 
kooskõlas I lisas osutatud esmatähtsate 
avamerevõrgu koridoridega, võttes 
arvesse keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise. Kõnealustes lõimitud 
avamerevõrgu arengukavades esitatakse 
kõrgetasemelised väljavaated avamere 
potentsiaalsete tootmisvõimsuste ning 
sellest tulenevate avamerevõrkude 
vajaduste kohta, sealhulgas 
potentsiaalsete vajaduste kohta 
võrkudevaheliste ühenduste, 
hübriidprojektide ja vesinikutaristu järele. 
Seejärel tuleks neid kavasid ajakohastada 
iga kahe aasta järel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõimitud avamerevõrgu 
arengukava peab olema kooskõlas 
uusimate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavadega, et 
tagada maismaa- ja avamerevõrgu 
planeerimise sidus arendamine.

3. Lõimitud avamerevõrgu 
arengukavad peavad olema kooskõlas 
määruse (EL) 2019/943 artikli 34 lõike 1 
kohaselt avaldatud piirkondlike 
investeerimiskavadega ja lõimitud kogu 
liitu hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavadega, et tagada maismaa- ja 
avamerevõrkude planeerimise sidus 
arendamine, millega nähakse ette piisav ja 
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töökindel ülekandevõrk elektri 
ülekandmiseks maismaale, samuti 
rannikupiirkondade, sisemaapiirkondade 
ja sisemaa liikmesriikide vahel, ning 
tagatakse tarbimiskeskuste või 
elektrisalvestusrajatiste stabiilne 
elektrivarustus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ENTSO-E esitab lõimitud 
avamerevõrgu arengukava projektid 
komisjonile arvamuse saamiseks.

4. Asjaomane ENTSO esitab lõimitud 
avamerevõrgu arengukava projektid 
komisjonile arvamuse saamiseks. Enne 
lõimitud avamerevõrgu arengukava 
projektide komisjonile esitamist 
konsulteerib asjaomane ENTSO 
põhjalikult kõigi asjaomaste elektri- ja 
avameresektori sidusrühmadega, 
sealhulgas ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksusega, ning kõigi I lisa punktis 2 
osutatud esmatähtsates avamerevõrgu 
koridorides osalevate liikmesriikidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ENTSO-E kohandab lõimitud 
avamerevõrgu arengukavasid, võttes enne 
lõpparuannete avaldamist nõuetekohaselt 
arvesse komisjoni arvamust, ning esitab 
need asjakohastele esmatähtsatele avamere 
võrgukoridoridele, nagu on kindlaks 
määratud I lisas.

5. Asjaomane ENTSO kohandab 
lõimitud avamerevõrgu arengukavasid, 
võttes enne lõpparuannete avaldamist 
nõuetekohaselt arvesse komisjoni 
arvamust, ning esitab need asjakohastele 
esmatähtsatele avamerevõrgu koridoridele, 
nagu on kindlaks määratud I lisas.
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Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ENTSO-E ei tööta õigeaegselt 
välja lõikes 2 osutatud avamere 
taastuvenergia võrgu arengukavasid, 
koostab komisjon selleks, et tagada 
taastuvenergia avamerevõrkude 
õigeaegne arendamine, eksperdi 
nõuannete alusel iga merepiirkonna 
kohta I lisas sätestatud iga esmatähtsa 
avamere võrgukoridori jaoks avamere 
lõimitud võrgu arengukava.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon töötab rakendusaktidega 
välja põhimõtted konkreetse kulude-
tulude ja kulude jagamise metoodika kohta 
artikli 14 lõikes 2 osutatud lõimitud 
avamerevõrgu arengukava 
kasutuselevõtuks kooskõlas artikli 14 
lõikes 1 osutatud kokkuleppega osana 
artikli 16 lõikes 10 osutatud suunistest. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

1. Koostööamet töötab 2024. aasta 
märtsiks välja soovituse kohandatud 
kulude jagamise metoodika põhimõtte 
kohta artikli 14 lõikes 2 osutatud lõimitud 
avamerevõrgu arengukava 
kasutuselevõtuks kooskõlas artikli 14 
lõikes 1 osutatud ühisavaldusega. Need 
põhimõtted peavad olema kooskõlas 
artikli 16 lõikega 1. Koostööamet 
ajakohastab vajaduse korral oma 
soovitust, võttes arvesse põhimõtte 
rakendamise tulemusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. 12 kuu jooksul alates lõikes 1 
osutatud soovituse avaldamisest koostavad 
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asjaomane ENTSO ja teised asjaomased 
sidusrühmad asjakohaste 
põhivõrguettevõtjate, riigi reguleerivate 
asutuste ja komisjoni osalusel 
avamerevõrgu arengukava rakendamiseks 
vajaliku kulude-tulude arvestamise ja 
kulude jagamise metoodika. Metoodikas 
antakse soovitusi kulude jaotamiseks 
merepiirkondade lõikes, viimata läbi iga 
üksikprojekti hindamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 12 kuu jooksul alates lõikes 1 
osutatud põhimõtete avaldamisest esitab 
ENTSO-E asjakohaste 
ülekandevõrguettevõtjate, riigi 
reguleerivate asutuste ja komisjoni osalusel 
esmatähtsate avamere võrgukoridoride 
kulude-tulude arvestamise ja kulude 
jagamise metoodika kohaldamise 
tulemused.

2. 12 kuu jooksul alates lõikes 1a 
osutatud metoodika avaldamisest esitab 
asjaomane ENTSO asjakohaste 
põhivõrguettevõtjate, riigi reguleerivate 
asutuste, komisjoni ja teiste asjaomaste 
sidusrühmade osalusel esmatähtsate 
avamerevõrgu koridoride kulude jagamise 
metoodika kohaldamise tulemused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjakohased liikmesriigid 
ajakohastavad kuue kuu jooksul alates 
lõikes 2 osutatud tulemuste esitamisest 
oma kirjalikku kokkulepet, millele on 
osutatud artikli 14 lõikes 1, ja 
ajakohastavad igas merepiirkonnas 
2050. aastal toodetava avamere 
taastuvenergia ühiselt kindlaksmääratud 
kogust koos 2030. ja 2040. aasta 
vaheetappidega ning asjakohast kokkulepet 
teha selliste koguste saavutamiseks 

3. Asjakohased liikmesriigid lisavad 
kuue kuu jooksul alates lõikes 2 osutatud 
tulemuste esitamisest oma kirjalikku 
ühisavaldusse, millele on osutatud 
artikli 14 lõikes 1 ja mis sisaldab eelkõige 
igas merepiirkonnas 2050. aastal toodetava 
avamere taastuvenergia ühiselt 
kindlaksmääratud eesmärke koos 2030. ja 
2040. aasta vaheetappidega ning asjakohast 
kokkulepet teha selliste eesmärkide 
saavutamiseks koostööd, ka lõppsätted 
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koostööd. kulude piiriülese jagamise kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuue kuu jooksul alates lõikes 3 
osutatud ajakohastatud kirjalikest 
kokkulepetest ajakohastab ENTSO-E 
lõimitud avamerevõrgu arengukava iga 
merepiirkonna puhul, järgides artikli 14 
lõigetes 2–5 sätestatud menetlust. 
Kohaldatakse artikli 14 lõikes 6 
kirjeldatud menetlust.

4. Asjaomane ENTSO ajakohastab 
lõimitud avamerevõrgu arengukavasid, 
järgides artikli 14 lõigetes 2–5 sätestatud 
menetlust. Kõnealune ajakohastamine on 
kooskõlas käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud kirjaliku ühisavalduse lisaga ja 
see integreeritakse järgmisesse 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II lisa punkti 1 alapunktide a, b, c 
ja e ning II lisa punkti 3 kohastesse 
kategooriatesse kuuluvate selliste 
ühishuviprojektide puhul, mis kuuluvad 
riigi reguleerivate asutuste pädevusse, 
kannavad tõhusalt tehtud 
investeerimiskulud, mis ei sisalda 
hoolduskulusid, selliste liikmesriikide 
asjakohased ülekandevõrguettevõtjad või 
ülekandetaristu projektiarendajad, kellele 
projekt avaldab positiivset puhasmõju, ning 
selles ulatuses, mis ei ole kaetud 
ülekoormuse ajal kasutamise eest saadud 
tulu või muude tasudega, katavad kulud 
võrgu kasutajad võrgule juurdepääsu 
tariifide kaudu selles liikmesriigis / nendes 
liikmesriikides.

1. II lisa punkti 1 alapunktide a, aa, b, 
c ja e ning II lisa punkti 3 kohastesse 
kategooriatesse kuuluvate selliste 
ühishuviprojektide puhul, mis kuuluvad iga 
asjaomase liikmesriigi reguleerivate 
asutuste pädevusse, kannavad tõhusalt 
tehtud investeerimiskulud, mis ei sisalda 
hoolduskulusid, selliste liikmesriikide 
asjakohased põhivõrguettevõtjad või 
ülekandetaristu projektiarendajad, kellele 
projekt avaldab positiivset puhasmõju, ning 
selles ulatuses, mis ei ole kaetud 
ülekoormuse ajal kasutamise eest saadud 
tulu või muude tasudega, katavad kulud 
võrgu kasutajad võrgule juurdepääsu 
tariifide kaudu selles liikmesriigis / nendes 
liikmesriikides.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli sätteid 
kohaldatakse II lisa punkti 1 alapunktides 
a, b, c ja e sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti suhtes, kui 
vähemalt üks projektiarendaja taotleb 
asjakohastelt riigi asutustelt selle 
kohaldamist projekti kulude suhtes. Neid 
sätteid kohaldatakse asjakohasel juhul II 
lisa punkti 3 kohasesse kategooriasse 
kuuluva ühishuviprojekti suhtes, kui 
turunõudluse hindamine on juba läbi 
viidud ja sellest nähtub, et tõhusalt tehtud 
investeerimiskulusid ei õnnestu ilmselt 
tariifidega katta.

2. Käesoleva artikli sätteid 
kohaldatakse II lisa punkti 1 alapunktides 
a, b, c ja e sätestatud kategooriatesse 
kuuluva ühishuviprojekti suhtes, kui 
vähemalt üks projektiarendaja taotleb 
asjaomastelt riigi asutustelt selle 
kohaldamist projekti kulude suhtes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa punkti 1 alapunktis e ja punkti 2 
kohasesse kategooriasse kuuluvate 
projektide suhtes võib kohaldada käesoleva 
artikli sätteid, kui vähemalt üks 
projektiarendaja taotleb käesoleva artikli 
kohaldamist asjakohastelt riigi asutustelt.

II lisa punkti 1 alapunktis d ja punktis 2 
sätestatud kategooriasse kuuluvate 
projektide suhtes võib kohaldada käesoleva 
artikli sätteid, kui vähemalt üks 
projektiarendaja taotleb käesoleva artikli 
kohaldamist asjaomastelt riigi asutustelt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ajakohastatud projektipõhine 
kulude-tulude analüüs, mis vastab artikli 
11 kohaselt koostatud metoodikale ja 
milles võetakse arvesse kasu väljaspool 
nende liikmesriikide piire, kelle 
territooriumil projekt asub, kasutades 

a) ajakohastatud projektipõhine 
kulude-tulude analüüs, mis vastab artikli 
11 kohaselt koostatud metoodikale ja 
milles võetakse arvesse kasu väljaspool 
nende liikmesriikide piire, kelle 
territooriumil projekt asub, võttes arvesse 
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sama stsenaariumit, mida kasutati 
ühishuviprojektiga hõlmatud liidu loendi 
koostamise valikumenetluse puhul;

vähemalt võrgu arengu kavandamiseks 
koostatud ühiseid stsenaariume, millele 
on osutatud artiklis 12;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleerivad asutused edastavad 
pärast kättesaamist koostööametile 
teavitamise eesmärgil viivitamata iga 
investeerimistaotluse koopia.

Projektiarendaja edastab koostööametile 
teavitamise eesmärgil investeerimistaotluse 
koopia.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
asjaomased riigi reguleerivad asutused said 
kätte viimase investeerimistaotluse, 
võtavad need riigi reguleerivad asutused 
pärast nõupidamist asjaomaste 
projektiarendajatega vastu ühised 
kooskõlastatud otsused selliste 
investeerimiskulude jaotamise kohta, mida 
iga võrguettevõtja seoses projektiga 
kannab, ning nende kulude arvessevõtu 
kohta tariifides. Riigi reguleerivad 
asutused lisavad kõik tegelikult kantud 
investeerimiskulud tariifidesse kooskõlas 
iga võrguettevõtja poolt projekti jaoks 
kantavate investeerimiskulude jaotusega. 
Seejärel hindavad riigi reguleerivad 
asutused vajaduse korral, kas hinna 
taskukohasusega seotud probleemid võivad 
tekkida seoses investeerimiskulude 
lisamisega tariifidesse.

Kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
asjaomased riigi reguleerivad asutused said 
kätte viimase investeerimistaotluse, 
võtavad nad pärast asjaomaste 
projektiarendajatega nõupidamist vastu 
ühised kooskõlastatud otsused, mis 
käsitlevad selliste tegelikult tekkinud 
investeerimiskulude jaotamist, mida iga 
võrguettevõtja seoses projektiga kannab, 
ning nende kulude arvessevõttu tariifides 
või investeerimistaotluse või projekti osa 
tagasilükkamist, kui riigi reguleerivate 
asutuste ühises analüüsis jõutakse 
järeldusele, et projekt või selle osa ei anna 
märkimisväärset puhaskasu liidu tasandil. 
Riigi reguleerivad asutused lisavad 
asjakohased tegelikult tekkinud 
investeerimiskulud tariifidesse kooskõlas 
iga võrguettevõtja poolt projekti jaoks 
kantavate investeerimiskulude jaotusega. 
Seejärel hindavad riigi reguleerivad 
asutused vajaduse korral, kas hinna 
taskukohasusega seotud probleemid võivad 
tekkida seoses investeerimiskulude 
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lisamisega tariifidesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude piiriülesel jaotamisel üritavad 
asjaomased riigi reguleerivad asutused 
saavutada asjaomaste 
ülekandevõrguettevõtjatega konsulteerides 
vastastikuse kokkuleppe, mis põhineb muu 
hulgas lõike 3 punktides a ja b nimetatud 
teabel. Nende hindamine põhineb samal 
stsenaariumil, mida kasutati 
ühishuviprojektiga hõlmatud liidu loendi 
koostamise valikumenetluse puhul.

Kulude piiriülesel jaotamisel üritavad 
asjaomased riigi reguleerivad asutused 
saavutada asjaomaste 
ülekandevõrguettevõtjatega konsulteerides 
vastastikuse kokkuleppe, mis põhineb muu 
hulgas lõike 3 punktides a ja b nimetatud 
teabel. Hindamisel võtavad nad arvesse 
kõiki artiklis 12 osutatud asjakohaseid 
stsenaariume ja muid võrgu arengu 
kavandamise stsenaariume, mis 
võimaldavad põhjalikult analüüsida 
ühishuviprojekti panust liidu 
energiapoliitikasse, milleks on CO2 heite 
vähendamine, turgude lõimimine, 
konkurents, säästvus ja varustuskindlus.

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel juhul või vähemalt ühe asjaomase riigi 
reguleeriva asutuse taotluse korral teeb 
koostööamet kolme kuu jooksul alates 
tema poole pöördumisest otsuse 
investeerimistaotluse, sh lõike 3 kohase 
kulude piiriülese jaotamise, ning kõigi 
investeerimiskulude tariifides arvessevõtu 
kohta.

Sellisel juhul või asjaomaste riigi 
reguleerivate asutuste ühise taotluse 
korral teeb koostööamet kolme kuu jooksul 
alates tema poole pöördumisest otsuse 
investeerimistaotluse kohta, sealhulgas 
lõikes 3 osutatud kulude piiriülese 
jaotamise kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööameti tehtav hindamine põhineb 
samal stsenaariumil, mida kasutati 
ühishuviprojektiga hõlmatud liidu loendi 
koostamise valikumenetluse puhul.

Hindamisel võtab koostööamet arvesse 
kõiki artiklis 12 osutatud asjakohaseid 
stsenaariume ja muid võrgu arengu 
kavandamise stsenaariume, mis 
võimaldavad põhjalikult analüüsida 
ühishuviprojekti panust liidu 
energiapoliitikasse, milleks on CO2 heite 
vähendamine, turgude lõimimine, 
konkurents, säästvus ja varustuskindlus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võtab [31. detsembriks 
2022] vastu rakendusaktid, mis sisaldavad 
siduvaid suuniseid, et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva artikli 
rakendamiseks ja avamere 
energiavõrkude kulude piiriüleseks 
jagamiseks, nagu on osutatud artikli 15 
lõikes 1. Suunistes käsitletakse ka 
avamere taastuvenergia võrkude 
ühishuviprojektide eriolukorda, lisades 
põhimõtted selle kohta, kuidas nende 
piiriülest kulude jaotamist 
koordineeritakse nendega ühendatud 
avamere tootmiskohtade rahastamise, 
turu ja poliitilise korraldusega. Kui 
komisjon suunised vastu võtab või neid 
muudab, konsulteerib ta ACERi, ENTSO-
E ja ENTSO-G-ga ja, kui see on 
asjakohane, muude sidusrühmadega. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

10. [31. detsembriks 2022] võtab 
koostööamet vastu soovituse teha kindlaks 
ühishuviprojektide investeerimistaotluste 
käsitlemise head tavad. Soovitust 
ajakohastatakse korrapäraselt vastavalt 
vajadusele ja selleks, et tagada kooskõla 
põhimõtetega, mis käsitlevad artikli 15 
lõikes 1 osutatud avamerevõrke 
taastuvenergia kulude piiriüleseks 
jagamiseks. Soovituse vastuvõtmisel või 
muutmisel korraldab koostööamet 
ulatusliku konsultatsiooniprotsessi, 
millesse on kaasatud kõik asjaomased 
sidusrühmad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a. Vastastikust huvi pakkuvad 
projektid samastatakse 
ühishuviprojektidega ja nende suhtes võib 
teha kulude piiriülese jaotamise otsuseid 
investeeringu sellise osa kulude suhtes, 
mis asub liidu territooriumil või liidu 
acquis’d kohaldavates ja liiduga lepingu 
sõlminud riikides.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktide a, b, c ja 
e ja punkti 3 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul, kui need vastavad kõikidele 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktide a, aa, b, 
c ja e ja punkti 3 kohastesse 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul, kui need vastavad kõikidele 
järgmistele kriteeriumidele:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel artikli 16 lõike 3 punkti a 
kohaselt tõendatakse olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus või innovatsioon;

a) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel artikli 16 lõike 3 punkti a 
kohaselt tõendatakse olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus, innovatsioon või 
säästvus;
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Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) projekt ei ole äriplaani ega muude, 
eelkõige potentsiaalsete investorite või 
võlausaldajate või riigi reguleeriva asutuse 
koostatud hinnangute kohaselt äriliselt 
tasuv. Projekti ärilise tasuvuse hindamisel 
võetakse arvesse artikli 17 lõikes 2 
osutatud otsust stiimulite kohta ja selle 
põhjendusi.

c) projekti ei saa äriplaani ega muude, 
eelkõige potentsiaalsete investorite või 
võlausaldajate või riigi reguleeriva asutuse 
koostatud hinnangute kohaselt rahastada 
turu vahenditest ega reguleeriva 
raamistiku kaudu. Kui tehakse artikli 17 
lõikes 2 osutatud stiimulite pakkumise 
otsus ja esitatakse selle põhjused, võetakse 
seda arvesse, kui hinnatakse projekti 
vajadust liidu rahalise abi järele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. II lisa punkti 1 alapunkti d ning 
punktide 2 ja 5 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
samuti liidu rahalist abi tööde tegemise 
toetuste kujul, kui asjaomased 
projektiarendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus või innovatsioon, 
ja selle ärilise tasuvuse puudumist vastavalt 
kulude-tulude analüüsile, äriplaanile ja 
muudele hinnangutele, mille on koostanud 
eelkõige potentsiaalsed investorid või 
võlausaldajad või võimaluse korral riigi 
reguleeriv asutus.

4. II lisa punkti 1 alapunkti d ning 
punktide 2, 4, 5 ja 5a kohastesse 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul, 
kui asjaomased projektiarendajad suudavad 
asjaomase riigi asutuse tehtud hindamisel 
selgelt tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus, innovatsioon või 
säästvus, ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist vastavalt kulude-tulude 
analüüsile, äriplaanile ja muudele 
hinnangutele, mille on koostanud eelkõige 
potentsiaalsed investorid või võlausaldajad 
või võimaluse korral riigi reguleeriv 
asutus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Sidusrühmade mõjuvõimu 
suurendamise toetamiseks, et nad 
suudaksid täita oma rolli sidusrühmade 
komitees, võib anda liidu rahalist abi 
suutlikkuse suurendamise, oskuste 
omandamise ja koolituse toetuste kujul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõikes 3 esitatud erikriteeriumide 
ja artikli 4 lõikes 5 esitatud parameetrite 
alusel kehtestatakse liidu rahalise abi 
andmise kriteeriumid, mis on ette nähtud 
määrusega (EL)... [Euroopa ühendamise 
rahastu kohta, ettepanek COM(2018) 438].

Artikli 4 lõikes 3 esitatud erikriteeriume ja 
artikli 4 lõikes 5 esitatud parameetreid 
võetakse arvesse liidu rahalise abi andmise 
kriteeriumide kehtestamisel, mis on ette 
nähtud määrusega (EL)... [Euroopa 
ühendamise rahastu kohta, ettepanek 
COM(2018) 438].
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edusammud, mida on tehtud 
avamere taastuvenergia võrkude 
kavandamisel, arendamisel, ehitamisel ja 
kasutuselevõtmisel ning avamere 
taastuvenergia kasutuselevõtu 
võimaldamiseks;

d) edusammud, mida on tehtud 
avamere taastuvenergia võrkude ja 
avamere taastuvelektri energiataristu 
kavandamisel, arendamisel, ehitamisel ja 
kasutuselevõtmisel ning avamere 
taastuvenergia kasutuselevõtu 
võimaldamiseks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) elektri- ja vesinikusektori puhul 
liikmesriikidevaheliste ühenduste loomise 
areng, sellega seotud energiahindade areng 
ning energiavõrgu tõrgete arv, põhjused ja 
majanduskulu;

e) elektri- ja vesinikusektori puhul 
liikmesriikidevaheliste ühenduste loomise 
areng või saavutatud paindlikkuse tase, 
sellega seotud energiahindade areng ning 
energiavõrgu tõrgete arv, põhjused ja 
majanduskulu ning panus energiasüsteemi 
lõimimisse;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt f – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ülevaade parimatest ja 
innovaatilistest tavadest seoses 
sidusrühmade kaasamisega ja 
keskkonnamõju leevendamisega 
loamenetluste ja projektide rakendamise 
käigus, sh kliimamuutustega kohanemise 
meetmetest;

iii) ülevaade parimatest ja 
innovaatilistest tavadest seoses 
sidusrühmade kaasamisega ja 
keskkonnamõju leevendamisega 
loamenetluste ja projektide rakendamise 
käigus, sh alternatiivtrassidest ja 
kliimamuutustega kohanemise meetmetest;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) käesoleva määruse tõhusus 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisel ning pikemas perspektiivis 
kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. 
aastaks.

h) käesoleva määruse tõhusus 
2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisel ning pikemas perspektiivis 
kliimaneutraalsuse saavutamisel hiljemalt 
2050. aastaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22a
Läbivaatamine

30. juuniks 2027 vaatab komisjon 
käesoleva määruse läbi, võttes aluseks 
artiklis 22 sätestatud aruandluse ja 
hindamise tulemused, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2021/11531a artiklite 22 
ja 23 kohaselt koostatud rakendamis- ja 
hindamisaruanded.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2021. aasta 
määrus (EL) 2021/1153, millega luuakse 
Euroopa ühendamise rahastu ning 
tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EL) nr 1316/2013 ja 
(EL) nr 283/2014 (ELT L 249, 14.7.2021, 
lk 38).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja kulud, välja arvatud mis tahes 
tundlik äriteave;

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja panus artiklis 1 osutatud 
eesmärkide saavutamisse ning kulud, välja 
arvatud mis tahes tundlik äriteave;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24a
Üleminekuperiood
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1. Üleminekuperioodil võib maagaasi 
rajatistest spetsiaalselt vesiniku jaoks 
kasutamiseks ümber kujundatud rajatisi, 
mis kuuluvad II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriasse, kasutada 
eelnevalt kindlaks määratud vesiniku ja 
maagaasi või biometaani segu 
transportimiseks või ladustamiseks.
2. Üleminekuperioodil teevad 
projektiarendajad tihedat koostööd 
projektide kavandamisel ja rakendamisel, 
et tagada naabervõrkude 
koostalitlusvõime.
3. Üleminekuperiood lõppeb 
31. detsembril 2029, samas kui artikli 18 
alusel liidu rahalise abi saamise 
kõlblikkus lõppeb 31. detsembril 2027. 
Projektiarendaja näitab 
üleminekuperioodi lõpus, kuidas lõikes 1 
osutatud rajatised ei ole enam 
maagaasiga seotud rajatised, vaid on 
saanud spetsiaalselt vesiniku jaoks 
mõeldud rajatisteks, nagu on sätestatud 
II lisa punktis 3, samuti seda, kuidas 
üleminekuperioodil on võimaldatud 
suuremat vesiniku kasutamist, ning ta on 
lepinguliselt kohustatud selle tagama. 
Selline tõendamine sisaldab saastevaba 
või vähese CO2 heitega vesiniku 
pakkumise ja nõudluse hindamist ning 
projekti poolt võimaldatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamist, mida mõlemat kontrollib 
komisjon korrapäraselt koos õigeaegse 
rakendamisega. See tingimus sisaldub ka 
Euroopa ühendamise rahastu 
toetuslepingus.
4. Käesoleva artikli kohaldamisalasse 
kuuluvate kandidaatprojektide hindamisel 
tagavad rühmad ja komisjon, et nende 
kavandamisel on seatud eesmärgiks 
spetsiaalselt vesiniku jaoks mõeldud 
rajatiste loomine üleminekuperioodi 
lõpuks, nende tulemusel ei pikene 
maagaasi kasutamine ning tagatud on 
naabervõrkude piiriülene 
koostalitlusvõime.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24b
Maagaasiprojektide erand

1. Erandina käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktidest a ja b ning 
artikli 4 lõigetest 2–5 võib 
määruse (EL) nr 347/2013 kohaselt 
koostatud neljandasse või viiendasse liidu 
loendisse võetud maagaasiprojektid kanda 
esimesse liidu loendisse, mis võetakse 
vastu kooskõlas käesoleva määruse 
artikli 3 lõikega 4, tingimusel et need
a)  on seotud mõnega järgmistest 
energiataristukategooriatest:
i) maagaasi transportimise 
ülekandetorustikud;
ii) veeldatud maagaasi või 
surumaagaasi maa-alused hoidlad või 
vastuvõtu-, hoiustamis- ja 
taasgaasistamis- või 
rõhulangetamisseadmed; või
iii) igasugused süsteemi ohutuks, 
kindlaks ja tõhusaks tööks või 
kahesuunaliste voogude läbilaske 
võimsuse tagamiseks vajalikud seadmed 
või paigaldised, sh kompressorjaamad;
b) aitavad märkimisväärselt kaasa 
säästvusele, muu hulgas tõhustades 
tahketelt fossiilkütustelt, eelkõige kivi- ja 
pruunsöelt, turbalt ja põlevkivilt, 
üleminekut maagaasile, nagu on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/19991a artiklis 3 
osutatud lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimakavades, ning vähendades 
kasvuhoonegaaside heidet ja parandades 
õhukvaliteeti;
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c) on vajalikud puuduvate 
liikmesriikidevaheliste ühenduste 
loomiseks;
d) aitavad kaasa liidu CO2 heite 
vähendamise eesmärkide saavutamisele, 
sealhulgas taastuvenergia lõimimise 
kaudu; ning
e) aitavad märkimisväärselt kaasa 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:
i)  turgude lõimimine, sealhulgas 
vähemalt ühe liikmesriigi eraldatuse 
lõpetamine ning energiataristu 
kitsaskohtade vähendamine; 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus;
ii)  varustuskindlus, muu hulgas 
sobivate ühenduste ning tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;
iii) konkurents, muu hulgas 
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise kaudu.
2. Lõikes 1 osutatud 
maagaasiprojektidel ei ole õigust saada 
liidu rahalist abi määruse (EL) 2021/1153 
alusel.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1999, milles 
käsitletakse energialiidu ja 
kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 
98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 
2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL 
ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ 
ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 
(ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).
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Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 1
Määrus (EL) 2019/942
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) täita [ettepanekuga COM(2020)824 
kavandatud TEN-E määruse] artiklis 5, 
artikli 11 lõigetes 2, 8, 9 ja 10 ning 
artiklites 12, 13, artikli 17 lõikes 5 ja III 
lisa punktis 12 sätestatud kohustusi;

c) täita [ettepanekuga 
COM(2020)0824 kavandatud TEN-E 
määruse] artiklis 5, artikli 11 lõigetes 2, 9 
ja 10 ning artiklites 12, 13, artikli 17 lõikes 
5 ja III lisa punktis 12 sätestatud kohustusi;

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 1
Määrus (EL) 2019/942
Artikkel 11 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) võtta vastu otsuseid kulude-tulude 
analüüsi metoodika täiendavate 
muudatuste heakskiitmise kohta vastavalt 
artikli 11 lõikele 6 ja 
investeerimistaotluste, sealhulgas piiriülese 
kulude jaotamise kohta vastavalt 
[ettepanekuga COM(2020)824 kavandatud 
TEN-E määruse artikli 16 lõikele 6.

d) võtta vastu otsuseid 
investeerimistaotluste, sealhulgas piiriülese 
kulude jaotamise kohta vastavalt 
[ettepanekuga COM(2020)0824 
kavandatud TEN-E määruse] artikli 16 
lõikele 6.

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 347/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates [1. jaanuarist 2022]. 
Käesolevast määrusest ei tulene õigusi 
määruse (EÜ) 347/2013 lisades loetletud 
projektide suhtes.

Määrus (EL) nr 347/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates [1. jaanuarist 2022]. 

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
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teisiti, ei tulene käesolevast määrusest 
õigusi määruse (EÜ) 347/2013 lisades 
loetletud projektide suhtes.

Määruse (EL) nr 347/2013 artikli 12 
alusel tehtud otsused kulude piiriülese 
jaotamise kohta seoses projektidega, mille 
puhul on algatatud vähemalt ehitusetapp, 
jäävad kehtima. Kõnealuste otsuste suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjamere elektrivõrk (NSOG): 
Põhjameres, Iiri meres, La Manche'i 
väinas ja neid ümbritsevates vetes paikneva 
lõimitud elektrivõrgu arendamine ja 
sellega seotud võrkudevahelised ühendused 
elektri transportimiseks taastuvatest 
avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning piiriülese elektrikaubanduse 
laiendamiseks.

Põhjameres paiknevad avamere 
elektrivõrgud (NSOG): Põhjameres, Iiri 
meres, La Manche’i väinas ja neid 
ümbritsevates vetes paikneva avamere 
elektrivõrgu arendamine, avamere 
lõimitud elektri- või vesinikuvõrgu 
arendamine ja sellega seotud 
võrkudevahelised ühendused elektri või 
vesiniku transportimiseks taastuvatest 
avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
või piiriülese taastuvenergiakaubanduse 
laiendamiseks.

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läänemere energiaturu avamerevõrkude 
ühendamise tegevuskava (BEMIP 
offshore): Läänemeres ja seda 
ümbritsevates vetes paikneva lõimitud 
elektrivõrgu arendamine ja sellega seotud 
võrkudevahelised ühendused elektri 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 

Läänemere energiaturu avamerevõrkude 
ühendamise tegevuskava (BEMIP 
offshore): Läänemeres ja seda 
ümbritsevates vetes paikneva avamere 
elektrivõrgu või lõimitud avamere elektri- 
või vesinikuvõrgu arendamine ja sellega 
seotud võrkudevahelised ühendused elektri 
või vesiniku transportimiseks taastuvatest 
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salvestuskohtadesse ning riikidevahelise 
elektrikaubanduse laiendamiseks.

avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
või piiriülese taastuvenergiakaubanduse 
laiendamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõuna- ja Ida-Euroopa avamerevõrk 
Vahemeres, Mustas meres ja neid 
ümbritsevates vetes paikneva lõimitud 
elektrivõrgu arendamine ning sellega 
seotud võrkudevahelised ühendused elektri 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse ning riikidevahelise 
elektrikaubanduse laiendamiseks.

Lõuna- ja Ida-Euroopa avamerevõrgud: 
Vahemeres, Mustas meres ja neid 
ümbritsevates vetes paikneva avamere 
elektrivõrgu arendamine või seal 
paiknevate lõimitud avamere elektri- või 
vesinikuvõrkude arendamine ja sellega 
seotud võrkudevahelised ühendused elektri 
või vesiniku transportimiseks taastuvatest 
avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
või riikidevahelise 
taastuvenergiakaubanduse laiendamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edela-Euroopa avamerevõrk: Atlandi 
ookeani põhjaosa ümbritsevates vetes 
paikneva lõimitud elektrivõrgu arendamine 
ja sellega seotud võrkudevahelised 
ühendused elektri transportimiseks 
taastuvatest avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning riikidevahelise elektrikaubanduse 
laiendamiseks.

Edela-Euroopa avamerevõrgud: Atlandi 
ookeani põhjaosa ümbritsevates vetes 
paikneva avamere elektrivõrgu arendamine 
või seal paiknevate lõimitud avamere 
elektri- või vesinikuvõrkude arendamine 
ja sellega seotud võrkudevahelised 
ühendused elektri või vesiniku 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse või riikidevahelise 
taastuvenergiakaubanduse laiendamiseks.
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Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Ühendatud vesinikuvõrgud Lääne-
Euroopas (HI West): vesinikutaristu, mis 
võimaldab luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

8) Ühendatud vesinikuvõrgud Lääne-
Euroopas (HI West): vesinikutaristu ja 
praegusele maagaasitaristule uue 
kasutusotstarbe andmine, et saaks luua 
lõimitud vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi tootmise rakenduste 
kasutuselevõttu, mille eesmärk on 
võimaldada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
toimimisele ning arukale energiasüsteemi 
lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, 
Luksemburg, Madalmaad, Malta, Portugal, 
Prantsusmaa, Saksamaa ja Taani.

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi ja vedelkütuse 
tootmise rakenduste kasutuselevõttu, mille 
eesmärk on võimaldada 
kasvuhoonegaaside vähendamist ning 
aidata kaasa süsteemi turvalisele, tõhusale 
ja usaldusväärsele toimimisele ning arukale 
energiasüsteemi lõimimisele. Asjaomased 
liikmesriigid: Austria, Belgia, Hispaania, 
Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, 
Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja 
Taani.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosa ühendatud 
vesinikuvõrgud (HI East): vesinikutaristu, 
mis võimaldab luua lõimitud 

Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosa ühendatud 
vesinikuvõrgud (HI East): vesinikutaristu 
ja praegusele maagaasitaristule uue 
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vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

kasutusotstarbe andmine, et saaks luua 
lõimitud vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi tootmise rakenduste 
kasutuselevõttu, mille eesmärk on 
võimaldada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
toimimisele ning arukale energiasüsteemi 
lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, 
Kreeka, Küpros, Poola, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi 
Vabariik ja Ungari.

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi ja vedelkütuse 
tootmise rakenduste kasutuselevõttu, mille 
eesmärk on võimaldada 
kasvuhoonegaaside vähendamist ning 
aidata kaasa süsteemi turvalisele, tõhusale 
ja usaldusväärsele toimimisele ning arukale 
energiasüsteemi lõimimisele. Asjaomased 
liikmesriigid: Austria, Bulgaaria, 
Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Poola, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, 
Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läänemere energiaturu vesinikuvõrkude 
ühendamise tegevuskava (BEMIP 
Hydrogen): vesinikutaristu, mis võimaldab 
luua lõimitud vesinikumagistraali, mis 
ühendab piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

Läänemere energiaturu vesinikuvõrkude 
ühendamise tegevuskava (BEMIP 
Hydrogen): vesinikutaristu ja praegusele 
maagaasitaristule uue kasutusotstarbe 
andmine, et saaks luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.
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Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi tootmise rakenduste 
kasutuselevõttu, mille eesmärk on 
võimaldada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
toimimisele ning arukale energiasüsteemi 
lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, 
Saksamaa, Soome ja Taani.

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi ja vedelkütuse 
tootmise rakenduste kasutuselevõttu, mille 
eesmärk on võimaldada 
kasvuhoonegaaside vähendamist ning 
aidata kaasa süsteemi turvalisele, tõhusale 
ja usaldusväärsele toimimisele ning arukale 
energiasüsteemi lõimimisele. Asjaomased 
liikmesriigid: Eesti, Leedu, Läti, Poola, 
Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Arukate elektrivõrkude 
kasutuselevõtt: nutivõrgu tehnoloogia 
kasutuselevõtt kogu liidus, et tõhusalt 
lõimida kõigi elektrivõrguga ühendatud 
kasutajate käitumine ja tegevus, eelkõige 
suurte elektrikoguste tootmine taastuvatest 
või hajutatud energiaallikatest ja tarbijate 
nõudlusreageering.

11) Arukate elektrivõrkude 
kasutuselevõtt: nutivõrgu tehnoloogia 
kasutuselevõtt kogu liidus, et tõhusalt 
lõimida kõigi elektrivõrguga ühendatud 
kasutajate käitumine ja tegevus, eelkõige 
suurte elektrikoguste tootmine taastuvatest 
või hajutatud energiaallikatest, 
tarbimiskaja, energia salvestamine, 
elektrisõidukid ja muud paindlikkuse 
allikad.

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) Piiriülene CO2 võrk: liikmesriike 
ning ümbritsevaid kolmandaid riike 
hõlmava CO2- transporditaristu 
arendamine CO2 kogumise ja säilitamise 

12) Piiriülene CO2 võrk: liikmesriike 
ning ümbritsevaid kolmandaid riike 
hõlmava CO2 eri liiki transpordi ja 
säilitamise taristu arendamine CO2 
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tehnoloogia kasutuselevõtuks. tarbeks, mis on kogutud tööstusklastritest 
selle püsiva geoloogilise säilitamise 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13a) Kaugküte ja -jahutus: kaugkütte- 
ja -jahutussüsteemide ajakohastamine, et 
hõlbustada taastuva soojus- ja 
jahutusenergia kasutuselevõttu, 
sealhulgas heitsoojus- ja -jahutusenergia 
kasutamise ning energiasüsteemi 
paindlikkuse suurendamise kaudu tänu 
elektrienergiast soojusenergia tootmisele.
Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele vähemalt 220 kV, 
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 
vähemalt 150 kV;

a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele vähemalt 220 kV, 
sealhulgas igasugused füüsilised 
seadmed, mis on projekteeritud 
kõrgepinge- ja ülikõrgepingeelektri 
transportimiseks, kaasa arvatud 
kõrgepinge õhuliinid, võttes arvesse 
liikmesriikide siseliine (mis puudutab 
saartevahelisi ühendusi, samuti saarte ja 
mandrite vahelisi ühendusi ning ühendusi 
liikmesriikide vahel), ning maa- ja 
merealused ülekandekaablid, kui need on 
projekteeritud pingele vähemalt 110 kV;

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) punktis a osutatud kategooriasse 
kuuluvad mis tahes seadmed või rajatised, 
mis võimaldavad avamere 
tootmiskohtadest pärit avamere 
taastuvelektri ülekandmist (avamere 
taastuvelektri energiataristu);

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektrisalvestusrajatised elektri 
alaliseks või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse 
taristutesse või geoloogiliselt, tingimusel 
et need on vahetult ühendatud kõrgepinge 
õhuliinidega, mis on projekteeritud pingele 
vähemalt 110 kV;

b) energiasalvestusrajatised, mida 
kasutatakse energia salvestamiseks või 
elektrisüsteemile paindlikkuse 
pakkumiseks, sh agregeeritud kujul, 
alaliselt või ajutiselt maapealsetes või 
maa-alustes taristutes või geoloogiliselt, 
tingimusel et need on vahetult ühendatud 
kõrgepinge õhuliinidega, mis on 
projekteeritud pingele vähemalt 110 kV; 
kui see on nõuetekohaselt põhjendatud, 
siis liikmesriikide puhul, kus on ainult 
madalama pingega liinid, seda künnist ei 
kohaldata; elektrienergia lõppkasutamise 
edasilükkamine pärast tootmist või 
elektrienergia muundamine 
salvestatavaks energiaks, sellise energia 
salvestamine ning seejärel selle 
taasmuundamine uuesti elektrienergiaks 
või kasutamine muu energiakandjana;

Muudatusettepanek 203

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) igasugused seadmed või 
paigaldised, mis võimaldavad transpordi 
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elektrifitseerimist, eelkõige TEN-T 
põhivõrgu laadimistaristu;

Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad toimivate digitaalsete 
platvormide kaudu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiaid 
nii ülekande- kui ka keskpingejaotuse 
tasandil ning mille eesmärk on tõhusam ja 
arukam elektrienergia ülekande- ja 
jaotusvõrk, suurem võimsus uute tootmis-, 
salvestamis- ja tarbimisvormide 
lõimimiseks ning uute ärimudelite ja 
turustruktuuride soodustamine;

d) süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad toimivate digitaalsete 
platvormide kaudu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiaid 
nii ülekande- kui ka jaotustasandil ning 
mille eesmärk on tõhusam ja arukam 
elektrienergia ülekande- ja jaotusvõrk, 
suurem võimsus uute tootmis-, 
energiasalvestus-, tarbimis- ja 
tarbimiskajavormide lõimimiseks ning 
uute ärimudelite ja turustruktuuride 
soodustamine;

Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kõik punktis a viidatud 
kategooriasse kuuluvad seadmed või 
paigaldised, millel on kaks funktsiooni: 
avamere taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri võrku ühendamine ja selle 
edastamine avamere tootmiskohtadest 
kahte või enamasse riiki, samuti kõik 
avamerel asuvad külgnevad seadmed või 
paigaldised, mis on hädavajalikud võrgu 
ohutuks, turvaliseks ja tõhusaks 
käitamiseks, sealhulgas kaitse-, seire- ja 
kontrollisüsteemid, ning vajalikud 
alajaamad, kui need tagavad ka 
tehnoloogia koostalitlusvõime, muu hulgas 
eri tehnoloogiat kasutavate liideste 

e) kõik punktis a viidatud 
kategooriasse kuuluvad seadmed või 
paigaldised, millel on kaks funktsiooni: 
avamere taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri võrku ühendamine ja selle 
edastamine avamere tootmiskohtadest 
kahte või enamasse riiki, sealhulgas 
kõnealuste seadmete pikendused 
maismaal ja riigisisese võrgu 
tugevdamine, mis on vajalik selleks, et 
tagada piisav ja usaldusväärne 
ülekandevõrk ning tarnida avamerel 
toodetud elektrienergia sisemaariikidesse, 
samuti kõik avamerel asuvad külgnevad 
seadmed või paigaldised, mis on 
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ühilduvuse (avamere 
taastuvenergiavõrgud).

hädavajalikud võrgu ohutuks, turvaliseks ja 
tõhusaks käitamiseks, sealhulgas kaitse-, 
seire- ja kontrollisüsteemid, ning vajalikud 
alajaamad, kui need tagavad ka 
tehnoloogia koostalitlusvõime, muu hulgas 
eri tehnoloogiat kasutavate liideste 
ühilduvuse (avamere 
taastuvenergiavõrgud).

Muudatusettepanek 206

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vesiniku transportimise 
ülekandetorustikud, mis annavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
alustel juurdepääsu paljudele võrgu 
kasutajatele ning mis sisaldavad peamiselt 
kõrgsurve-vesinikutorustikke, välja 
arvatud vesiniku kohalikuks jaotamiseks 
mõeldud torustikud;

a) vedela või gaasilise vesiniku 
transportimise kõrgsurvetorustikud, 
sealhulgas uue kasutusotstarbega 
maagaasitaristu, mis annavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
alustel juurdepääsu paljudele võrgu 
kasutajatele, välja arvatud vesiniku 
kohalikuks jaotamiseks mõeldud 
torustikud;

Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudes keemilistes ainetes 
sisalduva vesiniku või veeldatud vesiniku 
vastuvõtu-, hoiustamis- ja taasgaasistamis- 
või rõhulangetamisseadmed, mille 
ülesanne on vesiniku juhtimine võrku;

c) muudes keemilistes ainetes 
sisalduva vesiniku või veeldatud vesiniku 
vastuvõtu-, hoiustamis- ja taasgaasistamis- 
või rõhulangetamisseadmed, mille 
ülesanne on vesiniku juhtimine punktis a 
osutatud torustikesse, kui see on 
asjakohane;

Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) elektrivõrkudega ühendatud 
hoidlad, mis võimaldavad 
elektrisektoritega lõimumist, võimaldades 
energiasüsteemide toimimist 
mitmesuguste energiakandjate vahel;

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) igasugused seadmed või 
paigaldised, sh kompressorjaamad, mis on 
vajalikud vesinikusüsteemi ohutuks, 
kindlaks ja tõhusaks tööks või 
kahesuunaliste voogude läbilaske võimsuse 
tagamiseks.

d) igasugused seadmed või 
paigaldised, sh kompressorjaamad, mis on 
vajalikud punktides a–ca osutatud 
vesinikusüsteemi varade ohutuks, kindlaks 
ja tõhusaks tööks või kahesuunaliste 
voogude läbilaske võimsuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 210

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a, b, c ja d loetletud varad 
võivad olla uued ehitatud varad või 
maagaasist vesiniku jaoks kasutamiseks 
ümber kujundatud varad või nende kahe 
kombinatsioon.

Punktides a, b, c, ca ja d loetletud varad 
võivad olla uued ehitatud varad või 
niisugused varad, millele on antud uus 
kasutusotstarve maagaasi asemel vesiniku 
jaoks kasutamiseks, või nende kahe 
kombinatsioon.

Muudatusettepanek 211

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektrolüüsiseadmed: i) mille a) elektrolüüsiseadmed: i) mille 
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võimsus on vähemalt 100 MW, ii) mille 
tootmine vastab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 
25 lõikes 2 ja V lisas sätestatud nõudele 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
olelusringi jooksul 70 % võrreldes 
fossiilkütusega, mille võrdlusväärtus on 94 
g CO2e/MJ1. Olelusringi jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise 
arvutamiseks kasutatakse direktiivi (EL) 
2018/2001 artikli 28 lõikes 5 osutatud 
metoodikat või standardit ISO 14067 või 
ISO 14064-1. Kasvuhoonegaaside heite 
kvantifitseeritud vähenemist olelusringi 
jooksul tõendatakse vajaduse korral 
kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 
artikliga 30 või sõltumatu kolmanda isiku 
poolt; ja iii) millel on ka võrguga seotud 
funktsioon;

võimsus on vähemalt 50 MW, mille annab 
üksik elektrolüüsiseade või mitu 
elektrolüüsiseadet, mis moodustavad ühe 
koordineeritud projekti, või 30 MW, kui 
tegemist on uuendusliku keskosa 
väärtusahelaga (nt meretransport, kus 
kasutatakse vedelaid orgaanilise vesiniku 
kandjaid, vedelat vesinikku või 
ammoniaaki); ii) mille tootmine vastab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(EL) 2018/2001 artikli 25 lõikes 2 ja 
V lisas sätestatud nõudele vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet olelusringi 
jooksul 70 % võrreldes fossiilkütusega, 
mille võrdlusväärtus on 94 g CO2e/MJ1. 
Olelusringi jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise 
arvutamiseks kasutatakse direktiivi (EL) 
2018/2001 artikli 28 lõikes 5 osutatud 
metoodikat või standardit ISO 14067 või 
ISO 14064-1. Kasvuhoonegaaside heite 
kvantifitseeritud vähenemist olelusringi 
jooksul tõendatakse vajaduse korral 
kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 
artikliga 30 või sõltumatu kolmanda isiku 
poolt; ja iii) millel on ka võrguga seotud 
funktsioon;

__________________ __________________
1 ELT L 328, 21.12.2018, lk 82. 1 ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

Muudatusettepanek 212

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seotud seadmed. b) seotud seadmed, sealhulgas 
maismaa ja avamere elektrolüüsiseadmed, 
mis on ette nähtud taastuvenergia 
muundamiseks vesinikuks, ja torustiku 
ühendus võrguga.

Muudatusettepanek 213
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) spetsiaalne torustik, v.a 
tootmisetapi torustik, mille kaudu 
transporditakse CO2, mis on pärit mitmest 
allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2, selle 
püsivaks geoloogiliseks säilitamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ2; 

a) spetsiaalne torustik, v.a 
tootmisetapi torustik, mille kaudu 
transporditakse CO2, mis on pärit mitmest 
tööstusklastrist, kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2, selle 
püsivaks geoloogiliseks säilitamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ2; 

__________________ __________________
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114. 2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114.

Muudatusettepanek 214

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) spetsiaalsed transpordivahendid, 
näiteks laevad, praamid, veokid ja rongid, 
millega transporditakse CO2, mis on pärit 
mitmest tööstusklastrist, kus põlemise või 
muude fossiilsete või mittefossiilsete 
süsinikku sisaldavate ühenditega seotud 
keemiliste reaktsioonide tagajärjel tekib 
CO2, selle püsivaks geoloogiliseks 
säilitamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ;

Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) CO2 veeldamise rajatised ja b) CO2 veeldamise rajatised ja 
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puhverhoidlad selle edasi transportimiseks. 
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, mida 
kasutatakse CO2 püsivaks geoloogiliseks 
säilitamiseks vastavalt direktiivile 
2009/31/EÜ, ega seonduvaid maapealseid 
rajatisi ja sissejuhtimisseadmeid;

puhverhoidlad selle edasi transportimiseks;

Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) sellises geoloogilises formatsioonis 
paiknev taristu, mida kasutatakse CO2 
püsivaks geoloogiliseks säilitamiseks 
vastavalt direktiivile 2009/31/EÜ, ning 
seonduvad maapealsed rajatised ja 
sissejuhtimisseadmed;

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) Kaugküte ja -jahutus:
kaugkütte- ja -jahutussüsteemid, mille 
ülesseatud koguvõimsus on vähemalt 
1000 MW kütte puhul või 100 MW 
jahutuse puhul ning mis vastavad 
vähemalt [ühele] järgmistest 
kriteeriumidest:
a) olemas on kaugküttetaristu kuuma 
auru või vee transportimiseks või 
jaotusvõrk jahutatud vedelike 
transportimiseks vähemalt ühes 
järgmistest kategooriatest: madal 
jahutustemperatuur (5–25 °C), madal 
temperatuur (30–40 °C), keskmine 
temperatuur (40–90 °C) või kõrge 
temperatuur (vähemalt 100 °C);
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b) hõlmatakse soojusgeneraatoreid, mis 
toodavad soojus- ja jahutusenergiat 
direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktis 34 
määratletud tõhusa koostootmise teel, 
geotermilist energiat, soojuspumpasid, 
bioenergiat või heitsoojus- ja 
-jahutusenergiat;

Muudatusettepanek 218

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse kuuluva energiataristu puhul 
koosneb iga rühm liikmesriikide, riigi 
reguleerivate asutuste, 
ülekandevõrguettevõtjate ning vajaduse 
korral komisjoni, koostööameti ja Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku või 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku esindajatest.

1) Riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse kuuluva energiataristu puhul 
koosneb iga rühm liikmesriikide, riigi 
reguleerivate asutuste, 
ülekandevõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate ning vajaduse korral 
komisjoni, koostööameti, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku või 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku esindajatest.

Muudatusettepanek 219

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Vastavalt I lisas kindlaksmääratud 
asjakohaste prioriteetide elluviimisele 
kutsub iga rühm osalema sellise projekti 
edendajaid, mis võidakse potentsiaalselt 
valida ühishuviprojektiks, ning riikide 
haldus-/ametiasutuste, reguleerivate 
asutuste ja kolmandate riikide 
ülekandevõrguettevõtjate esindajaid. Otsus 
kutsuda kolmanda riigi esindajaid põhineb 
konsensusel.

4) Vastavalt I lisas kindlaksmääratud 
asjakohaste prioriteetide elluviimisele 
kutsub iga rühm osalema sellise projekti 
arendajaid, mis võidakse potentsiaalselt 
valida ühishuviprojektiks, ning riikide 
haldus-/ametiasutuste, reguleerivate 
asutuste, kohalike asutuste ja 
kodanikuühiskonna ning kolmandate 
riikide ülekandevõrguettevõtjate 
esindajaid. Otsus kutsuda kolmanda riigi 
esindajaid põhineb konsensusel.
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Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Rühmad kutsuvad vajaduse korral 
asjaomaseid sidusrühmi, sh tootjaid, 
jaotusvõrguettevõtjaid, tarnijaid ja tarbijaid 
ja keskkonnakaitsjaid esindavaid 
organisatsioone – ja kui seda peetakse 
asjakohaseks, siis otse sidusrühmi endeid 
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada kuulamisi või konsultatsioone.

5) Rühmad kutsuvad vajaduse korral 
asjaomaseid sidusrühmi, sh tootjaid, 
jaotusvõrguettevõtjaid, tarnijaid ja tarbijaid 
ja keskkonnakaitsjaid esindavaid 
organisatsioone ja kohaliku elanikkonna 
esindajaid – ja kui seda peetakse 
asjakohaseks, siis otse sidusrühmi endeid. 
Rühmad korraldavad asjakohasel juhul 
oma ülesannete täitmiseks kuulamisi või 
konsultatsioone.

Muudatusettepanek 221

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) viidet II lisas sätestatud 
projektikategooriale;

Muudatusettepanek 222

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Alates 1. jaanuarist 2024 on II lisa 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvad kavandatavad vesiniku 
ühishuviprojektid projektid, mis on osa 
gaasivõrgu viimasest olemasolevast kogu 
liitu hõlmavast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8.

4) Alates 1. jaanuarist 2024 on II lisa 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvad kavandatavad vesiniku 
ühishuviprojektid projektid, mis on osa 
gaasivõrgu viimasest olemasolevast kogu 
liitu hõlmavast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8 tihedas koostöös 
vesinikuprojektide arendajatega ning 
määruse (EL) 2019/942 artikli 4 lõike 3 
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punktis b osutatud koostööameti arvamust 
nõuetekohaselt arvesse võttes.

Muudatusettepanek 223

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Hiljemalt 30. juuniks 2022 ja 
seejärel iga kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava kohta 
esitavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
ajakohastatud suunised projektide 
lisamiseks punktides 3 ja 4 osutatud kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse, et tagada võrdne 
kohtlemine ja protsessi läbipaistvus. Kõigi 
sel ajal kehtivasse liidu ühishuviprojektide 
loendisse kantud projektide puhul 
määratletakse suunistes kogu liitu 
hõlmavatesse kümneaastastesse võrgu 
arengukavadesse lisamise lihtsustatud 
menetlus, mis hõlmab automaatset 
lisamist, võttes arvesse eelmise kogu liitu 
hõlmava kümneaastase võrgu arengukava 
protsesside käigus juba esitatud dokumente 
ja andmeid, tingimusel et nendes sisalduv 
teave jääb kehtima.

5) Hiljemalt 30. juuniks 2022 ja 
seejärel iga kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava kohta 
esitab koostööamet ajakohastatud suunised 
projektide lisamiseks punktides 3 ja 4 
osutatud kogu liitu hõlmavasse 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse, et 
tagada võrdne kohtlemine ja protsessi 
läbipaistvus. Kõigi sel ajal kehtivasse liidu 
ühishuviprojektide loendisse kantud 
projektide puhul määratakse suunistes 
kindlaks kogu liitu hõlmavates 
kümneaastastes võrgu arengukavades 
andmete esitamise lihtsustatud menetlus, 
mille puhul võetakse arvesse eelmise kogu 
liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava protsesside käigus juba 
esitatud dokumente ja andmeid, tingimusel 
et nendes sisalduv teave jääb kehtima.

Muudatusettepanek 224

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENTSO-E ja ENTSO-G konsulteerivad 
enne lõplike suuniste avaldamist komisjoni 
ja koostööametiga oma vastavate suuniste 
kavandi üle, mis käsitlevad projektide 
lisamist kogu liitu hõlmavatesse 
kümneaastastesse võrgu arengukavadesse, 
ning võtavad nõuetekohaselt arvesse 
komisjoni ja koostööameti soovitusi.

Enne lõplike suuniste avaldamist 
konsulteerib koostööamet komisjoni ning 
ENTSO-E ja ENTSO-G-ga niisuguste 
suuniste kavandi üle, mis käsitlevad 
projektide lisamist kogu liitu hõlmavatesse 
kümneaastastesse võrgu arengukavadesse, 
ning võtab nõuetekohaselt arvesse nende 
soovitusi.



PE691.151v02-00 112/341 RR\1240105ET.docx

ET

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) Rühm võtab arvesse seda, kas 
piirkondliku taristu vajaduste 
kindlaksmääramisel ja iga 
ühishuviprojekti või vastastikkust huvi 
pakkuva projekti puhul kohaldatakse 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet. Rühm käsitleb esmatähtsate 
lahendustena eelkõige selliseid lahendusi 
nagu nõudluse juhtimist, 
turukorralduslahendusi ja digilahenduste 
rakendamist, kui neid peetakse kogu 
süsteemi perspektiivist kulutõhusamaks 
kui uue taristu ehitamist.

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Rühm tuleb kokku, et kavandatud 
projekte analüüsida ja need 
paremusjärjestusse seada, võttes arvesse 
reguleerivate asutuste hinnangut või 
komisjoni hinnangut projektide kohta, mis 
ei kuulu riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse.

11) Rühm tuleb kokku, et kavandatud 
projekte projektide läbipaistva hindamise 
ja artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
alusel analüüsida ja need 
paremusjärjestusse seada, võttes arvesse 
reguleerivate asutuste hinnangut või 
komisjoni hinnangut projektide kohta, mis 
ei kuulu riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse.

Muudatusettepanek 228

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust asjaomase 
liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril, mille tulemusena 
suureneb piiriülese võrgu ülekandevõimsus 
selle liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril vähemalt 500 megavati 
võrra võrreldes olukorraga, kui projekt 
jäetaks käiku laskmata; 

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust või tagatakse selle 
säilimine või suurendatakse võrgu 
stabiilsust asjaomase liikmesriigi ja ühe 
või mitme teise liikmesriigi piiril, mille 
tulemusena suureneb piiriülese võrgu 
ülekandevõimsus selle liikmesriigi ja ühe 
või mitme teise liikmesriigi piiril vähemalt 
200 megavati võrra võrreldes olukorraga, 
kui projekt jäetaks käiku laskmata;

Muudatusettepanek 229

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) arukad elektrivõrgud: projekt on 
seotud kõrge- ja keskpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on projekteeritud 
kõrge- ja keskpingele. See hõlmab 
ülekandevõrguettevõtjaid ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjaid või 

c) arukad elektrivõrgud: projekt on 
seotud vähemalt madalpinge seadmete ja 
paigaldistega. See hõlmab 
ülekandevõrguettevõtjaid, ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjaid või 
jaotusvõrguettevõtjaid vähemalt ühest 
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jaotusvõrguettevõtjaid vähemalt kahest 
liikmesriigist. Jaotusvõrguettevõtjaid võib 
kaasata ainult siis, kui seda toetavad 
vähemalt kahe liikmesriigi 
ülekandevõrguettevõtjad, kes on 
projektiga tihedalt seotud ja tagavad 
koostalitlusvõime. Projekt hõlmab 
vähemalt 50 000 elektri kasutajat, tootjat, 
tarbijat või tootvat tarbijat piirkonnas, kus 
tarbitakse vähemalt 300 gigavatt-tundi 
aastas, kusjuures vähemalt 20 % 
tarbitavast elektrist pärineb muutlikest 
taastuvatest energiaallikatest.

liikmesriigist. Projekt vastab vähemalt 
kahele järgmistest kriteeriumidest: 
50 000 elektri kasutajat, tootjat, tarbijat või 
tootvat tarbijat, piirkond, kus tarbitakse 
vähemalt 300 gigavatt-tundi aastas, 
vähemalt 20 % tarbitavast elektrist pärineb 
muutlikest taastuvatest energiaallikatest, 
või projekt ei pea olema seotud ühise 
füüsilise piiriga;

Muudatusettepanek 230

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) elektrolüüsiseadmed: projekt tagab 
vähemalt 100 MW ülesseatud võimsuse ja 
toob otsest või kaudset kasu vähemalt 
kahele liikmesriigile;

f) elektrolüüsiseadmed: projekt tagab 
vähemalt 50 MW ülesseatud võimsuse, 
mille annab üksik elektrolüüsiseade või 
mitu elektrolüüsiseadet, mis moodustavad 
ühe koordineeritud projekti, või vähemalt 
30 MW ülesseatud võimsuse, kui tegemist 
on uuendusliku keskosa väärtusahelaga, 
ja projekt toob otsest või kaudset kasu 
vähemalt kahele liikmesriigile;

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) avamere taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
ülekandmine: projekt on kavandatud 
selleks, et kanda üle elektrit avamere 
tootmiskohtadest, mille võimsus on 
vähemalt 500 MW, ning võimaldab 
elektrienergia ülekandmist konkreetse 
liikmesriigi maismaavõrku, suurendades 
nõnda siseturul kättesaadava 
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taastuvallikatest toodetud elektrienergia 
kogust;

Muudatusettepanek 232

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gb) CO2 projektid: projekti kasutatakse 
vähemalt kahest liikmesriigist pärit 
inimtekkelise CO2 transportimiseks või 
säilitamiseks;

Muudatusettepanek 233

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gc) kaugküte ja -jahutus: projektil on 
vähemalt 1000 MW soojusenergia 
tootmise võimsus või 100 MW 
jahutusvõimsus.

Muudatusettepanek 234

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) II lisa punktis 5 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate vastastikkust huvi 
pakkuvate projektide puhul võib projekti 
kasutada inimtekkelise süsinikdioksiidi 
transportimiseks vähemalt kahe 
liikmesriigi ja kolmanda riigi poolt.

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate vastastikkust huvi 
pakkuvate projektide puhul võib projekti 
kasutada inimtekkelise süsinikdioksiidi 
transportimiseks ja säilitamiseks vähemalt 
kahe liikmesriigi ja kolmanda riigi poolt.

Muudatusettepanek 235

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide puhul hinnatakse artiklis 4 
sätestatud kriteeriume järgmiselt:

3) II lisa punkti 1 alapunktides a, aa, 
b, c ja e sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide puhul hinnatakse 
artiklis 4 sätestatud kriteeriume järgmiselt:

Muudatusettepanek 236

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriüleste projektide puhul 
arvutatakse nende mõju mõlemasuunaliste 
elektrivoogude ülekande võimsusele 
võrgus, mõõdetuna elektrikogustes 
(megavattides), ning nende panus sellesse, 
et saavutada vähemalt minimaalne, 15 % 
ühendatuse eesmärk, või olulise piiriülese 
mõjuga projektide puhul nende mõju võrgu 
ülekandevõimsusele asjaomaste 
liimesriikide vahelistel piiridel, asjaomaste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelistel piiridel või asjaomastes 
liikmesriikides ning mõju pakkumise ja 
nõudluse tasakaalustamisele ja võrgu 
toimimisele asjaomastes liikmesriikides;

i) piiriüleste projektide, sealhulgas 
reinvesteerimisprojektide puhul 
arvutatakse nende mõju mõlemasuunaliste 
elektrivoogude ülekande võimsusele 
võrgus, mõõdetuna elektrikogustes 
(megavattides), ning nende panus sellesse, 
et saavutada vähemalt minimaalne, 15 % 
ühendatuse eesmärk, või olulise piiriülese 
mõjuga projektide puhul nende mõju võrgu 
ülekandevõimsusele asjaomaste 
liimesriikide vahelistel piiridel, asjaomaste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelistel piiridel või asjaomastes 
liikmesriikides ning mõju pakkumise ja 
nõudluse tasakaalustamisele ja võrgu 
toimimisele asjaomastes liikmesriikides;

Muudatusettepanek 237

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elektri ülekandmisega seoses 
hinnatakse projekti tulemusel ühendatavat 
ja ülekantavat taastuvatest energiaallikatest 
toodetavat elektrikogust 
(tehnoloogialiikide kaupa ja megavattides) 
võrreldes nimetatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetava elektri 

i) elektri ülekandmisega seoses 
hinnatakse projekti tulemusel ühendatavat 
ja ülekantavat taastuvatest energiaallikatest 
toodetavat elektrikogust 
(tehnoloogialiikide kaupa ja megavattides) 
tootmise vähendatud piiramise või 
lisanduva tootmisvõimsuse seisukohast 
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kavandatud üldkogusega asjaomases 
liikmesriigis 2030. aastal vastavalt lõimitud 
riiklikele energia- ja kliimakavadele, mille 
liikmesriigid on esitanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2018/19993;

võrreldes nimetatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetava elektri 
kavandatud üldkogusega asjaomases 
liikmesriigis 2030. aastal vastavalt lõimitud 
riiklikele energia- ja kliimakavadele, mille 
liikmesriigid on esitanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2018/19993;

__________________ __________________
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elektri salvestamisega seoses 
võrreldakse projektist tulenevat uut 
salvestusvõimsust sama 
salvestustehnoloogia olemasoleva 
koguvõimsusega V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas.

ii) energia salvestamisega seoses 
võrreldakse projektist tulenevat uut 
salvestusvõimsust sama 
salvestustehnoloogia olemasoleva 
koguvõimsusega V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas.

Muudatusettepanek 239

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

c) Varustuskindlust, 
koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kogu liitu hõlmava 
kümneaastase arengukava raames tehtud 
analüüsi kohaselt, hinnates eelkõige, 
kuidas projekt mõjutab V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormusperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele. Võimaluse korral 
mõõdetakse, millist mõju avaldab projekt 
süsteemi toimimise ja teenuste sõltumatule 
ja usaldusväärsele kontrollile.

c) Varustuskindlust, 
koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kogu liitu hõlmava 
kümneaastase arengukava raames tehtud 
analüüsi kohaselt, hinnates eelkõige, 
kuidas projekt mõjutab V lisas kindlaks 
määratud analüüsipiirkonnas piisava 
tootmise ja ülekandmisega seotud 
hinnangulist tootmispuudujääki teatavatel 
iseloomulikel koormusperioodidel, võttes 
arvesse kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele, oodatavaid muutusi 
piirkonna majanduslikus ja sotsiaalses 
arengus ning elektrinõudluse oodatavat 
märkimisväärset suurenemist. Võimaluse 
korral mõõdetakse, millist mõju avaldab 
projekt süsteemi toimimise ja teenuste 
sõltumatule ja usaldusväärsele kontrollile.

Muudatusettepanek 240

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse eri lõppkasutusalades, 
näiteks tööstuses või transpordis; 
taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootmise paindlikkusse ja sesoonse 
salvestamise võimalustesse või 
taastuvallikatest toodetud vesiniku 
lõimimisse.

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse sektorites, kus seda on 
raske teha, näiteks tööstuses või 
transpordis; taastuvatest energiaallikatest 
elektri tootmise paindlikkusse ja sesoonse 
salvestamise võimalustesse või 
taastuvallikatest toodetud ja vähese CO2 
heitega vesiniku lõimimisse.

Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Turgude lõimimise ja 
koostalitlusvõime mõõtmiseks arvutatakse 
projekti lisaväärtus turupiirkondade 
lõimimisele, hindade lähenemisele ning 
süsteemi üldisele paindlikkusele.

b) Turgude lõimimise ja 
koostalitlusvõime mõõtmisel lähtutakse 
olemasoleva piiriülese 
vesinikutranspordivõimsuse 
märkimisväärsest suurenemisest kahe 
liikmesriigi vahelisel piiril võrreldes 
olukorraga, mis valitses enne projekti 
käikulaskmist.

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvuse mõõtmiseks hinnatakse 
võrku lõimitud taastuvallikatest toodetud 
vesiniku või II lisa punkti 4 alapunkti a 
alapunktis ii määratletud kriteeriumidele 
vastava vesiniku osakaalu ja sellega seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist.

a) Säästvuse mõõtmiseks hinnatakse 
võrku lõimitud taastuvallikatest toodetud 
vesiniku või II lisa punkti 4 alapunkti a 
alapunktis ii määratletud kriteeriumidele 
vastava vesiniku või taastuvatest 
energiaallikatest toodetud sünteetiliste 
kütuste osakaalu ja sellega seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist.

Muudatusettepanek 243

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Energiasüsteemide aruka lõimimise 
hõlbustamise mõõtmiseks hinnatakse 
ühendatud energiasektorites ja -
süsteemides, näiteks gaasi-, vesiniku-, 
energia- ja küttevõrgud, transpordi- ja 
tööstussektoris saavutatavat kulude 
kokkuhoidu ning loodava 
nõudlusreageeringu mahtu.

c) Teiste energiakandjate ja 
sektoritega ühenduste loomise abil 
energiasüsteemide aruka lõimimise 
hõlbustamise kaudu paindlikkuse 
teenuste, näiteks tarbimiskaja ja 
salvestamise võimaldamise mõõtmiseks 
hinnatakse ühendatud energiasektorites ja 
-süsteemides, näiteks gaasi-, vesiniku-, 
energia- ja küttevõrgud, transpordi- ja 
tööstussektoris saavutatavat kulude 
kokkuhoidu, kasvuhoonegaaside 
vähendamist ja energia tõhusat 
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kasutamist ning loodava tarbimiskaja 
mahtu. 

Muudatusettepanek 244

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a) II lisa punktis 5 sätestatud 
energiataristukategooriasse kuuluva 
süsinikdioksiidi taristu puhul hinnatakse 
artiklis 4 sätestatud kriteeriume 
järgmiselt:
a) säästvuse mõõtmiseks võetakse arvesse 
heitkoguste märkimisväärset 
netovähendamist projekti kogu olelusringi 
ulatuses ja seda, kas puuduvad 
alternatiivsed tehnoloogilised lahendused, 
mille abil saavutada CO2 heite 
vähendamine tasemel, mis vastab 
kogutava CO2 kogusega, näiteks 
energiatõhusus või elektrifitseerimine 
taastuvate energiaallikate lõimimise teel; 
tööstuskäitiste minimaalne kogumismäär 
kehtestatakse komisjoni poolt kindlaks 
määratavale parimale võimalikule 
tehnoloogiale vastavalt iga 
tööstuskategooria kohta eraldi ja see peab 
olema kõrgem kui vahemik 70–90 %;
b) vastupidavuse ja turvalisuse 
mõõtmiseks hinnatakse taristu turvalisust 
ja parima võimaliku tehnoloogia 
kasutamist, mille määrab kindlaks 
komisjon.

Muudatusettepanek 245

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b) II lisa punktis 5a sätestatud 
kategooriasse kuuluvate kütte- ja 
jahutusprojektide puhul hinnatakse 
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artiklis 4 sätestatud kriteeriume järgmiste 
kriteeriumide alusel:
a) säästvuse tase:
i) prognoos niisuguse soojus- ja 
jahutusenergia osakaalu kohta, mis on 
toodetud tõhusal koostootmisel, 
taastuvenergiast ning soojus- ja 
jahutusenergiast, mis on projekti raames 
võrku ühendatud ja lõimitud; 
taastuvenergia puhul: kõnealust liiki 
taastuvate energiaallikate kavandatud 
osakaal asjaomases liikmesriigis 
2030. aastal, nagu on märgitud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 3 kohaselt 
esitatud riiklikes energia- ja 
kliimakavades;
ii) kogu süsteemi CO2 heite 
vähendamiseks kogu süsteemi hõlmava 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise mõõtmine, võttes arvesse 
tahketel fossiilkütustel põhineva soojus- 
ja jahutusenergia tootmise järkjärgulist 
kaotamist olemasolevates süsteemides ja 
võrgu suuremat tõhusust;
b) varustamise kvaliteet ja 
varustuskindlus, mille mõõtmiseks 
hinnatakse usaldusväärselt olemasoleva 
pakkumise ja nõudluse suhet, süsteemi 
toimimise stabiilsust ning panust soojuse 
salvestamisse ja muundamisse ning 
süsteemiteenuste pakkumisse 
elektrienergiast soojus- või 
jahutusenergia tootmise lahenduste abil.

Muudatusettepanek 246

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide kogu energiasüsteemi 
hõlmav kulude ja tulude ühtlustatud 
analüüsimise metoodika vastab järgmistele 
põhimõtetele.

Ühishuviprojektide kogu energiasüsteemi 
hõlmav kulude ja tulude ühtlustatud 
analüüsimise metoodikad on üksteisega 
kooskõlas, võttes samas arvesse 
valdkondlikke eripärasid, ja vastavad 
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järgmistele põhimõtetele.

Muudatusettepanek 247

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Iga kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, samas 
analüüsipiirkonnas elluviidavate projektide 
käikulaskmise kuupäeva ja muid 
asjakohaseid parameetreid.

2) Iga kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, samas 
analüüsipiirkonnas elluviidavate projektide 
käikulaskmise kuupäeva, potentsiaalset 
kliimamõju ja muid asjakohaseid 
parameetreid.

Muudatusettepanek 248

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Selles määratletakse läbiviidav 
analüüs, mis tehakse asjakohaste mitut 
sektorit hõlmavate lähteandmete põhjal, 
määrates kindlaks mõju iga projekti 
olemasolu ja puudumise korral.

3) Selles määratakse kindlaks 
läbiviidav analüüs, mis tehakse asjakohaste 
mitut sektorit hõlmavate lähteandmete 
põhjal, määrates kindlaks mõju iga projekti 
olemasolu ja puudumise korral, ning see 
hõlmab asjakohast omavahelist seotust 
muude projektidega.

Muudatusettepanek 249

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Selles antakse suunised kulude-
tulude analüüsiks vajalikuks võrgu ja 
turumodelleerimise koostamiseks ja 
kasutamiseks. Modelleerimine võimaldab 
täielikult hinnata majanduslikku 
(sealhulgas turgude lõimimine, 
energiavarustuskindlus ja konkurents), 

4) Selles antakse suunised kulude-
tulude analüüsiks vajalikuks võrgu, turu ja 
laiema sotsiaal-majandusliku 
modelleerimise koostamiseks ja 
kasutamiseks. Modelleerimine võimaldab 
täielikult hinnata majanduslikku 
(sealhulgas turgude lõimimine, 
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sotsiaalset ning keskkonna- ja kliimamõju, 
sealhulgas sektoriülest mõju. Metoodika 
sisaldab üksikasju selle kohta, millist kasu 
ja kulu arvutatakse ning miks ja kuidas 
seda tehakse.

energiavarustuskindlus, taastuvenergia 
tootmise lõimimise võimsuse 
parandamine, investeeringute 
optimeerimine ja konkurents), sotsiaalset 
ning keskkonna- ja kliimamõju, sealhulgas 
otsest ja kaudset sektoriülest mõju. 
Metoodika on täielikult läbipaistev ja 
sisaldab üksikasju selle kohta, millist kasu 
ja kulu arvutatakse ning miks ja kuidas 
seda tehakse.

Muudatusettepanek 250

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa V – punk 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Selles võetakse arvesse vähemalt 
kapitalikulusid, projekti hindamistsükli 
jooksul kantavaid tegevus- ja 
hoolduskulusid ning vajaduse korral 
kasutusest kõrvaldamise ja jäätmekäitluse 
kulusid. Metoodikas antakse juhiseid 
kulude-tulude arvutamisel kasutatavate 
diskontomäärade, hindamise kestuse ja 
jääkväärtuse kohta.

7) Selles võetakse arvesse vähemalt 
kapitalikulusid, projekti hindamistsükli 
jooksul kantavaid tegevus- ja 
hoolduskulusid ning vajaduse korral 
kasutusest kõrvaldamise ja jäätmekäitluse 
kulusid. Metoodikas antakse juhiseid 
kulude-tulude arvutamisel kasutatavate 
diskontomäärade, hindamise kestuse ja 
jääkväärtuse kohta. See sisaldab ka tulude 
ja kulude suhte ning 
nüüdispuhasväärtuse arvutamise 
metoodikat.

Muudatusettepanek 251

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid riigi, piirkonna 
ja kohaliku tasandi ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende ühendusi, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ning nendega peetakse 
põhjalikult nõu varajases etapis, kui 
üldsuse võimalikke muresid saab veel 

a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid riigi, piirkonna 
ja kohaliku tasandi ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende ühendusi, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ning nendega peetakse 
põhjalikult nõu varajases etapis, kui 
üldsuse võimalikke muresid saab veel 
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arvesse võtta, ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Asjakohasel juhul toetab pädev 
asutus aktiivselt projektiarendaja tegevust;

arvesse võtta, ning kaasaval, selgel ja 
läbipaistval viisil. Asjakohasel juhul toetab 
pädev asutus aktiivselt projektiarendaja 
poolt üldsuse osalemise valdkonnas 
võetud meetmeid;

Muudatusettepanek 252

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) projektiarendajad tagavad, et 
konsultatsioonid toimuvad niisuguse 
perioodi jooksul, mis võimaldab üldsuse 
avatud ja kaasavat osalemist;

Muudatusettepanek 253

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldavad kuni 15-leheküljelise 
teabelehe, milles esitavad selgelt ja lühidalt 
ülevaate projekti kirjeldusest, eesmärgist ja 
arendusetappide esialgsest ajakavast ning 
andmed riikliku võrguarenduskava ja 
võimalike alternatiivtrasside, võimalike 
mõjude liikide ja karakteristikute (sh 
piiriülene või riikidevaheline laad) ning 
võimalike negatiivse mõju leevendamise 
meetmete kohta ning mis avaldatakse enne 
konsultatsiooni alustamist. Teabelehes 
esitatakse ka artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidi, artiklis 23 
osutatud läbipaistvusplatvormi ja punktis 1 
osutatud loamenetluse käsiraamatu 
veebiaadressid;

a) avaldavad elektroonilisel ja 
trükitud kujul kuni 15-leheküljelise 
teabelehe, milles esitavad selgelt ja lühidalt 
ülevaate projekti kirjeldusest, eesmärgist ja 
arendusetappide esialgsest ajakavast ning 
andmed riikliku võrguarenduskava ja 
võimalike alternatiivtrasside, võimalike 
mõjude liikide ja karakteristikute (sh 
piiriülene või riikidevaheline laad) ning 
võimalike negatiivse mõju leevendamise 
meetmete kohta, ning mis avaldatakse enne 
konsultatsiooni alustamist. Teabelehes 
esitatakse ka artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidi, artiklis 23 
osutatud läbipaistvusplatvormi ja punktis 1 
osutatud loamenetluse käsiraamatu 
veebiaadressid;

Muudatusettepanek 254
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldavad teavet konsulteerimise 
kohta artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidil, kohalike 
haldusasutuste büroode teadetetahvlitel ja 
vähemalt kahes kohalikus meediakanalis;

b) avaldavad teavet konsulteerimise 
kohta artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidil, kohalike 
haldusasutuste büroode teadetetahvlitel ja 
vähemalt kahes kohalikus meediakanalis, 
kui see on asjakohane;

Muudatusettepanek 255

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kutsuvad kirjalikult kõik 
asjakohased mõjutatud sidusrühmad, 
ühendused, organisatsioonid ja rühmad 
erikoosolekutele, mille käigus arutatakse 
mureküsimusi;

c) kutsuvad kirjalikult või 
elektroonilisel teel kõik asjaomased 
mõjutatud sidusrühmad, ühendused, 
organisatsioonid ja rühmad 
erikoosolekutele, mille käigus arutatakse 
mureküsimusi;
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt TEN-E määruse läbivaatamise üle. Energiavaldkonna tehnoloogia 
areng, sektorite lõimimise eesmärgid koos ELi 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkides 
kajastuva uue poliitilise kontekstiga ning pikaajaline CO2 heite vähendamise kohustus on 
tinginud vajaduse muuta seda energiavõrkude ühendamist toetavat juhtalgatust.

Ambitsioonikas eesmärk ja selle kiirem saavutamine nõuavad strateegiliselt oluliste 
prioriteetsete projektide töökindlat arendamist. Raportöör toetab uute projektikategooriate 
loomist. Ta mõistab, miks naftakategooria välja jäeti, kuid leiab, et gaasi puhul võib 
komisjoni hinnang ühendatusele ja tarnekindlusele olla liiga optimistlik. Kuigi olukord 
gaasiturul on alates 2013. aastast oluliselt paranenud, ei ole paljudel väiksematel 
gaasiturgudel, näiteks Kagu-Euroopas, ühendused ja konkurentsitingimused veel piisavalt 
head ning mõningate liikmesriikide omavaheline ühendatus ja ühendatus ülejäänud 
Euroopaga on endiselt problemaatiline, arvestades vajadust tagada nende ja Loode-Euroopa 
hindade oluline lähenemine. Lisaks võimaldavad maagaasiprojektid teatavates liikmesriikides 
oluliselt vähendada CO2 heidet, muu hulgas hõlbustades üleminekut tahketelt fossiilkütustelt, 
eelkõige kivi- ja pruunsöelt, turbalt ja põlevkivilt, maagaasile ning olles seega nende riikide 
CO2 heite vähendamise strateegiate oluline osa. Euroopa Ülemkogu 11. detsembri 2020. aasta 
kohtumise järeldustes on öeldud, et kliimaeesmärkide kestlikuks saavutamiseks tuleb ELi 
õigusaktides „austada liikmesriikide õigust määrata kindlaks oma energiaallikate jaotus ja 
valida kõige sobivamad tehnoloogiad, sealhulgas sellised üleminekutehnoloogiad nagu 
gaasitehnoloogia, et saavutada ühiselt 2030. aasta kliimaeesmärk“. Gaasivaldkonna 
ühishuviprojektide arv on esimesest kuni neljanda loendini vähenenud, kuid ikkagi sisaldab 
praegune loend 32 gaasivaldkonna ühishuviprojekti. Enam kui pooled neist (18) asuvad NSI 
East Gas gaasikoridoris, järgnevad lõunapoolne gaasikoridor (6), Läänemere energiaturu 
ühendamise tegevuskava (BEMIP) (5) ja ainult kolm projekti asuvad NSI Westis. Enamiku 
gaasiprojektide asukoht Ida-Euroopa keskosas ja Kagu-Euroopas tuleneb püsivast vajadusest 
parandada selles Euroopa osas varustuskindluse standardeid, mitmekesistada gaasitarneid 
ning suurendada konkurentsivõimet ja gaasituru lõimitust. Määruse läbivaatamine ohustab 
nende (õigeaegset) lõpuleviimist ning võib seega energiaturgu veelgi nõrgestada.

Raportöör võtab teadmiseks artikli 5 lõike 9 sätted, mis käsitlevad endiste ühishuviprojektide 
projektide puhul nende III peatükist tulenevate õiguste ja kohustuste säilitamist, kuid ei pea 
neid piisavaks. 31 % gaasivaldkonna ühishuviprojektidest on kaalumisel ja 6 % on 
kavandamisjärgus, kuid ei ole veel loa andmise etappi jõudnud. Ning kuigi 80 % 
gaasivaldkonna ühishuviprojektidest tuleks 2025. aastaks käiku lasta, leiavad eksperdid, et 
gaasivaldkonna ühishuviprojektide kavandamine oli liiga optimistlik ja et nende 
lõpuleviimine võtab kauem aega. Raportööri arvates on asjakohane kehtestada nende 
projektide jätkuvuse tagamiseks üleminekusätted. Selleks teeb ta ettepaneku, et 
maagaasitaristu projektidel, mis on juba kantud määruse (EL) nr 347/2013 kohaselt koostatud 
neljandasse liidu loendisse või mis lisatakse viiendasse loendisse, tuleks see staatus säilitada 
ja nad peaksid olema kõlblikud käesoleva määruse alusel koostatavasse esimesse liidu 
loendisse kandmiseks. See ei tähenda nende automaatset lisamist, sest sarnaselt kõigi teiste 
projektikategooriatega peavad need läbima sama valikumenetluse, sealhulgas hindamise 
artiklis 4 sätestatud kriteeriumide alusel.

Raportöör väljendab heameelt arukate gaasivõrkude kategooria lisamise üle, pidades neid 
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keskseks energiasüsteemi ümberkujundamise võimaldajaks ja ringmajanduse oluliseks 
elemendiks. Kuid vähesaastavate gaaside arendamise toetamiseks ei peaks arukate 
gaasivõrkude määratlus tema arvates piirduma digitaalsete lahendustega, vaid seda tuleks 
laiendada, et hõlmata ka vajalikud tehnilised ja insenertehnilised investeeringud, nt ventiilid, 
kompressorjaamad ja mõõtmistaristu. Mõnel juhul võib detsentraliseeritud taastuvate ja 
vähese CO2 heitega gaaside integreerimiseks olla vaja digitaalseid lahendusi, teinekord jälle 
mitte. Nii näiteks võib arukate gaasivõrkude loomise lahendus olla füüsiline või digitaalne või 
kombinatsioon füüsilistest ja digitaalsetest meetoditest.

Raportöör kiidab heaks avamerevõrkude lisamise määruse kohaldamisalasse. Nn hübriid-
avamereprojektide toetamine ei tohiks siiski varjutada vajadust toetada lihtsate 
radiaalühenduste arendamist. Praegu on liikmesriigid jõudnud oma avameretaristu 
arendamisel eri etappidesse. Need, kes on kaugemale jõudnud, tegelevad keeruka lõimitud 
taristuga, samas kui uustulnukad alustavad lõimimata (radiaal-)võrgust, kus omavahelised 
ühendused ja tuulepargi ühendamine elektrisüsteemiga toimivad eraldi ülekandeliinide kaudu. 
Toetuse piiramisel ainult hübriidprojektidega võib olla kahjulik mõju avamere taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia võrdsele arendamisele kõigis ELi vetes. Seepärast 
teeb raportöör ettepaneku lugeda prioriteetseteks taristuprojektideks ka avamere 
tootmiskohtade radiaalselt ühendatud elektrienergia ülekandmise taristu. Sellel 
taristukategoorial on oluline piiriülene mõju, kuna suureneb taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia kogus ELi energia siseturul.

Elektrolüüsiseadmete osas jagab raportöör seisukohta, et puhtale energiale ülemineku 
kiirendamiseks on vaja nende arendamist toetada. Ta on aga veendunud, et nende turul 
kasutuselevõtu ergutamiseks on ka muid võimalusi. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitele 170–172 on TEN-E eesmärk tegeleda energiataristu osas üleeuroopaliste 
võrkudega. Seetõttu on raske nõustuda komisjoni kavatsusega kalduda sellest 
reguleerimisalast kõrvale ja luua eraldi energiatootmisele keskenduv ühishuviprojektide 
kategooria. Selliseid projekte ei saa lugeda riiklike võrkude vastastikust sidumist või 
koostalitlusvõimet toetavateks ning ka nende üleeuroopaline iseloom ei ole päriselt 
põhjendatud. Kuna elektrolüüsiseadmete puhul väljapakutud piiriülese mõju (otsene või 
kaudne kasu vähemalt kahele liikmesriigile) ja säästvuse kriteeriumeid (kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine) saaks samamoodi laiendada igasugusele taastuvatest allikatest energia 
tootmisele, on raske selliste muude tehnoloogiate kõrvalejätmist veenvalt põhjendada. Kuigi 
raportöör tunnistab täielikult vajadust tagada elektrolüüsiseadmete kiirendatud areng kogu 
ELis ja selleks vajalik rahaline toetus, on ta seisukohal, et see kategooria tuleks määruse 
kohaldamisalast välja jätta ja et nimetatud toetusmeedet tuleks käsitleda muudes õigusaktides.

Raportöör märgib, et avaliku sektori asutustelt, näiteks Euroopa Liidu Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametilt (ACER) ja komisjonilt, oodatakse taristu arendamise 
protsessi üha põhjalikumat kontrollimist. Raportöör nõustub kavandatud muudatustega, kuid 
rõhutab siiski, et Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (ENTSO-G) ja 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) ning ülekandesüsteemi haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad peaksid säilitama protsessis keskse rolli, kuna neil on ainulaadsed 
teadmised modelleerimise ja stsenaariumide kohta ning teadmised eri liikmesriikide 
taristuvajadustest ja -probleemidest. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on kajastada 
seda lähenemisviisi ning lisada selgust ja vajalikke lihtsustusi, et vältida osalejate 
halduskoormust ning tagada selle keerulise ja nõudliku protsessi tõhusus.
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Seoses kulude piiriülese jaotamisega on raportöör seisukohal, et mõned komisjoni kavandatud 
muudatused piiravad tahtmatult riikide reguleerivate asutuste suutlikkust. Võttes arvesse 
komisjoni seisukohta riikide reguleerivate asutuste lähenemisviiside ühtlustamise vajaduse 
kohta, leiab raportöör, et seda saaks saavutada asjakohaste suunistega, samas kui kulude 
tariifidesse lisamise kujunemine peab jääma riikide reguleerivate asutuste (ja vajaduse korral 
ACERi) ainupädevusse. Kui riikide reguleerivad asutused leiavad, et projekti teatavad 
elemendid ületavad seda, mis on vajalik, ega anna asjaomastele liikmesriikidele netokasu, 
peaks neil olema õigus need kulude jaotamisest välja jätta. Samuti on raportöör seisukohal, et 
taristu arendamisel tuleb säilitada riikide reguleerivate asutuste vahelise hea koostöö 
põhimõte ning et ACER peaks sekkuma ainult siis, kui on selge, et puuduvad väljavaated 
kokkuleppe saavutamiseks kuue kuu jooksul, ning kõigi asjaomaste reguleerivate asutuste 
ühistaotlusega palutakse tal sekkuda.



RR\1240105ET.docx 129/341 PE691.151v02-00

ET

LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KES ANDSID RAPORTÖÖRILE 
TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör 
sai raporti koostamisel enne selle komisjonis vastuvõtmist teavet järgmistelt üksustelt või 
isikutelt:

Üksus ja/või isik
ACER - CEER
Bellona Europa
Clean Air Task Force
currENT
EDF
Edison
Electrification Alliance
Enel 
ENTSO-E
ENTSO-G
Euroheat & Power
European Sea Ports Organisation - ESPO 
Gaz-System 
GD4S
GEODE
GRTgaz
Hydrogen Europe
IOGP
PGE
PGNiG
PSE
Red Eléctrica
SolarPower Europe
T&D Europe
URE – Polish Energy Regulator 
Wind Europe 
Zero Emissions Platform 
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Arvamuse koostaja: Marie Toussaint

LÜHISELGITUS

Euroopal on eesmärk saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks, juhindudes Euroopa 
rohelisest kokkuleppest, mis kujutab endast kestlikule majandusele ülemineku kava. Samas 
põhjustab fossiilkütuste põletamine praegu üle 75 % ELi kasvuhoonegaaside heitest. Et 
saavutada kliimaneutraalsus võimalikult varsti, on vaja kiiret, õiglast ja täielikku energiaalast 
üleminekut, mis on võimalik üksnes juhul, kui seda toetab üleeuroopalise energiataristu 
suuniseid käsitlevale määrusele (TEN-E määrus) vastav piisav taristu. Taristuprojektide 
kavandamine, projekteerimine ja ehitamine kestab aastaid ja need jäävad püsima 
aastakümneteks. 

Praegused Euroopa energiataristud tuginevad vananenud mudelile: suured elektri, gaasi ja 
nafta ülekandeliinid, mis toovad suuremahulise tootmise tarbimiskeskustesse, jaotusliinid 
viivad aga lõpptarbijateni. Tuleviku energiasüsteem integreerib eri süsteemid ja sektorid, 
milles tegutsevad paljud energia tootmise, muundamise, koondamise, haldamise, 
transportimise ja salvestamisega tegelevad osalejad, eelkõige kohalikul tasandil.

ELi energiataristu investeeringuteks on 2030.–2050. aastal hinnanguliselt vaja 318 miljardit 
eurot1. Seetõttu on esmatähtis rakendada energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet, et 
hoida kulud kontrolli all ja tagada samal ajal mitmed lisaeelised. Euroopa ei saa endale 
lubada, et raiskab ressursse kasutuskõlbmatutele varadele. Iga uut traditsioonilist projekti 
tuleks alternatiivsete juhtmevabade valikute alusel nõuetekohaselt hinnata ning iga projekt 
peaks põhinema usaldusväärsetel kestlikkuse kriteeriumidel, mis tagavad täieliku panuse 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisse. 

Enamiku stsenaariumide kohaselt rahuldatakse jääkenergianõudlus peaaegu täielikult 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energiaga. Kuna avamere taastuvenergia kasutamine 
nõuab kaugülekandetaristu laiendamist, tuleb välja töötada arukad jaotusvõrgud, salvestus- ja 

1Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärgi suurendamine: investeerimine kliimaneutraalsesse tulevikku meie inimeste 
hüvanguks SWD/2020/176 final. Tabel 12: Iga-aastane lisainvesteering võrreldes võrdlusalusega kõigis 
poliitikastsenaariumides ja MIX-nonCO2 variandis (2021–2030 ja 2031–2050, miljardit eurot 2015. aasta 
hindades); https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf, 
tabel 2, lk 202

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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paindlikkuslahendused, et tulla toime väikesemahulistest taastuvenergiarajatistest pärit tarnete 
varieeruvusega. Rakendustes, kus otsene elektrifitseerimine on tehnoloogiliselt keeruline, 
saab kasutada taastuvat vesinikku. 

ENVI-komisjoni liikmetena on meil õigus kaitsta taristut käsitlevaid õigusakte, mis aitavad 
ELil vähendada heitkoguseid teaduspõhiselt, kaitsta ressursse ja tagada tõhusa demokraatliku 
kontrolli. Seetõttu teeb arvamuse koostaja järgmise ettepaneku. 

Uus juhtimisraamistik energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtte rakendamiseks ja 
ELi kliimaeesmärkide saavutamise tagamiseks
Võrguoperaatoritel on vaieldamatud eksperditeadmised, kuid ka selge huvi taristu laiendamise 
vastu. Üksnes võrguoperaatorite usaldamist tuleb aga vältida, kui tegemist on traditsiooniliste 
projektide erapooletu hindamisega nende energiatõhususe ja paindlikkusvõimaluste 
seisukohast ning hinnangu andmisega elektri-, kütte-, jahutus-, tööstus- ja transpordisektori 
integreerimisvõimalustele.

Seepärast luuakse tasakaalustatud ja kaasav energiataristu nõukogu, kuhu kuuluvad kõigi 
asjaomaste sektorite turuosalised, sõltumatud eksperdid ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid. Energiataristu nõukogu koostab kogu süsteemi hõlmava kulude-tulude 
analüüsi, taristu puudujääkide analüüsi, integreeritud stsenaariumid ning võrgu kümneaastase 
arengukava ja kindla pikaajalise perspektiivi aastani 2050. 

Tõhustatud demokraatlik kontroll ja kaasav osalemine
Energiasüsteemi ümberkujundamine ei toimu ilma kodanike toetuseta. Nende kaasamine 
energiataristu kavandamisse on otsustava tähtsusega. energiataristu nõukogu töös peaksid 
osalema ka sidusrühmad ja kodanikuühiskond. Kogu protsessi jooksul tuleb tagada 
läbipaistvus, pöörates taristu valikul ja kavandamisel erilist tähelepanu põlisrahvastele ja 
marginaliseeritud kogukondadele. Samuti tugevdatakse ühishuviprojektide valimisel Euroopa 
Parlamendi rolli, kontrollides delegeeritud õigusakte taristukategooriate kaupa. 

Taastuvenergia ja detsentraliseerimise prioriteetsus
Taastuvenergia hüppeline kasv nõuab jaotusvõrkude ja arukate elektrivõrkude, 
taastuvvesiniku tootmiseks kasutatavate elektrolüüsiseadmete, sellega seotud transporditaristu 
ning laiendatud kütte- ja jahutusvõrkude laiendamist. Kahjuks ei toeta TEN-E neid 
investeeringuid siiski piisavalt. Seega teeb arvamuse koostaja ettepaneku kohandada 
kriteeriume, vähendades eelkõige projekti suuruse künniseid ja väärtustades projektist 
saadavat kasu, kui see on suurem kui lihtsalt piiriülese füüsilise ülekandevõimsuse 
suurendamine. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku jätta gaasi- ja CO2 taristuprojektid TEN-E 
kohaldamisalast välja: väikesemahuliste taastuvenergial põhinevate gaasiprojektide arvu 
suurendamiseks on vaja taristut kohandada üksnes piiratult; arvestades võimalust asendada 
fossiilsetel energiaallikatel põhinev energiatootmine taastuvate energiaallikatega, ei ole 
võimalikud CO2 kogumise projektid seotud energiasektori ja seega ka TEN-Ega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Selline taristu peaks suures osas 
koosnema maagaasi sektori 
ümberkujundatud rajatistest, mida 
täiendavad vesiniku jaoks ettenähtud uued 
rajatised. Lisaks on vesinikustrateegias 
seatud strateegiline eesmärk suurendada 
2030. aastaks elektrolüüsi ülesseatud 
võimsust 40 GW-ni, et suurendada 
saastevaba vesiniku tootmist ja hõlbustada 
CO2-heite vähendamist fossiilkütustest 
sõltuvates sektorites, nagu tööstus või 
transport. Seepärast peaks TEN-E poliitika 
hõlmama uut ja selleks otstarbeks 
ümberkujundatud vesiniku 
ülekandetaristut ja hoidlaid ning 
elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku ülekande- 
ja hoiustamistaristud, et oleks võimalik 
põhjalikult ja järjepidevalt hinnata nende 
kulusid ja kasu energiasüsteemile, 
sealhulgas nende panust sektorite 
lõimimisse ja CO2-heite vähendamisse.

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Selline taristu peaks suures osas 
koosnema maagaasi sektori 
ümberkujundatud rajatistest, mida 
täiendavad vesiniku jaoks ettenähtud uued 
rajatised. Lisaks on vesinikustrateegias 
seatud strateegiline eesmärk suurendada 
2030. aastaks elektrolüüsi ülesseatud 
võimsust 40 GW-ni, et suurendada 
saastevaba vesiniku tootmist ja hõlbustada 
CO2 heite vähendamist fossiilkütustest 
sõltuvates sektorites, nagu tööstus või 
transport. Seepärast peaks TEN-E poliitika 
hõlmama uut vesiniku ülekande- ja 
jaotustaristut ning sellist vesiniku 
ülekande- ja jaotustaristut, millele on 
antud uus kasutusotstarve, samuti 
hoidlaid ning elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku ülekande-
, jaotus- ja hoiustamistaristud, et oleks 
võimalik põhjalikult ja järjepidevalt 
hinnata nende kulusid ja kasu 
energiasüsteemile, sealhulgas nende panust 
sektorite lõimimisse ja CO2 heite 
vähendamisse. Tuleks luua uus kategooria 
kütte- ja jahutusvõrkude jaoks 
projektidele, millel on minimaalne 
kriitiline mass vastavalt ELi kütte- ja 
jahutusstrateegia ning ELi 
energiasüsteemi lõimimise strateegia 
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kohasele hindamisele ning mis päästavad 
valla potentsiaali, mis peitub 
taastuvenergial põhinevates kütte- ja 
jahutustehnoloogiates ning uuenduslikes 
kütte- ja jahutustehnoloogiates, mis 
kasutavad ära tööstusrajatistest pärinevat 
vältimatut heitsoojust ja heitjahutust.

__________________ __________________
29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia (COM(2020)0301).

29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia (COM(2020)0301).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 
taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad ja vähese 
süsinikdioksiidiheitega gaasid, nagu 
biogaas, biometaan ja vesinik, ning aidata 
hallata sellest tulenevat keerukamat 
süsteemi.

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 
taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad gaasid ja vesinik, ning aidata 
hallata sellest tulenevat keerukamat 
süsteemi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamine, mis on elektri- ja 
gaasikategooriatega seotud 
ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alus, on osutunud tõhusaks. Kuigi 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikel ja Euroopa maagaasi 

(20) Kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamine on olnud elektri- ja 
gaasikategooriatega seotud 
ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alus. Siiski on vaja pikaajalist visiooni, et 
tagada tulevikukindlate meetodite ja 
stsenaariumide vastuvõtmine, mis aitavad 
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ülekandesüsteemi haldurite võrgustikel 
(ENTSOd) ning ülekandevõrguettevõtjatel 
on protsessis oluline roll, on protsessi 
usaldusväärsuse suurendamiseks vaja 
suuremat kontrolli, eelkõige seoses 
tulevikustsenaariumide määratlemisega, 
pikaajaliste taristulünkade ja 
kitsaskohtade kindlakstegemisega ning 
üksikute projektide hindamisega. Seetõttu 
peaks Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametil (edaspidi 
„koostööamet“) ja komisjonil olema 
sõltumatu valideerimise vajaduse tõttu 
protsessis suurem roll, sealhulgas kogu 
liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava koostamise protsessis vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2019/94331 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/200932.

saavutada 2030. aasta kliimaeesmärgid ja 
2040. aasta avamereenergia 
arengueesmärgid ning eesmärgi 
saavutada hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus. Et toetada liidu 
kliimameetmeid ja pingutusi saavutada 
kliimaneutraalsus 2050. aastaks, on 
kindlasti vaja teaduslikke eriteadmisi ja 
parimaid kättesaadavaid ajakohastatud 
tõendeid koos faktilise ja läbipaistva 
teabega kliimamuutuste kohta. Seega 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2021/...30a [Euroopa 
kliimamäärus] loodud kliimamuutusi 
käsitlev Euroopa teadusnõukogu 
(ESABCC) juhtimisprotsessi integreerida, 
et tagada kulude-tulude analüüsi, 
stsenaariumide ja taristulünkade 
kindlakstegemise metoodika ning liidu 
ühishuviprojektide loendite kooskõla liidu 
kliimaeesmärkidega. Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametil 
(edaspidi „koostööamet“) ja komisjonil 
peaks olema kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava 
koostamise protsessis suurem roll 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) 2019/94331 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 
715/200932. Lisaks tuleks suurendada 
teiste sidusrühmade ja turuosaliste, nt 
nõudluse poolel olevate turuosaliste rolli.

__________________ __________________
30a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/..., 
millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ning muudetakse 
määruseid (EÜ) nr 401/2009 ja 
(EL) 2018/1999 (Euroopa kliimamäärus) 
(ELT L ...).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 
2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT 
L 158, 14.6.2019, lk 54).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 
2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT 
L 158, 14.6.2019, lk 54).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
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tingimuste kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).

tingimuste kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 13 
strateegilist üleeuroopalise energiataristu 
prioriteeti, mille elluviimine on oluline, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise ja 
salvestamise, taastuvenergia 
avamerevõrkude, vesiniku ülekandmise ja 
ladustamise, elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordiga seotud 
teemavaldkondi.

(23) Üleeuroopalise energiataristu 
valdkonnas on 14 strateegilist prioriteeti, 
mille elluviimine on oluline, et saavutada 
liidu 2030. ja 2050. aasta energia- ja 
kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise, 
jaotuse ja salvestamise, taastuvenergia ja 
vesiniku avamerevõrkude, kütte- ja 
jahutusvõrkude, vesiniku ülekandmise, 
jaotuse ja ladustamise, 
elektrolüüsiseadmete, arukate 
elektrivõrkude, arukate gaasivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordiga seotud 
teemavaldkondi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades ühishuviprojektide 
panust energiapoliitikaeesmärkide 
täitmisse, peaksid need projektid täitma 
ühiseid, läbipaistvaid ja objektiivseid 
kriteeriume. Liidu loenditesse kandmiseks 
peaksid elektri- ja vesinikuprojektid olema 
osa viimasest olemasolevast kogu liitu 
hõlmavast kümneaastasest võrgu 
arengukavast. Kuna vesinikutaristu ei ole 
praegu lisatud kogu liitu hõlmavasse 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse, 
tuleks seda nõuet vesinikuprojektide 

(24) Arvestades ühishuvi- ja 
vastastikuse huvi projektide panust 
energiapoliitikaeesmärkide täitmisse, 
peaksid need projektid täitma ühiseid, 
läbipaistvaid ja objektiivseid kriteeriume. 
Liidu loenditesse kandmiseks peaksid kõik 
projektid olema osa viimasest 
olemasolevast kogu liitu hõlmavast 
kümneaastasest võrgu arengukavast. Kuigi 
arukad elektrivõrgud, arukad 
gaasivõrgud, vesinikuvõrgud, 
elektrolüüsiseadmed ning kütte- ja 
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suhtes kohaldada alates 1. jaanuarist 2024 
käesoleva määruse kohaselt koostatud teise 
liidu loendi puhul.

jahutusvõrgud on piirkondlike rühmade 
projektiloenditesse kandmiseks kõlblikud 
kohe pärast käesoleva määruse 
jõustumist, ei ole need praegu kogu liitu 
hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse kaasatud. Neid projekte 
puudutavat nõuet tuleks kohaldada 
käesoleva määruse kohaselt koostatud teise 
liidu loendi puhul alles alates 1. jaanuarist 
2024.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuleks asutada piirkondlikud 
rühmad, kes esitaksid ja vaataksid läbi 
ühishuviprojekte, ning seejärel koostada 
ühishuviprojektide piirkondlikud loendid. 
Laiema konsensuse saavutamiseks peaksid 
need piirkondlikud rühmad tegema tihedat 
koostööd liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, projektiarendajate ja 
asjakohaste sidusrühmadega. Selle 
koostöö käigus peaksid riikide reguleerivad 
asutused vajaduse korral piirkondlikke 
rühmi nõustama muu hulgas kavandatud 
projektide õiguslike aspektide teostatavuse 
ning reguleerijatelt loa saamise kavandatud 
tähtaegade realistlikkuse küsimuses.

(25) Tuleks asutada piirkondlikud 
rühmad, kes esitaksid ja vaataksid läbi 
ühishuviprojekte, ning seejärel koostada 
ühishuviprojektide piirkondlikud loendid. 
Laiema konsensuse saavutamiseks peaksid 
need piirkondlikud rühmad tegema tihedat 
koostööd liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, projektiarendajate, 
asjaomaste sidusrühmade, kohalike 
ametiasutuste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega. Selle koostöö käigus 
peaksid riikide reguleerivad asutused 
vajaduse korral piirkondlikke rühmi 
nõustama muu hulgas kavandatud 
projektide õiguslike aspektide teostatavuse, 
säästvuse kriteeriumidele ja 
kliimaeesmärkidele vastavuse ning 
reguleerijatelt loa saamise kavandatud 
tähtaegade realistlikkuse küsimuses. 
Piirkondlike rühmade koosseis, tegevus ja 
otsused peaksid olema üldsusele 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kulude asjakohase jaotamise 
arutelu peaks põhinema taristuprojekti 
kulude ja tulude analüüsil, mis viiakse läbi 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, 
kasutades sama stsenaariumi, mida kasutati 
ajal, mil projekt lisati liidu 
ühishuviprojektide loendisse, ja mis toimub 
kogu liitu hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames, mille Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) on ette valmistanud vastavalt 
määrusele (EL) 2019/943 ja määrusele 
(EÜ) nr 715/2009 ning mille koostööamet 
on läbi vaadanud. Analüüsis võib 
investeeringute ühikukulude võrdlemiseks 
võtta arvesse näitajaid ja vastavaid 
kontrollväärtusi.

(39) Kulude asjakohase jaotamise 
arutelu peaks põhinema taristuprojekti 
kulude ja tulude analüüsil, mis viiakse läbi 
kogu energiasüsteemi hõlmava ja 
kliimaeesmärkidele vastavuse analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, 
kasutades sama stsenaariumi, mida kasutati 
ajal, mil projekt lisati liidu 
ühishuviprojektide loendisse, ja mis toimub 
kogu liitu hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames. See kulude-tulude 
analüüs peaks hõlmama nii projekti kogu 
olelusringi jooksul tekkivaid heitkoguseid 
kui ka muid säästvuse kriteeriume. 
Analüüsis võib investeeringute 
ühikukulude võrdlemiseks võtta arvesse 
näitajaid ja vastavaid kontrollväärtusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Tagamaks, et esmatähtsate 
koridoride ja teemavaldkondade koosseis 
kajastab parimal viisil energiataristu 
arengut ning et iga rühma 
kandidaatprojektide arv jääb asjakohaseks 
ja mõistlikuks, et võimaldada põhjalikku 
hindamist, ning tagamaks, et liidu 
ühishuviprojektide loendis piirdutakse 
projektidega, mis aitavad kõige rohkem 
kaasa strateegiliste energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja 
teemavaldkondade loomisele, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
selleks et:

(50) Tagamaks, et esmatähtsate 
koridoride ja teemavaldkondade koosseis 
kajastab parimal viisil energiataristu 
arengut ning et iga rühma 
kandidaatprojektide arv jääb asjakohaseks 
ja mõistlikuks, et võimaldada põhjalikku 
hindamist, ning tagamaks, et liidu 
ühishuviprojektide loendis piirdutakse 
projektidega, mis aitavad kõige rohkem 
kaasa strateegiliste energiataristu 
esmatähtsate koridoride ja 
teemavaldkondade loomisele, tuleks 
käesolev määrus 30. juuniks 2027 läbi 
vaadata, eelkõige selleks et
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähtudes vajadusest tagada käesoleva 
määruse eesmärkide saavutamine, peaks 
ühishuviprojektide koguhulk jääma 
käideldavuse piiridesse, arvestades liidu 
loendis olevate projektide senist arvu, ega 
tohiks olla oluliselt üle 220 projekti. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kui 
nad peavad seda vajalikuks, võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu saata 
kumbki oma eksperdid osalema komisjoni 
delegeeritud õigusakte ettevalmistavatel 
eksperdirühmade koosolekutel, kuhu on 
kutsutud liikmesriikide eksperdid. 
Piirkondlikes rühmades toimuvad arutelud 
on komisjoni jaoks olulised, et võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega 
kehtestatakse ühishuviprojektide loendid. 
Seetõttu on asjakohane, niivõrd kui see on 
võimalik ja kooskõlas käesoleva määruse 
raamistikuga, et Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu teavitatakse ning nad võivad saata 
eksperte piirkondlike rühmade 
koosolekutele kooskõlas 2016. aasta 
paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppega44.

Lähtudes vajadusest tagada käesoleva 
määruse eesmärkide saavutamine, peaks 
ühishuviprojektide koguhulk jääma 
käideldavuse piiridesse, arvestades liidu 
loendis olevate projektide senist arvu, need 
peaksid olema esitatud kategooriate 
kaupa ja neid ei tohiks olla üle 220 
projekti. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Kui nad peavad seda 
vajalikuks, võivad Euroopa Parlament ja 
nõukogu saata kumbki oma eksperdid 
osalema komisjoni delegeeritud õigusakte 
ettevalmistavatel eksperdirühmade 
koosolekutel, kuhu on kutsutud 
liikmesriikide eksperdid. Piirkondlikes 
rühmades toimuvad arutelud on komisjoni 
jaoks olulised, et võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse 
ühishuviprojektide loendid. Seetõttu on 
asjakohane, niivõrd kui see on võimalik ja 
kooskõlas käesoleva määruse raamistikuga, 
et Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
teavitatakse ning nad võivad saata eksperte 
piirkondlike rühmade koosolekutele 
kooskõlas 2016. aasta paremat õigusloomet 
käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppega44.

__________________ __________________
44 EÜT L 123, 12.5.2016, lk 1. Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe.

44 EÜT L 123, 12.5.2016, lk 1. Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) 
õigeaegse arendamise ja koostalitlusvõime 
jaoks, mis aitavad saavutada liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärke ning 
2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärki.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad”) 
õigeaegse arendamise ja koostalitlusvõime 
jaoks, mis aitavad saavutada

i) Pariisi kokkuleppe artiklis 2 
sätestatud pikaajalise ülemaailmse 
temperatuurieesmärgi, võttes arvesse 
ajakohastatud teadusandmeid, eelkõige 
valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli 
(IPCC) eriaruannet globaalse 
soojenemise kohta 1,5 °C, ning saavutada 
liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärgid ning eesmärgi 
saavutada hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus, võttes nõuetekohaselt 
arvesse ettevaatuspõhimõtet ja ennetavate 
meetmete võtmise põhimõtet, samuti 
põhimõtet, et keskkonnakahjustus tuleb 
heastada eelkõige kahjustuse kohas ja et 
saastaja maksab;
ii) liidu energiaturu integreerimise, 
varustuskindluse, säästvuse ja 
konkurentsivõime.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määratakse kindlaks esmatähtsate 
koridoride ja alade loomiseks vajalikud 
ühishuviprojektid, mis kuuluvad II lisas 
sätestatud elektri, arukate gaasivõrkude, 

a) määratakse kindlaks esmatähtsate 
koridoride ja alade loomiseks vajalikud 
ühishuviprojektid, mis kuuluvad II lisas 
sätestatud elektri, arukate gaasivõrkude, 
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vesiniku, elektrolüüsiseadmete ja CO2 
energiataristukategooriatesse (edaspidi 
„energiataristukategooriad“);

vesiniku, elektrolüüsiseadmete, CO2 ning 
kütte ja jahutuse 
energiataristukategooriatesse (edaspidi 
„energiataristukategooriad“);

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
kus võrguettevõtja saab digitaalselt 
jälgida võrguga ühendatud kasutajate 
tegevust, ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, tarbijate ja/või tootvate 
tarbijatega, et edastada elektrit säästval, 
kulutõhusal ja turvalisel viisil;

8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk 
koos selle vajalike komponentidega, milles 
lõimitakse kõigi sellega ühendatud 
kasutajate käitumine ja tegevus ning mis 
võimaldab digitaalselt jälgida kõiki 
võrguga ühendatud kasutajaid, 
sealhulgas tootjaid, tarbijaid ja/või 
tootvaid tarbijaid, elektrisõidukeid ja 
salvestajaid, ja nendega suhelda, et 
parandada elektrisüsteemi kestlikkust, 
elektrienergia kvaliteeti ja elektrisüsteemi 
turvalisust ning võimaldada 
energiasüsteemide lõimimist ja muutlikust 
taastuvenergiast toodetud elektrienergia 
lõimimist;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) „arukas gaasivõrk“ – gaasivõrk, 
mis kasutab uuenduslikke digilahendusi, et 
lõimida kulutõhusal viisil arvukad vähese 
CO2-heitega ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasiallikad 
vastavalt tarbijate vajadustele ja gaasi 
kvaliteedinõuetele, et vähendada 
asjaomase gaasitarbimise CO2 jalajälge, 
võimaldada taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside osakaalu suurenemist 
ning luua sidemeid teiste energiakandjate 
ja sektoritega;

9) „arukas gaasivõrk“ – 
gaasijaotusvõrk, mis kasutab uuenduslikke 
digilahendusi, et lõimida kulutõhusal viisil 
taastuvaid gaasiallikaid ja vesinikku, et 
saavutada CO2 heite täielik kaotamine 
ning luua sidemeid teiste energiakandjate 
ja sektoritega;
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a) „kütte- ja jahutusvõrk“ – ülimalt 
energiatõhus 4. või 5. põlvkonna madala 
temperatuuriga küttevõrk ja ülimalt 
energiatõhus jahutusvõrk, mis kasutab 
taastuvenergiapõhist kütet ja jahutust või 
vältimatut heitsoojust ja heitjahutust, 
samuti sellega seotud muundamis- ja 
salvestusseadmed;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16a) „energiatõhususe esikohale 
seadmine“ – energiatõhususe esikohale 
seadmine, nagu see on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2018/19991a artikli 2 punktis 18;
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1999, milles 
käsitletakse energialiidu ja 
kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 
98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 
2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL 
ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ 
ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 
(ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga üksik ühishuviprojekti 
ettepanek peab saama heakskiidu riikidelt, 
kelle territooriumiga on see projekt 
seotud; kui mõni riik nõusolekut ei anna, 
esitab ta asjaomasele rühmale 
sellekohased põhjendused;

a) peab iga üksik ühishuviprojekti 
ettepanek näitama järgmist:

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kuidas võeti projekti kavandamisel 
arvesse keskkonnakaalutlusi; 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) projekti vastavus artiklis 4 ja IV 
lisas sätestatud säästvuskriteeriumidele;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte kohaldamine;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) ettepanek peab saama heakskiidu 
riikidelt, kelle territooriumiga on see 
projekt seotud; kui mõni riik otsustab 
nõusolekut mitte anda, esitab ta 
asjaomasele rühmale sellekohased 
põhjendused;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) tagab rühm kooskõla koostööameti 
arvamusega;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) rühm teeb avalikkusele 
kättesaadavaks aruande, mis sisaldab 
vähemalt iga projekti kirjeldust, 
piirkondlike kohtumiste protokolle koos 
osalejate nimekirjaga, rühma poolt vastu 
võetud piirkondlikku metoodikat ja 
piirkondlikku järjestust; aruanne sisaldab 
üksikasjalikku põhjendust selle kohta, 
kuidas piirkondlikus loendis sisalduvad 
valitud projektid aitaksid saavutada liidu 
2030. aasta kliima- ja energiaeesmärke 
ning kliimaneutraalsuse eesmärki.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 172 Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 172 
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teisele lõigule antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid, et koostada ühishuviprojektide 
liidu loend (edaspidi „liidu loend“).

teisele lõigule on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 20 
ja tihedas dialoogis Euroopa 
Parlamendiga vastu delegeeritud 
õigusakte, et koostada käesoleva määruse 
II lisas esitatud kategooriate kaupa 
ühishuviprojektide liidu loend (edaspidi 
„liidu loend“).

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagab piirkondadevahelise 
sidususe, võttes arvesse 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti (edaspidi „koostööamet“) 
seisukohta, millele on osutatud III lisa 2. 
jao punktis 12;

b) tagab sidususe Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti 
(edaspidi „koostööamet“) arvamusega, 
millele on osutatud III lisa 2. jao punktis 
12, et tagada piirkondadevaheline 
sidusus;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) võtab nõuetekohaselt arvesse 
ESABCCi arvamust ühishuviprojektide 
liidu loendi liidu kliimaeesmärkidega 
vastavusse viimise kohta ning tagab 
ühishuviprojektide võimalikult suure 
panuse nende eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt 
liidu loendisse võetud II lisa punkti 1 
alapunktides a, b, c ja e sätestatud 
energiataristukategooriate 

6. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt 
liidu loendisse võetud ühishuviprojektid ja 
vastastikust huvi pakkuvad projektid 
saavad määruse (EL) 2019/943 artikli 34 
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ühishuviprojektid saavad määruse (EL) 
2019/943 artikli 34 ja määruse (EÜ) nr 
715/2009 artikli 12 kohaste vastavate 
piirkondlike investeerimiskavade ning 
direktiivi (EL ) 2019/944 artikli 51 ja 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 22 kohaste 
vastavate riiklike kümneaastaste võrgu 
arengukavade ning asjakohasel juhul 
muude riiklike taristukavade lahutamatuks 
osaks. Sellistele projektidele antakse 
kõikides nimetatud kavades suurim 
võimalik prioriteet. Käesolevat lõiget ei 
kohaldata vastastikust huvi pakkuvate 
projektide suhtes.

kohaste vastavate piirkondlike 
investeerimiskavade ning direktiivi (EL) 
2019/944 artikli 51 kohaste vastavate 
riiklike kümneaastaste võrgu arengukavade 
ning asjakohasel juhul muude riiklike 
taristukavade lahutamatuks osaks. 
Sellistele projektidele antakse kõikides 
nimetatud kavades suurim võimalik 
prioriteet.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) projekti kavandamisel võetakse 
arvesse keskkonnakaalutlusi; projekt 
aitab märkimisväärselt kaasa säästvusele 
ja liidu CO2 heite vähendamise 
eesmärkidele; projekt on kooskõlas 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttega;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) asub ühe liikmesriigi territooriumil 
ning sel on IV lisa punktis 1 sätestatud 
oluline piiriülene mõju.

ii) asub ühe liikmesriigi territooriumil 
ning sel on IV lisa punktis 1 sätestatud 
oluline piiriülene mõju või jäljendatavus; 
jäljendatavus eeldab nii teadmiste 
jagamist kui ka teadmussiiret vähemalt 
kahe liikmesriigi või piirkonna vahel; 
projekti jäljendatavus aitab muu hulgas 
kaasa CO2 heite vähendamisele, 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttele, taastuvenergia osakaalu 
suurendamisele või sektorite lõimimise 
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parandamisele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud energiataristukategooriatesse 
kuuluvate elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektide puhul peab projekt 
oluliselt kaasa aitama säästvusele, lõimides 
võrku taastuvenergia ning kandes 
taastuvenergia üle peamistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse, 
ning vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

a) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud energiataristukategooriatesse 
kuuluvate elektri ülekandmise, jaotuse ja 
salvestamise projektide puhul peab projekt 
oluliselt kaasa aitama säästvusele, lõimides 
võrku taastuvenergia ning kandes 
taastuvenergia üle peamistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse, 
ning vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) sektorite integreerimine eri 
energiakandjate või energiasektorite 
vahelise koostoime parandamise kaudu, 
näiteks koostoime suurendamise kaudu 
naabersektoritega, nagu transport;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
CO2 transpordi projektide puhul annab 
projekt olulise panuse kõigi alljärgnevate 
erikriteeriumide täitmisesse:

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
taristukategooriatesse kuuluvate CO2 
transpordi projektide puhul annab projekt 
olulise panuse kõigi alljärgnevate 
erikriteeriumide täitmisesse:

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 3 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vältida CO2-heidet, säilitades 
samal ajal energiavarustuskindluse;

i) CO2 heite lõplik kõrvaldamine;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) suurendada süsinikdioksiidi 
transpordi vastupanuvõimet ja kindlust;

ii) suurendada süsinikdioksiidi 
transpordi vastupanuvõimet, tõhusust ja 
kindlust;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kasutada ressursse tõhusalt, 
võimaldades mitmete CO2 allikate ja 
säilitamiskohtade ühendamist ühise taristu 
kaudu ning vähendades 
keskkonnakoormust ja -riske.

iii) kasutada ressursse tõhusalt, 
võimaldades mitmete tööstuslike CO2 
allikate ja säilitamiskohtade ühendamist 
ühise taristu kaudu ning vähendades 
keskkonnakoormust ja -riske.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) II lisa punktis 2 sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
arukate gaasivõrkude projektide puhul 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa säästvusele, võimaldades ja 
hõlbustades taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside, näiteks biometaani või 
saastevaba vesiniku lõimimist gaasi 
jaotus- ja ülekandevõrkudesse, et 

f) II lisa punktis 2 sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
arukate gaasivõrkude projektide puhul 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa säästvusele, võimaldades ja 
hõlbustades jaotusvõrkudesse taastuvate 
gaaside lõimimist vastavalt direktiivis 
(EL) 2018/2001 sätestatud mõistete 
määratlustele ning säästlikkuse ja 
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vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kriteeriumidele, või sellistest 
elektrolüüsiseadmetest toodetud vesiniku 
lõimimist, mis vastavad II lisa punktis 4 
sätestatud nõuetele vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet olelusringi 
jooksul, et saavutada nende CO2 heite 
täielik kaotamine. Lisaks peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa vähemalt 
ühe järgmise erikriteeriumi täitmisele:

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 3 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
parandades gaasi ülekandmise ja jaotamise 
tõhusust ja koostalitlusvõimet võrgu 
igapäevases toimimises, muu hulgas 
tegeledes uuenduslike tehnoloogiate 
kasutuselevõtu abil probleemidega, mis 
tulenevad erineva kvaliteediga gaaside 
sisestamisest, ning küberturvalisusest 
tulenevate probleemidega;

i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
parandades gaasi jaotamise tõhusust ja 
koostalitlusvõimet võrgu igapäevases 
toimimises, tegeledes uuenduslike 
tehnoloogiate kasutuselevõtu abil 
probleemidega, mis tulenevad erineva 
kvaliteediga taastuvate gaaside 
sisestamisest, ning küberturvalisusest 
tulenevate probleemidega;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ia) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
parandades jaotamise tõhusust ja 
koostalitlusvõimet võrgu igapäevases 
toimimises, muu hulgas tegeledes 
uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõtu 
abil probleemidega, mis tulenevad eri 
temperatuuriga sooja ja külma 
sisestamisest;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt i b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ib) turu toimimine ja klienditeenused;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) aruka energiasüsteemide 
lõimimise hõlbustamine ühenduste 
loomise kaudu teiste energiakandjate ja 
sektoritega ning tarbimiskaja 
võimaldamine.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) II lisa punktis 5a sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
kütte- ja jahutusprojektide puhul peab 
projekt aitama märkimisväärselt kaasa 
säästvusele, võimaldades ja hõlbustades 
taastuvate ja vältimatult tekkivate liigse 
sooja/külma ressursside lõimimist 
jaotusvõrkudesse, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa vähemalt ühe järgmise 
erikriteeriumi täitmisele:

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. II lisa punktides 1–4 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 

4. II lisa punktides 1–5a sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
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projektide puhul hinnatakse käesoleva 
artikli lõikes 3 loetletud kriteeriumide 
täitmist kooskõlas IV lisa punktides 3–7 
sätestatud näitajatega.

projektide puhul hinnatakse käesoleva 
artikli lõikes 3 loetletud kriteeriumide 
täitmist kooskõlas IV lisa punktides 3–7a 
sätestatud näitajatega.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et hõlbustada kõigi selliste projektide 
hindamist, mis võivad osutuda 
ühishuviprojektidena abikõlblikuks ja 
piirkondlikku loendisse võtmiseks 
sobivaks, hindab iga rühm läbipaistvalt ja 
objektiivselt iga projekti panust ühe ja 
sama esmatähtsa koridori või ala loomisse. 
Iga rühma hindamismeetodite aluseks tuleb 
võtta kogupanus lõikes 3 osutatud 
kriteeriumide täitmisse. Selle hindamise 
põhjal koostatakse projektide järjestus 
rühmasiseseks kasutamiseks. 
Piirkondlikus ja liidu loendis projekte ei 
järjestata, samuti ei kasutata järjestamist 
mingil muul eesmärgil peale selle, mida 
on kirjeldatud III lisa 2. jao punktis 14.

Et hõlbustada kõigi selliste projektide 
hindamist, mis võivad osutuda 
ühishuviprojektidena abikõlblikuks ja 
piirkondlikku loendisse võtmiseks 
sobivaks, hindab iga rühm läbipaistvalt ja 
objektiivselt iga projekti panust ühe ja 
sama esmatähtsa koridori või ala loomisse. 
Iga rühma hindamismeetodite aluseks tuleb 
võtta kogupanus lõikes 3 osutatud 
kriteeriumide täitmisse. Selle hindamise 
põhjal koostatakse projektide järjestus, mis 
avaldatakse.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte kohaldamist;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) ESABCC koostatud ühiseid 
suuniseid selle kohta, kuidas hõlmata 
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liidu kliimaeesmärke;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teostatavus- ja 
projekteerimisuuringud, sealhulgas seoses 
kliimamuutustega kohanemise ja 
keskkonnaalaste õigusaktide ning 
põhimõtte „Ära tee olulist kahju“ 
järgimisega;

a) teostatavus- ja 
projekteerimisuuringud, sealhulgas seoses 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise, 
keskkonnakaalutluste lõimimise ja 
keskkonnaalaste õigusaktide ning 
põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ ja 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtte järgimisega;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kliimamuutustega kohanemise 
stressitest, kasutades määruse (EL) 
2021/... [Euroopa kliimamäärus] artikli 5 
lõikes 4 sätestatud suuniseid;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Lõikes 1 osutatud rakenduskava 
peab olema avalikult kättesaadav ja 
täielikult läbipaistev osas, mis puudutab 
eeldatavat käikulaskmise kuupäeva, 
projekti seisu ja projekti edenemist 
võrreldes eelmise liiduülese kümneaastase 
võrgu arengukavaga ja vajaduse korral 
varasema liidu ühishuviprojektide 
loendiga, sealhulgas vajaduse korral 
viivituse või ajakava muutmise põhjuseid.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ülekandevõrguettevõtjad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja muud ettevõtjad 
teevad omavahel koostööd, et hõlbustada 
oma piirkonna ühishuviprojektide 
arendamist.

2. Ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjad, peamised 
sidusrühmad, kohalikud omavalitsused 
ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonid teevad omavahel 
koostööd, et hõlbustada oma piirkonna 
ühishuviprojektide arendamist.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiarendaja esitab iga artikli 3 
kohaselt ühishuviprojekti liidu loendisse 
võtmisele järgneva aasta 31. detsembriks 
aastaaruande kõikide II lisa punktides 1–4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta artiklis 8 osutatud 
pädevale asutusele.

Projektiarendaja esitab iga artikli 3 
kohaselt ühishuviprojekti liidu loendisse 
võtmisele järgneva aasta 31. detsembriks 
aastaaruande kõikide II lisa punktides 1–5a 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta artiklis 8 osutatud 
pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projekti arendamisel, ehitustööde 
tegemisel ja käikulaskmisel saavutatud 
edusammud, eelkõige seoses loamenetluse 
ja nõuandemenetlustega; samuti 
keskkonnaalaste õigusaktide järgimine 
põhimõttel, et projekt ei kahjustaks 
oluliselt keskkonda, ning kliimamuutustega 
kohanemiseks võetud meetmed;

a) projekti arendamisel, loomisel või 
ehitustööde tegemisel ja käikulaskmisel 
saavutatud edusammud, eelkõige vastavus 
keskkonnaalastele õigusaktidele, 
sealhulgas seoses loamenetluse ja 
nõuandemenetlustega; samuti 
keskkonnakaalutluste lõimimine projekti 
kavandamisse ja põhimõtte, et projekt ei 
kahjustaks oluliselt keskkonda, järgimine 
ning kliimamuutuste leevendamiseks ja 
kliimamuutustega kohanemiseks võetud 
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meetmed;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) aitab vajadust mööda kõiki pooli 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimisel ja projekti jaoks vajalike 
lubade saamisel;

b) aitab vajadust mööda kõiki pooli 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimisel, pakkudes välja 
alternatiivseid trasse või projekte ja 
arutades neid, ning vajaduse korral 
vajalike lubade saamisel projektide kõige 
sobivama asukoha ja trassi jaoks 
keskkonna, eelkõige bioloogilise 
mitmekesisuse seisukohast;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa koordinaator valitakse 
avatud ja läbipaistva protsessi tulemusel 
kogemuste põhjal, mis kandidaadil on 
seoses asjaomase projektiga Euroopa 
koordinaatorile määratud konkreetsete 
ülesannetega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu loendi vastuvõtmisega 
määratakse loamenetluses tehtavate otsuste 
jaoks kindlaks, et kõnealused projektid on 
energiapoliitika seisukohast vajalikud, 
ilma et see mõjutaks projekti täpset 
asukohta, trassi või tehnoloogiat.

1. Liidu loendi vastuvõtmisega 
määratakse loamenetluses tehtavate otsuste 
jaoks kindlaks, et kõnealused projektid on 
energia- ja kliimapoliitika seisukohast 
vajalikud, ilma et see mõjutaks projekti 
täpset asukohta, trassi või tehnoloogiat.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude analüüs

Kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude ja kliimaeesmärkidele vastavuse 
analüüs
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik (ENTSO-E) ja Euroopa 
maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
võrgustik (ENTSO-G) avaldavad ja 
esitavad [16. novembriks 2022] 
liikmesriikidele, komisjonile ja 
koostööametile kumbki oma metoodika 
(sh võrgu ja turu modelleerimise meetodid) 
kogu energiasüsteemi kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil 
ühishuviprojektide jaoks, mis kuuluvad II 
lisa punkti 1 alapunktides a, b, c ja e ja 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse.

Koostööamet avaldab [16. novembriks 
2022] muu hulgas Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikult ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustikult (ENTSOd) saadud 
andmete põhjal kõik eeldused kulude, 
tulude, kliima- ja majandusliku mõju ning 
impordisõltuvuse kohta; koostööamet 
esitab liikmesriikidele, komisjonile ja 
Euroopa Parlamendile integreeritud ja 
sidusa metoodika, sealhulgas võrgu ja turu 
modelleerimise, ühtlustatud, kogu 
energiasüsteemi hõlmava ning olelusringi 
kulude-tulude ja kliimaeesmärkidele 
vastavuse analüüsi jaoks, millega 
tagatakse kooskõla Pariisi kokkuleppe 
artiklis 2 sätestatud pikaajalise 
ülemaailmse temperatuurieesmärgiga, 
võttes samal ajal arvesse ajakohastatud 
teadusandmeid, eelkõige IPCC 
eriaruannet globaalse soojenemise kohta 
1,5 °C, liidu tasandil ühishuviprojektide 
jaoks, mis kuuluvad II lisas sätestatud 
kategooriatesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende metoodikate põhjal koostavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kogu liitu 
hõlmavad kümneaastased võrgu 
arengukavad vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 
2019/943 artiklile 30. Metoodikad 
koostatakse V lisa põhimõtete kohaselt 
ning vastavalt IV lisas sätestatud 
eeskirjadele ja näitajatele.

Metoodika põhjal koostab koostööamet 
kogu liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava. Metoodika koostatakse V lisa 
põhimõtete kohaselt ning vastavalt IV lisas 
sätestatud eeskirjadele ja näitajatele. 
Kulude-tulude analüüs avalikustatakse ja 
koostööamet teeb seda vastavalt V lisale.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne oma metoodikate esitamist 
korraldavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
ulatuslikke konsultatsioone, mis hõlmavad 
vähemalt kõigi asjakohaste sidusrühmade 
esindusorganisatsioone, sh Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksust (edaspidi 
„ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus“), kõiki 
asjakohaseid vesinikuvaldkonna 
sidusrühmi ja asjakohastel juhtudel riigi 
reguleerivaid asutusi ja teisi riigi tasandi 
asutusi.

Enne metoodika esitamist korraldab 
koostööamet ulatuslikke konsultatsioone, 
mis hõlmavad vähemalt ESABCCd, kõigi 
asjakohaste sidusrühmade, sh ENTSOde 
esindusorganisatsioone, Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksust (edaspidi 
„ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus“), kõiki 
asjaomaseid elektri- ja gaasitarnete, 
energiatõhususe, energia salvestamise, 
energiapaindlikkuse, vesiniku ning kütte 
ja jahutuse sidusrühmi, 
kodanikuühiskonda ning riigi 
reguleerivaid asutusi ja teisi riigi tasandi 
asutusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse metoodika koos 
konsultatsiooniprotsessi käigus saadud 
teabega ning aruanne selle arvesse võtmise 
kohta, esitab koostööamet arvamuse 
ENTSO-E-le, ENTSO-G-le, 

2. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse metoodika koos 
konsultatsiooniprotsessi käigus saadud 
teabega ning aruanne selle arvesse võtmise 
kohta, esitab komisjon koostööametile 
arvamuse; arvamuse võib esitada ka 
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liikmesriikidele ja komisjonile ning 
avaldab selle koostööameti veebisaidil.

ESABCC; mõlemad arvamused 
avaldatakse komisjoni veebisaidil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ENTSO-E ja ENTSO-G 
ajakohastavad metoodikat, võttes 
nõuetekohaselt arvesse koostööameti 
arvamust, nagu on osutatud lõikes 2, ning 
esitavad selle komisjonile arvamuse 
saamiseks.

3. Kui lõikes 2 osutatud komisjoni 
arvamuses ja asjakohasel juhul ESABCC 
arvamuses nõutakse metoodika 
ajakohastamist, ajakohastab koostööamet 
seda ja esitab ajakohastatud metoodika 
komisjonile teise arvamuse saamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab oma arvamuse 
ENTSO-E-le ja ENTSO-G-le kolme kuu 
jooksul alates ajakohastatud metoodika 
saamisest.

4. Komisjon esitab koostööametile 
oma arvamuse kolme kuu jooksul alates 
ajakohastatud metoodika saamisest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt kolm kuud pärast lõike 4 
kohase komisjoni arvamuse saamist 
kohandavad ENTSO-E ja ENTSO-G oma 
vastavaid metoodikaid, võttes 
nõuetekohaselt arvesse komisjoni 
arvamust, ning esitavad need komisjonile 
heakskiitmiseks.

5. Hiljemalt kolm kuud pärast lõike 4 
kohase komisjoni arvamuse saamist 
kohandab koostööamet vastavalt 
komisjoni arvamusele metoodikat ning 
esitab selle heakskiitmiseks komisjonile ja 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui metoodika muudatusi peetakse 
järkjärguliseks ja need ei mõjuta kasu, kulu 
ega muude asjakohaste kulude-tulude 
parameetrite kindlaks määramist, nagu on 
määratletud viimases komisjoni poolt 
heaks kiidetud kogu energiasüsteemi 
hõlmavas kulude-tulude analüüsi 
metoodikas, kohandavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G oma vastavaid metoodikaid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lõikes 2 
sätestatud koostööameti arvamust, ning 
esitavad need koostööametile 
heakskiitmiseks.

6. Kui metoodika muudatusi peetakse 
järkjärguliseks ja need ei mõjuta kasu, kulu 
ega muude asjakohaste kulude-tulude 
parameetrite kindlaks määramist, nagu on 
määratletud viimases komisjoni poolt 
heaks kiidetud kogu energiasüsteemi 
hõlmavas kulude-tulude ja 
kliimaeesmärkidele vastavuse analüüsi 
metoodikas, kohandab koostööamet oma 
metoodikat, võttes nõuetekohaselt arvesse 
lõikes 2 sätestatud komisjoni arvamust ja 
vajaduse korral ESABCC arvamust, ning 
esitab selle komisjonile heakskiitmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Samal ajal esitavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G komisjonile dokumendi, milles 
põhjendatakse kavandatud 
ajakohastamise põhjuseid ja seda, miks 
sellist ajakohastamist peetakse 
järkjärguliseks. Kui komisjon leiab, et 
kõnealune ajakohastamine ei ole 
järkjärguline, palub ta kirjalikult, et 
ENTSO-E ja ENTSO-G-esitaksid talle 
metoodikad. Sellisel juhul kohaldatakse 
lõigetes 2–5 kirjeldatud menetlust.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kahe nädala jooksul alates 
koostööameti või komisjoni heakskiidu 
saamisest vastavalt lõigetele 5 ja 6 
avaldavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
kumbki oma metoodika oma veebisaidil. 

8. Kahe nädala jooksul alates 
komisjoni heakskiidu saamisest vastavalt 
lõikele 5 avaldab koostööamet oma 
metoodika oma veebisaidil. Ta avaldab 
vastavad sisendandmed ning muud 
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Nad avaldavad vastavad sisendandmed 
ning muud asjakohased võrgu-, 
koormusvoogude- ja turuandmed piisavalt 
täpses vormis vastavalt siseriiklikule 
õigusele ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.

asjakohased võrgu-, koormusvoogude- ja 
turuandmed piisavalt täpses vormis, et 
kolmas isik saaks tulemusi 
reprodutseerida, vastavalt siseriiklikule 
õigusele ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Metoodikaid ajakohastatakse ja 
täiustatakse korrapäraselt, järgides lõigetes 
1–6 kirjeldatud menetlust. Koostööamet 
võib omal algatusel või riigi reguleerivate 
asutuste või sidusrühmade nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluste alusel ning pärast 
ametlikku nõupidamist kõiki asjakohaseid 
sidusrühmi esindavate organisatsioonidega 
ja komisjoniga taotleda sellist 
ajakohastamist ja täiustamist, esitades 
nõuetekohased põhjendused ja tähtajad. 
Koostööamet avaldab kõik riigi 
reguleerivate asutuste või sidusrühmade 
taotlused ning kõik asjakohased 
dokumendid, mis ei sisalda tundlikku 
äriteavet ning millest tulenevalt 
koostööamet taotles metoodika 
ajakohastamist või täiustamist.

9. Metoodikat ajakohastatakse ja 
täiustatakse korrapäraselt, järgides lõigetes 
1–6 kirjeldatud menetlust. Koostööamet 
võib omal algatusel või riigi reguleerivate 
asutuste või sidusrühmade nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluste alusel ning pärast 
ametlikku nõupidamist kõiki asjakohaseid 
sidusrühmi esindavate organisatsioonidega 
ja komisjoniga viia läbi sellist 
ajakohastamist ja täiustamist, esitades 
nõuetekohased põhjendused ja tähtajad. 
Koostööamet avaldab kõik riigi 
reguleerivate asutuste või sidusrühmade 
taotlused ning kõik asjakohased 
dokumendid, mis ei sisalda tundlikku 
äriteavet ning millest tulenevalt tehti otsus 
metoodika ajakohastamise või täiustamise 
kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisa 
punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. ENTSO-E ja ENTSO-G 

10. Iga kahe aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisas 
esitatud taristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi ning võtta nõudluse poolel 
vabatahtlikke turupõhiseid haldus- ja 
paindlikkusmeetmeid, ja teeb need 
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saavad neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates tulude-kulude analüüsides. 
Esimesed sellised näitajad avaldatakse [1. 
novembriks 2022].

üldsusele kättesaadavaks. Koostööamet 
saab neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates olelusringi tulude-kulude 
analüüsides. Esimesed sellised näitajad 
avaldatakse [1. novembriks 2022]. Taristu 
omanikud, süsteemihaldurid ja 
kolmandatest isikutest arendajad esitavad 
asjakohased andmed riiklikele 
reguleerivatele asutustele ja 
koostööametile.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad 
[31. detsembriks 2023] komisjonile ja 
koostööametile ühiselt elektri, gaasi ja 
vesiniku ülekandetaristuid ning 
salvestamis- ja veeldatud maagaasi 
rajatisi ja elektrolüüsiseadmeid käsitleva 
sidusa ja vastastikku ühendatud 
energiaturu ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
V lisa põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 11 osutatud sidus ja 
vastastikku ühendatud mudel hõlmab 
vähemalt vastavate sektorite omavahelisi 
seoseid taristu planeerimise kõigis 
etappides, eelkõige stsenaariume, taristu 
puuduste tuvastamist, eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega, ja projektide 
hindamist.

12. Lõikes 1 osutatud integreeritud ja 
sidus modelleerimine hõlmab

Muudatusettepanek 69
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 12 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) avatud lähtekoodiga IT-põhist 
modelleerimisvahendit, mis hõlmab 
elektri, vesiniku, kütte ja jahutuse ning 
gaasivõrkude- ja turgude omavahelisi 
seoseid, mida kasutatakse iga taristu 
puuduste tuvastamiseks esitatud 
ühishuviprojektide ja vastastikust huvi 
pakkuvate projektide hindamise korral;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 12 – punkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) dokumenti, milles esitatakse 
modelleerimise täielik ja läbipaistev 
kirjeldus, mille hulka kuuluvad kõik 
valemid, sisendandmete kirjeldus ja 
tehtud arvutused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Pärast lõikes 11 osutatud sidusa ja 
vastastikku ühendatud mudeli 
heakskiitmist komisjoni poolt lõigetes 1–6 
sätestatud korras lisatakse see lõikes 1 
osutatud metoodikatesse.

13. Pärast lõikes 1 osutatud 
integreeritud ja sidusa modelleerimise 
heakskiitmist komisjoni poolt lõigetes 1–6 
sätestatud korras lisatakse see lõikes 1 
osutatud metoodikasse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Pikaajalised stsenaariumid

1. Pärast ulatuslikku 
konsultatsiooniprotsessi, millesse on 
kaasatud komisjon ja vähemalt kõiki 
asjaomaseid sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid, töötab koostööamet 
kooskõlas liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga välja pikaajalised 
stsenaariumid kuni 2050. aastani kestvaks 
kavandamisperioodiks.
2. Pikaajalistes stsenaariumides 
võetakse lähtepunktiks liidu 2030. aasta 
läbivaadatud kliima- ja energiaeesmärgid 
ning määratakse kindlaks 
taristustsenaariumid, mis on vajalikud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks hiljemalt 2050. aastaks 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe artiklis 2 
sätestatud pikaajalise ülemaailmse 
temperatuurieesmärgiga, võttes samal ajal 
arvesse ajakohastatud teadusandmeid, 
eelkõige IPCC eriaruannet globaalse 
soojenemise kohta 1,5 °C, ja komisjoni 
viimaseid kättesaadavaid stsenaariume. 
Pikaajalised stsenaariumid põhinevad 
liikmesriikide energiatõhususe ja 
taastuvenergia potentsiaalil ning on 
seotud nende riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning avamerevõrgu 
kavandamisega vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 14.
3. Stsenaariumides määratakse 
kindlaks siduvad võrgu arendamise vahe-
eesmärgid ja vaheetapid, mis tuleb 
saavutada iga 5 aasta järel tsüklis, mis on 
kooskõlas ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni (UNFCCC) 
intensiivistamismehhanismiga.
4. Pikaajalised stsenaariumid 
koostatakse ja neid ajakohastatakse 
kooskõlas kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavadega, 
mida on kirjeldatud artiklis 12. 
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Pikaajalised stsenaariumid avaldatakse 
läbipaistvuse huvides piisavalt täpsete 
sisend- ja väljundandmetega, võttes 
nõuetekohaselt arvesse siseriiklikku 
õigust ja asjakohaseid 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid.
5. Stsenaariumide kavandid 
saadetakse ESABCC-le, kes võib esitada 
arvamuse nende kooskõla kohta liidu 
kliimaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[31. juuliks 2022] avaldab koostööamet 
pärast ulatuslikku konsultatsiooniprotsessi, 
millesse on kaasatud komisjon ja vähemalt 
kõiki asjakohaseid sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid (sealhulgas ENTSO-E, 
ENTSO-G, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ja asjakohased vesinikuvaldkonna 
sidusrühmad), ENTSO-E ja ENTSO-G 
poolt väljatöötatavate ühiste 
stsenaariumide raamsuunised. Neid 
suuniseid ajakohastatakse vajaduse korral 
korrapäraselt.

[31. juuliks 2022] avaldab koostööamet 
pärast ulatuslikku konsultatsiooniprotsessi, 
millesse on kaasatud komisjon ja vähemalt 
kõiki asjakohaseid sidusrühmi (sealhulgas 
ENTSO-E, ENTSO-G, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus ning elektri- 
ja gaasitarnete, energiatõhususe, energia 
salvestamise, energiapaindlikkuse, 
vesiniku ning kütte ja jahutuse 
sidusrühmad ning kodanikuühiskond) 
esindavad organisatsioonid, oma 
integreeritud stsenaariumide 
raamsuunised. Neid suuniseid 
ajakohastatakse vajaduse korral 
korrapäraselt.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunised sisaldavad energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ja tagavad, 
et ENTSO-E ja ENTSO-G asjakohased 
stsenaariumid on täielikult kooskõlas 
Euroopa Liidu viimaste CO2-heite 
vähendamise keskpika ja pika perioodi 

Suunistes rakendatakse energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ja tagatakse, 
et stsenaariumid on täielikult kooskõlas 
liidu viimaste keskpika ja pika perioodi 
kliima- ja energiaeesmärkidega, 
komisjoni viimaste kättesaadavate 
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eesmärkidega ning komisjoni viimaste 
kättesaadavate stsenaariumidega.

stsenaariumidega, mis on kooskõlas liidu 
eesmärgiga saavutada hiljemalt 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus, ning 
stsenaariumiga, mille tulemuseks on 100 
% taastuvenergia süsteem kooskõlas 
Pariisi kokkuleppega. ENTSO-E, 
ENTSO-G ja teised sidusrühmad teevad 
koostööametile kättesaadavaks kõik 
vajalikud andmed integreeritud 
stsenaariumide väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ENTSO-E ja ENTSO-G järgivad 
koostööameti raamsuuniseid, kui nad 
töötavad välja kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
kasutatavaid ühiseid stsenaariume.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ENTSO-E ja ENTSO-G kutsuvad 
stsenaariumide väljatöötamise protsessis 
osalema kõiki asjakohaseid sidusrühmi, 
sealhulgas ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksust ja kõiki asjakohaseid 
vesinikuvaldkonna sidusrühmi esindavaid 
organisatsioone.

3. Koostööamet loob stsenaariumide 
väljatöötamise protsessi raames 
konsulteerimiseks sidusrühmade rühma, 
kuhu kuuluvad ENTSO-E, ENTSO-G, 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus ning 
asjaomaseid sidusrühmi, sealhulgas 
elektri- ja gaasitarnete, energiatõhususe, 
energia salvestamise, 
energiapaindlikkuse, vesiniku ning kütte 
ja jahutuse valdkonna sidusrühmi ning 
kodanikuühiskonda esindavad 
organisatsioonid.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ENTSO-E ja ENTSO-G avaldavad 
ühiste stsenaariumide aruande kavandi 
ning esitavad selle koostööametile ja 
komisjonile arvamuse saamiseks.

4. Koostööamet avaldab integreeritud 
stsenaariumi aruande kavandi ning esitab 
selle komisjonile ja ESABCC-le arvamuse 
saamiseks.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse ühiste stsenaariumide 
aruande kavand koos konsultatsiooni 
käigus saadud tagasisidega ja selle arvesse 
võtmist käsitleva aruandega, esitab 
koostööamet arvamuse ENTSO-E-le, 
ENTSO-G-le ning komisjonile.

5. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse integreeritud stsenaariumi 
aruande kavand koos konsultatsiooni 
käigus saadud tagasisidega ja selle arvesse 
võtmist käsitleva aruandega, esitab 
komisjon koostööametile arvamuse; 
arvamuse võib esitada ka ESABCC.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
lõike 5 kohast koostööameti arvamust, 
esitab komisjon ENTSO-E-le ja ENTSO-
G-le oma arvamuse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G oma ühiste 
stsenaariumide aruannet vastavalt 
komisjoni arvamusele ja esitavad 
ajakohastatud aruande komisjonile 

7. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
komisjoni arvamust ja vajaduse korral 
ESABCC arvamust, ajakohastab 
koostööamet oma integreeritud 
stsenaariumi aruannet ja esitab 
ajakohastatud aruande komisjonile 
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heakskiitmiseks. heakskiitmiseks.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kahe nädala jooksul alates sellest, 
mil komisjon kiidab ühiste stsenaariumide 
aruande heaks lõike 7 kohaselt, avaldavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kumbki oma 
metoodika oma veebisaidil. Nad avaldavad 
vastavad sisend- ja väljundandmed 
piisavalt täpselt, võttes nõuetekohaselt 
arvesse siseriiklikku õigust ja asjakohaseid 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

8. Kahe nädala jooksul pärast seda, 
kui komisjon on integreeritud 
stsenaariumi aruande lõike 7 kohaselt 
heaks kiitnud, avaldab koostööamet oma 
integreeritud stsenaariumi aruande oma 
veebisaidil. Ta avaldab vastavad sisend- ja 
väljundandmed piisavalt täpselt, et kolmas 
isik saaks tulemusi reprodutseerida, võttes 
nõuetekohaselt arvesse siseriiklikku õigust 
ja asjakohaseid 
konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENTSO-E ja ENTSO-G avaldavad iga 
kahe aasta järel kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
raames välja töötatud aruanded taristu 
puuduste kohta ning esitavad need 
komisjonile ja koostööametile.

Koostööamet avaldab iga kahe aasta järel 
kogu liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava raames välja töötatud aruande 
taristu puuduste kohta ning esitab selle 
komisjonile ja ESABCC-le.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taristu puuduste hindamisel järgivad 
ENTSO-E ja ENTSO-G energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
kaaluvad prioriteedina kõiki asjakohaseid 
taristuga mitteseotud lahendusi, et 
kõrvaldada tuvastatud puudused.

Taristu puuduste hindamisel tugineb 
koostööamet oma analüüsis artiklite 11a 
ja 12 alusel kehtestatud stsenaariumidele, 
rakendab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtet, hindab kõiki 
asjakohaseid taristuga mitteseotud 
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lahendusi, nagu vabatahtlikud 
turupõhised nõudluse juhtimise süsteemid 
ja hoonete renoveerimine, et kõrvaldada 
tuvastatud puudused, ning soovitab 
esmajärjekorras neid rakendada, kui neid 
peetakse kogu süsteemi hõlmaval tasandil 
uue pakkumispoolse taristu ehitamisest 
mõjusamaks ja kulutõhusamaks. 
Aruandes pööratakse erilist tähelepanu 
nendele taristu puudustele, mis võivad 
mõjutada liidu keskpika ja pika perioodi 
kliimaeesmärkide saavutamist. 
Koostööamet tagab läbipaistvuse kõigi 
kättesaadavate kütuste osas kasutatavate 
energianõudluse eelduste puhul, mis on 
projekti aluseks, ja kõigi taristuga 
mitteseotud lahenduste puhul, mille abil 
kavatseti tuvastatud puudusi kõrvaldada 
ja miks neid ei rakendatud.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vastavate aruannete esitamist 
konsulteerivad ENTSO-E ja ENTSO-G 
põhjalikult kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega, sealhulgas ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja kõigi 
asjaomaste vesinikuvaldkonna 
sidusrühmadega ning kõigi I lisa 
kohastesse esmatähtsatesse koridoridesse 
kuuluvate liikmesriikide esindajatega.

Enne aruande esitamist konsulteerib 
koostööamet põhjalikult kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega, sealhulgas ENTSOde, 
ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuse, elektri- 
ja gaasitarnete, energiatõhususe, energia 
salvestamise, energiapaindlikkuse, 
vesiniku ning kütte ja jahutuse valdkonna 
sidusrühmade ning kodanikuühiskonnaga 
ja kõigi I lisa kohastesse esmatähtsatesse 
koridoridesse kuuluvate liikmesriikide 
esindajatega.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad 
oma vastavad taristu puudusi käsitlevate 

2. Koostööamet esitab oma taristu 
puudusi käsitleva aruande kavandi 
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aruannete kavandid koostööametile ja 
komisjonile arvamuse saamiseks.

komisjonile ja ESABCC-le arvamuse 
saamiseks.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le 
ning komisjonile.

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab komisjon 
koostööametile arvamuse; arvamuse võib 
esitada ka ESABCC.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostab lõike 3 kohast 
koostööameti arvamust arvesse võttes 
arvamuse ja esitab selle ENTSO-E-le või 
ENTSO-G-le.

välja jäetud

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G taristu puudusi 
käsitlevat aruannet vastavalt komisjoni 
arvamusele enne taristu puudusi käsitleva 
õpliku aruande avaldamist.

5. Koostööamet ajakohastab oma 
taristu puudusi käsitlevat aruannet, võttes 
nõuetekohaselt arvesse komisjoni 
arvamust ja vajaduse korral ESABCC 
arvamust. Komisjon kiidab taristu puudusi 
käsitleva aruande heaks enne selle 
avaldamist.

Muudatusettepanek 89
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. detsembril 2027. aastal 
avaldab komisjon aruande 
ühishuviprojektide rakendamise kohta ning 
esitab selle Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes hinnatakse järgmist:

Hiljemalt 31. detsembril 2026. aastal 
avaldab komisjon aruande 
ühishuviprojektide rakendamise kohta ning 
esitab selle Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes hinnatakse järgmist:

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) käesoleva määruse tõhusus 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisel ning pikemas perspektiivis 
kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. 
aastaks.

h) käesoleva määruse tõhusus 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisel ning pikemas perspektiivis 
kliimaneutraalsuse saavutamisel hiljemalt 
2050. aastaks, samuti Pariisi kokkuleppe 
artiklis 2 sätestatud pikaajalise 
ülemaailmse temperatuurieesmärgi 
saavutamisel, võttes samal ajal arvesse 
ajakohastatud teadusandmeid, eelkõige 
IPCC eriaruannet globaalse soojenemise 
kohta 1,5 °C.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22a
Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi 
30. juuniks 2027, tuginedes käesoleva 
määruse artikli 22 kohase aruandluse ja 
hindamise tulemustele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2021/...1a [Euroopa ühendamise rahastu 
määrus] kohastele rakendamis- ja 
hindamisaruannetele. 
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___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2021. aasta määrus (EL) 2021/..., millega 
luuakse Euroopa ühendamise rahastu 
ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EL) nr 1316/2013 ja 
(EL) nr 283/2014 (ELT L ...).

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ajakohastatud üldteave (sh 
geograafiline teave) iga ühishuviprojekti 
kohta;

a) ajakohastatud üldteave (sh 
geograafiline teave ning asukoha ja trassi 
valikut käsitlev teave, sh keskkonna 
seisukohast) iga ühishuviprojekti kohta;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kogu asjakohane teave projektiga 
seoses korraldatud avalike 
konsultatsioonide ja kuulamiste kohta;

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja kulud, välja arvatud mis tahes 
tundlik äriteave;

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud, mis väljenduvad kogu olelusringi 
jooksul kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamises, panuses 
kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisse 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis 
ning energiasüsteemide lõimimisse, ja 
projektide kulud, välja arvatud mis tahes 
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tundlik äriteave;

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25
Määrus (EÜ) nr 715/2009
Artikkel 8 – lõik 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ENTSO-G võtab iga kahe aasta järel 
vastu kogu liitu hõlmava võrgu 
arengukava, millele on viidatud lõike 3 
punktis b, ning avaldab selle. Kogu liitu 
hõlmava võrgu arengukava sisaldab 
lõimitud võrgu mudelit, sh vesinikuvõrke, 
stsenaariumide arendamist, Euroopa 
tootmise piisavuse prognoosimist ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut.“

ENTSO-G teeb iga kahe aasta järel 
ACERile kättesaadavaks kõik vajalikud 
andmed, et saaks vastu võtta kogu liitu 
hõlmava lõimitud võrgu arengukava, 
millele on viidatud lõike 3 punktis b. Kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukava sisaldab 
lõimitud võrgu mudelit, sh vesinikuvõrke 
ning kütte- ja jahutusvõrke, 
stsenaariumide arendamist, Euroopa 
tootmise piisavuse prognoosimist ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. Kava on 
kooskõlas liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning 
kliimaneutraalsuse pikaajaliste 
stsenaariumidega.“

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid: Eesti, Leedu, 
Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja 
Taani.

Asjaomased liikmesriigid: Eesti, Leedu, 
Läti, Madalmaad, Poola, Rootsi, 
Saksamaa, Soome ja Taani.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjamere elektrivõrk (NSOG): 
Põhjameres, Iiri meres, La Manche'i väinas 
ja neid ümbritsevates vetes paikneva 

Põhjamere elektrivõrgud (NSOG): 
Põhjameres, Iiri meres, La Manche’i väinas 
ja neid ümbritsevates vetes paiknevate 
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lõimitud elektrivõrgu arendamine ja 
sellega seotud võrkudevahelised ühendused 
elektri transportimiseks taastuvatest 
avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning piiriülese elektrikaubanduse 
laiendamiseks.

lõimitud elektri- ja vesinikuvõrkude 
arendamine ja sellega seotud 
võrkudevahelised ühendused elektri ja 
vesiniku ransportimiseks taastuvatest 
avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning piiriülese taastuvenergiakaubanduse 
laiendamiseks.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läänemere energiaturu avamerevõrkude 
ühendamise tegevuskava (BEMIP 
offshore): Läänemeres ja seda 
ümbritsevates vetes paikneva lõimitud 
elektrivõrgu arendamine ja sellega seotud 
võrkudevahelised ühendused elektri 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse ning riikidevahelise 
elektrikaubanduse laiendamiseks.

Läänemere energiaturu avamerevõrkude 
ühendamise tegevuskava (BEMIP 
offshore): Läänemeres ja seda 
ümbritsevates vetes paiknevate lõimitud 
elektri- ja vesinikuvõrkude arendamine ja 
sellega seotud võrkudevahelised ühendused 
elektri ja vesiniku transportimiseks 
taastuvatest avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning riikidevahelise 
taastuvenergiakaubanduse laiendamiseks.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõuna- ja Ida-Euroopa avamerevõrk 
Vahemeres, Mustas meres ja neid 
ümbritsevates vetes paikneva lõimitud 
elektrivõrgu arendamine ja sellega seotud 
võrkudevahelised ühendused elektri 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse ning riikidevahelise 
elektrikaubanduse laiendamiseks.

Lõuna- ja Ida-Euroopa avamerevõrgud 
Vahemeres, Mustas meres ja neid 
ümbritsevates vetes paiknevate lõimitud 
elektri- ja vesinikuvõrkude arendamine ja 
sellega seotud võrkudevahelised ühendused 
elektri ja vesiniku transportimiseks 
taastuvatest avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning riikidevahelise 
taastuvenergiakaubanduse laiendamiseks.

Muudatusettepanek 100
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. osa – punkt 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edela-Euroopa avamerevõrk: Atlandi 
ookeani põhjaosa ümbritsevates vetes 
paikneva lõimitud elektrivõrgu arendamine 
ja sellega seotud võrkudevahelised 
ühendused elektri transportimiseks 
taastuvatest avamere energiaallikatest 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
ning riikidevahelise elektrikaubanduse 
laiendamiseks. Asjaomased liikmesriigid:

Edela-Euroopa avamerevõrk: Atlandi 
ookeani põhjaosa ümbritsevates vetes 
paikneva avamere elektrivõrgu 
arendamine või lõimitud avamere 
elektrivõrgu arendamine ja sellega seotud 
võrkudevahelised ühendused elektri 
transportimiseks taastuvatest avamere 
energiaallikatest tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse ning piiriülese 
elektrikaubanduse laiendamiseks.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arukate elektrivõrkude kasutuselevõtt: 
nutivõrgu tehnoloogia kasutuselevõtt kogu 
liidus, et tõhusalt integreerida kõigi 
elektrivõrguga ühendatud kasutajate 
käitumine ja tegevus, eelkõige suurte 
elektrikoguste tootmine taastuvatest või 
hajutatud energiaallikatest ja tarbijate 
nõudlusreageering.

Arukate elektrivõrkude kasutuselevõtt: 
nutivõrgu tehnoloogia kasutuselevõtt kogu 
liidus, et tõhusalt integreerida kõigi 
elektrivõrguga ühendatud kasutajate 
käitumine ja tegevus, eelkõige suurte 
elektrikoguste tootmine hajutatud 
taastuvenergiaallikatest, ning kõik 
olemasolevad turupõhised vabatahtlikud 
paindlikkuse allikad, sealhulgas energia 
salvestamine, energiatõhusus, 
nõudlusreageering ning elektrisõidukid ja 
komponendid ja paigaldised, et parandada 
elektrienergia kvaliteeti ja tööohutust. 

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülene CO2 võrk: liikmesriike ning 
ümbritsevaid kolmandaid riike hõlmava 
CO2-transporditaristu arendamine CO2 
kogumise ja säilitamise tehnoloogia 

CO2 võrgud: CO2 transporditaristu 
arendamine CO2 jaoks, mis on kogutud 
vaibumatute heitkogustega 
tööstusklastritest geoloogilise säilitamise 
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kasutuselevõtuks. eesmärgil.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arukad gaasivõrgud: arukate 
gaasivõrkude tehnoloogia kasutuselevõtt 
kogu liidus, et tõhusalt lõimida gaasivõrku 
palju taastuvaid ja vähese CO2 heitega 
gaasi allikaid, toetada võrguhalduse 
uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu 
ning hõlbustada arukat energiasüsteemide 
lõimimist ja nõudlusreageeringut.

Arukad gaasivõrgud: aruka tehnoloogia 
kasutuselevõtt kogu liidus, et tõhusalt 
lõimida võrku taastuvaid gaasiallikaid 
kooskõlas direktiivis (EL) 2018/2001 
sätestatud määratluste ning säästlikkuse 
ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kriteeriumidega, ning vesinikku, mis on 
toodetud elektrolüüsirajatistes, mis 
vastavad II lisa punktis 4 sätestatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
nõuetele olelusringi jooksul, ja toetada 
võrguhalduse uuenduslike lahenduste 
kasutuselevõttu ning hõlbustada arukat 
energiasüsteemide lõimimist ja 
nõudlusreageeringut.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13a) Kütte- ja jahutusvõrgud: Selliste 
kütte- ja jahutusvõrkude ehitamine, 
laiendamine või renoveerimine, milles 
kasutatakse taastuvatest energiaallikatest 
pärit soojust ja jahutust, näiteks 
maasoojus- ja päikeseenergiat, 
soojuspumpasid ning vältimatuid 
heitsoojus- ja heitjahutusenergia allikaid, 
samuti salvestus- ja muundamisrajatisi 
ning nendega seotud seadmeid.
Asjaomased liikmesriigid: kõik. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrgepinge õhuliinid, kui need on 
projekteeritud pingele 220 kV või rohkem, 
ning maa- ja merealused ülekandekaablid, 
kui need on projekteeritud pingele 150 kV 
või rohkem;

a) õhu-, maa-alused ja merealused 
ülekande-ja jaotuskaablid;

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektrisalvestusrajatised elektri 
alaliseks või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse taristusse 
või geoloogiliselt, tingimusel et need on 
vahetult ühendatud kõrgepinge 
õhuliinidega, mis on projekteeritud 
pingele 110 kV või rohkem;

b) elektrisalvestusrajatised elektri 
alaliseks või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse 
taristutesse või geoloogiliselt, tingimusel et 
nende võimsus on vähemalt 30 MW;

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad toimivate digitaalsete 
platvormide kaudu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiaid 
nii ülekande- kui ka keskpingejaotuse 
tasandil ning mille eesmärk on tõhusam ja 
arukam elektrienergia ülekande- ja 
jaotusvõrk, suurem võimsus uute tootmis-, 
salvestamis- ja tarbimisvormide 
lõimimiseks ning uute ärimudelite ja 
turustruktuuride soodustamine;

d) süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad toimivate digitaalsete 
platvormide kaudu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiaid 
ülekande-, madal- ja keskpingejaotuse 
tasandil ning mille eesmärk on stabiilsem, 
paindlikum, ohutum, tõhusam ja arukam 
elektrienergia ülekande- ja jaotusvõrk, 
kõrgem elektrikvaliteet, suurem 
tegevusohutus ja võimsus uute tootmis-, 
salvestamis-, elektrisõiduki- ja 
tarbimisvormide lõimimiseks ning uute 
ärimudelite ja turustruktuuride 
soodustamine; see hõlmab komponente, 
mis pakuvad inertsi, tehisinertsi, 
rikkevoolusisestuse, võrku moodustavate 
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võimsuste, pinge reguleerimise, sageduse 
reguleerimise, kaitse ja seire teenuseid;

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mis tahes järgmised seadmed või 
paigaldised, mille eesmärk on võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate ja vähese CO2 
heitega gaaside (sealhulgas biometaan või 
vesinik) lõimimist võrku: digitaalsed 
süsteemid ja komponendid, mis ühendavad 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, et 
võimaldada gaasivõrgus gaasi tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
interaktiivset ja arukat seiret, mõõtmist, 
kvaliteedikontrolli ja juhtimist. Lisaks 
võivad sellised projektid hõlmata ka 
seadmeid, mis võimaldavad 
vastassuunavoogusid jaotustasandilt 
ülekandetasandini ja sellega seotud 
olemasoleva võrgu vajalikke uuendusi.

a) mis tahes järgmised seadmed või 
paigaldised, mille eesmärk on võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate gaaside lõimimist 
võrku: digitaalsed süsteemid ja 
komponendid, mis ühendavad info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, et 
võimaldada võrgus gaasi tootmise, 
jaotamise ja tarbimise interaktiivset ja 
arukat seiret, mõõtmist, kvaliteedikontrolli 
ja juhtimist. Lisaks võivad sellised 
projektid hõlmata ka seadmeid, mis 
võimaldavad vastassuunavoogusid 
jaotustasandilt ülekandetasandini ja sellega 
seotud olemasoleva võrgu vajalikke 
uuendusi.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vesiniku transportimise 
ülekandetorustikud, mis annavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
alustel juurdepääsu paljudele võrgu 
kasutajatele ning mis sisaldavad peamiselt 
kõrgsurve-vesinikutorustikke, välja 
arvatud vesiniku kohalikuks jaotamiseks 
mõeldud torustikud;

a) vesiniku transportimise ja 
jaotamise torustikud, mis on ühendatud 
elektrolüüsiseadmetega, mille tootmine 
vastab punktis 4 sätestatud nõuetele 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
olelusringi jooksul, ning mis annavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
alustel juurdepääsu paljudele võrgu 
kasutajatele;

Muudatusettepanek 110
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudes keemilistes ainetes 
sisalduva vesiniku või veeldatud vesiniku 
vastuvõtu-, hoiustamis- ja taasgaasistamis- 
või rõhulangetamisseadmed, mille 
ülesanne on vesiniku juhtimine võrku;

c) veeldatud vesiniku vastuvõtu-, 
hoiustamis- ja taasgaasistamis- või 
rõhulangetamisseadmed, mille ülesanne on 
vesiniku juhtimine võrku;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektrolüüsiseadmed: i) mille võimsus 
on vähemalt 100 MW, ii) mille tootmine 
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 25 lõikes 
2 ja V lisas sätestatud nõudele vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet olelusringi 
jooksul 70 % võrreldes fossiilkütusega, 
mille võrdlusväärtus on 94 g CO2e/MJ1 
Olelusringi jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise 
arvutamiseks kasutatakse direktiivi (EL) 
2018/2001 artikli 28 lõikes 5 osutatud 
metoodikat või standardit ISO 14067 või 
ISO 14064-1. Kasvuhoonegaaside heite 
kvantifitseeritud vähenemist olelusringi 
jooksul tõendatakse vajaduse korral 
kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 
artikliga 30 või sõltumatu kolmanda isiku 
poolt; ja iii) millel on ka võrguga seotud 
funktsioon;

a) elektrolüüsiseadmed: i) mille 
võimsus on vähemalt 20 MW, ii) mille 
tootmine vastab määruse (EL) 2020/852 
raamistikus kindlaks määratud 
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele. 
Olelusringi jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise 
arvutamiseks kasutatakse direktiivi (EL) 
2018/2001 artikli 28 lõikes 5 osutatud 
metoodikat või standardit ISO 14067 või 
ISO 14064-1. Kasvuhoonegaaside heite 
kvantifitseeritud vähenemist olelusringi 
jooksul tõendatakse vajaduse korral 
kooskõlas direktiivi (EL) 2018/2001 
artikliga 30 või sõltumatu kolmanda isiku 
poolt; ja iii) millel on ka võrguga seotud 
funktsioon;

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) spetsiaalne torustik, v.a 
tootmisetapi torustik, mille kaudu 

a) spetsiaalne torustik, mille kaudu 
transporditakse CO2, mis on pärit mitmest 
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transporditakse CO2, mis on pärit mitmest 
allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2, selle 
püsivaks geoloogiliseks säilitamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ61;

tööstuslikust allikast, kus põlemise või 
muude fossiilsete või mittefossiilsete 
süsinikku sisaldavate ühenditega seotud 
keemiliste reaktsioonide tagajärjel tekib 
vältimatult CO2, selle geoloogiliseks 
säilitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivile 2009/31/EÜ2;

__________________ __________________
61 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114. 62 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) kütte- ja jahutusvõrgud: mis tahes 
järgmised seadmed või paigaldised, mille 
eesmärk on võimaldada ja hõlbustada 
taastuvenergiapõhise soojuse, jahutuse ja 
vältimatu liigse soojuse lõimimist võrku: 
torud, mis on varustatud digitaalsete 
süsteemide ja komponentidega, mis 
ühendavad info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, 
et võimaldada soojuse ja jahutuse 
tootmise, jaotamise ja tarbimise 
interaktiivset ja arukat seiret, mõõtmist, 
temperatuurikontrolli ja juhtimist. Lisaks 
võivad sellised projektid hõlmata ka 
seadmeid, mis võimaldavad lõimida 
soojuse salvestamise ning kohaliku 
soojuse või külma/jää salvestamise 
jaotustasandilt ja sellega seotud 
olemasoleva võrgu vajalikke uuendusi, et 
võimaldada kahesuunalist kaugkütet ja -
jahutust, samuti muundamisrajatisi.

Muudatusettepanek 114

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

Riigi reguleerivate asutuste pädevusse 
kuuluva energiataristu puhul koosneb iga 
rühm liikmesriikide, riigi reguleerivate 
asutuste, ülekandevõrguettevõtjate ning 
vajaduse korral komisjoni, koostööameti ja 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku või Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku 
esindajatest.

Riigi reguleerivate asutuste pädevusse 
kuuluva energiataristu puhul koosneb iga 
rühm liikmesriikide, riigi reguleerivate 
asutuste, ülekandevõrguettevõtjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate ning vajaduse korral 
komisjoni, koostööameti ja Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse esindajatest.

Muudatusettepanek 115

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Vastavalt I lisas kindlaksmääratud 
asjakohaste prioriteetide elluviimisele 
kutsub iga rühm osalema sellise projekti 
edendajaid, mis võidakse potentsiaalselt 
valida ühishuviprojektiks, ning riikide 
haldus-/ametiasutuste, reguleerivate 
asutuste ja kolmandate riikide 
ülekandevõrguettevõtjate esindajaid. Otsus 
kolmanda riigi esindajaid kutsuda põhineb 
konsensusel.

4) Vastavalt I lisas kindlaksmääratud 
asjakohaste prioriteetide elluviimisele 
kutsub iga rühm osalema sellise projekti 
edendajaid, mis võidakse potentsiaalselt 
valida ühishuviprojektiks, ning riikide 
haldus-/ametiasutuste, reguleerivate 
asutuste, kohalike ametiasutuste ja 
kolmandate riikide puudutatud 
elanikkonnarühmade ja kogukondade või 
nende ühenduste, organisatsioonide või 
rühmade esindajaid. Otsus kolmanda riigi 
esindajaid kutsuda peab põhinema 
konsensusel.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Rühmad kutsuvad vajaduse korral 
asjaomaseid sidusrühmi, sh tootjaid, 
jaotusvõrguettevõtjaid, tarnijaid ja tarbijaid 
ja keskkonnakaitsjaid esindavaid 
organisatsioone – ja kui seda peetakse 
asjakohaseks, siis otse sidusrühmi endeid 

5) Rühmad kutsuvad vajaduse korral 
asjaomaseid sidusrühmi, sh tootjaid, 
sõltumatuid eksperte, 
jaotusvõrguettevõtjaid, tarnijaid, tarbijaid, 
keskkonnakaitsjaid esindavaid 
organisatsioone ja puudutatud 
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Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada kuulamisi või konsultatsioone.

elanikkonnarühmi ja kogukondi ning 
nende ühendusi, organisatsioone või 
rühmi – ja kui seda peetakse asjakohaseks, 
siis otse sidusrühmi endeid. Iga rühm 
korraldab enne piirkondliku loendi 
kavandi koostamist ja ajal, kui kõik 
võimalused on veel avatud, piirkondliku 
loendi avaliku arutelu. Rühmad hõlmavad 
ka puudutatud elanikkonnarühmi ja 
kogukondi ning nende ühendusi, 
organisatsioone või rühmi. Loendi 
koostamisel võetakse arvesse 
konsultatsiooni käigus esitatud arvamusi. 
Rühmad avaldavad aruande, milles 
tehakse kokkuvõte avaldatud arvamustest, 
selgitatakse, kuidas neid on arvesse 
võetud, ja põhjendatakse, miks mõnda 
arvamust ei võetud arvesse. Rühmad 
võivad oma ülesannete täitmiseks ja 
kohalike toimijate mõjusa avaliku osaluse 
tagamiseks korraldada ka muid kuulamisi 
või konsultatsioone.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Komisjon avaldab sidusrühmadele 
kättesaadaval platvormil rühmade 
koosolekute kodukorra, 
liikmesorganisatsioonide ajakohastatud 
nimekirja, korrapäraselt ajakohastatud 
teabe töö edenemise kohta, koosolekute 
päevakorrad ning koosolekute protokollid, 
kui need on kättesaadavad. Rühmade 
otsuseid tegevate organite arutelud ja 
projektide paremusjärjestus vastavalt 
artikli 4 lõikele 5 on konfidentsiaalsed.

6) Komisjon avaldab avalikul 
platvormil üldsusele kättesaadava 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist: 
projektide kirjeldused, koosolekute 
kodukord, liikmesorganisatsioonide 
ajakohastatud nimekiri, korrapäraselt 
ajakohastatud teave töö edenemise kohta, 
koosolekute päevakorrad, koosolekutel 
osalejate nimekirjad ning koosolekute 
protokollid. Iga koosoleku kohta 
koostatakse ja avaldatakse osalejate 
nimekirjad, koosolekute päevakorrad ja 
protokollid. See aruanne sisaldab 
üksikasjalikku põhjendust selle kohta, 
kuidas projektid aitaksid saavutada liidu 
2030. aasta kliima- ja energiaeesmärke 
ning kliimaneutraalsuse eesmärki. 
Aruanne sisaldab ka ülevaadet 
meetmetest, mida on võetud kohalike ja 
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marginaliseerunud kogukondade täieliku 
kaasamise ja osalemise tagamiseks. 
Rühmade otsuseid tegevate organite 
arutelud ja projektide paremusjärjestus 
vastavalt artikli 4 lõikele 5 protokollitakse 
ja avaldatakse.

Muudatusettepanek 118

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piisava küpsusastme saavutanud 
projektide puhul projektipõhine kulude-
tulude analüüs vastavalt metoodikatele, 
mille on koostanud ENTSO-E ja ENTSO-
G artikli 11 kohaselt;

c) piisava küpsusastme saavutanud 
projektide puhul projektipõhine kulude-
tulude analüüs vastavalt metoodikale, mille 
on koostanud koostööamet artikli 11 
kohaselt;

Muudatusettepanek 119

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Kõik taotluse saajad tagavad 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsuse.

2) Ühishuviprojekti taotluses sisalduv 
teave avaldatakse artikli 9 lõikes 7 
osutatud spetsiaalsel projekti veebisaidil, 
võttes arvesse tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek 120

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
salvestamise ühishuviprojektid on 
projektid, mis osa elektrivõrgu viimasest 
olemasolevast kogu liitu hõlmavast 
kümneaastasest arengukavast, mille 
ENTSO-E on koostanud vastavalt 

3) Kavandatavad ühishuviprojektid ja 
vastastikust huvi pakkuvad projektid on 
osa võrgu viimasest olemasolevast kogu 
liitu hõlmavast kümneaastasest 
arengukavast, mille on koostanud 
koostööamet. II lisa punkti 1 alapunktis e 
sätestatud kategooriatesse kuuluvad 
kavandatavad elektri ülekandmise ja 
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määruse (EL) 2019/943 artiklile 30. II lisa 
punkti 1 alapunktis e sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
elektri ülekandmise ja salvestamise 
ühishuviprojektid on projektid, mis 
tulenevad artikli 14 lõike 2 kohasest 
avamere lõimitud võrgu arengukavast ning 
on sellega kooskõlas.

salvestamise ning vesinikuvõrgu 
ühishuviprojektid on projektid, mis 
tulenevad artikli 14 lõike 2 kohasest 
avamere lõimitud võrgu arengukavast ning 
on sellega kooskõlas.

Muudatusettepanek 121

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Alates 1. jaanuarist 2024 on II lisa 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvad kavandatavad vesiniku 
ühishuviprojektid projektid, mis on osa 
gaasivõrgu viimasest olemasolevast kogu 
liitu hõlmavast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8.

välja jäetud

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2022 ja seejärel iga 
kogu liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava kohta esitavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G ajakohastatud suunised 
projektide lisamiseks punktides 3 ja 4 
osutatud kogu liitu hõlmavasse 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse, et 
tagada võrdne kohtlemine ja protsessi 
läbipaistvus. Kõigi sel ajal kehtivasse liidu 
ühishuviprojektide loendisse kantud 
projektide puhul määratletakse suunistes 
kogu liitu hõlmavatesse kümneaastastesse 
võrgu arengukavadesse lisamise 
lihtsustatud menetlus, mis hõlmab 
automaatset lisamist, võttes arvesse 

Hiljemalt 30. juuniks 2022 ja seejärel iga 
kogu liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava kohta esitab koostööamet 
ajakohastatud suunised projektide 
lisamiseks punktis 3 osutatud kogu liitu 
hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse, et tagada võrdne 
kohtlemine ja protsessi läbipaistvus. Kõigi 
sel ajal kehtivasse liidu ühishuviprojektide 
loendisse kantud projektide puhul 
määratletakse suunistes kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava jaoks 
andmete esitamise lihtsustatud menetlus, 
võttes arvesse eelmise kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava protsessi 
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eelmise kogu liitu hõlmava kümneaastase 
võrgu arengukava protsesside käigus juba 
esitatud dokumente ja andmeid, tingimusel 
et nendes sisalduv teave jääb kehtima.

käigus juba esitatud dokumente ja 
andmeid, tingimusel et nendes sisalduv 
teave jääb kehtima.

Muudatusettepanek 123

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENTSO-E ja ENTSO-G konsulteerivad 
enne lõplike suuniste avaldamist komisjoni 
ja koostööametiga oma vastavate suuniste 
kavandi üle, mis käsitlevad projektide 
lisamist kogu liitu hõlmavatesse 
kümneaastastesse võrgu arengukavadesse, 
ning võtavad nõuetekohaselt arvesse 
komisjoni ja koostööameti soovitusi.

Koostööamet konsulteerib enne lõplike 
suuniste avaldamist komisjoni ja Euroopa 
kliimamuutuste teadusliku 
nõuandekoguga (ESABCC) suuniste 
kavandi üle, mis käsitlevad projektide 
lisamist kogu liitu hõlmavasse 
kümneaastasse võrgu arengukavasse, ning 
võtavad nõuetekohaselt arvesse komisjoni 
ja – kui need on kättesaadavad – 
ESABCC soovitusi.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) II lisa punktis 5 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvad kavandatavad 
CO2 transpordi projektid esitavad 
asjaomased liikmesriigid või nende 
määratud üksused komisjonile.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) Ühe kuu jooksul alates 
koostööameti arvamuse kättesaamise 

13) Ühe kuu jooksul alates 
koostööameti arvamuse kättesaamise 
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kuupäevast võtab iga rühma otsuseid tegev 
organ artikli 3 lõike 3 sätteid järgides vastu 
oma lõpliku piirkondliku loendi, lähtudes 
rühmade ettepanekust ning võttes arvesse 
koostööameti arvamust ja punkti 7 
kohaselt esitatud riigi reguleerivate 
asutuste hinnangut või punkti 8 kohaselt 
esitatud komisjoni hinnangut projektide 
kohta, mis ei kuulu riigi reguleerivate 
asutuste pädevusse. Rühmad esitavad 
lõplikud piirkondlikud loendid koos kõigi 
punktis 9 täpsustatud arvamustega 
komisjonile.

kuupäevast võtab iga rühma otsuseid tegev 
organ artikli 3 lõike 3 sätteid järgides vastu 
oma lõpliku piirkondliku loendi, lähtudes 
rühmade ettepanekust ning tagades 
kooskõla koostööameti arvamuse ja punkti 
7 kohaselt esitatud riigi reguleerivate 
asutuste hinnanguga või punkti 8 kohaselt 
esitatud komisjoni hinnanguga projektide 
kohta, mis ei kuulu riigi reguleerivate 
asutuste pädevusse. Rühmad esitavad 
lõplikud piirkondlikud loendid koos kõigi 
punktis 9 täpsustatud arvamustega 
komisjonile.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Kui saadud piirkondlikest loenditest 
lähtudes ja koostööameti arvamust arvesse 
võttes muutuks kavandatavate 
ühishuviprojektide koguhulk liidu loendis 
haldamatuks, kaalub komisjon pärast iga 
asjaomase rühmaga konsulteerimist, kas 
jätta liidu loendist välja projektid, mille 
asjaomane rühm oli seadnud artikli 4 
lõikega 5 kooskõlas koostatud 
paremusjärjestuses kõige viimastele 
kohtadele.

14) Kui saadud piirkondlikest loenditest 
lähtudes ja koostööameti arvamust arvesse 
võttes muutuks mõne kategooria 
kavandatavate ühishuviprojektide 
koguhulk liidu loendis haldamatuks, kaalub 
komisjon pärast iga asjaomase rühmaga ja 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist, 
kas jätta liidu loendist välja projektid, mille 
asjaomane rühm oli seadnud artikli 4 
lõikega 5 kooskõlas koostatud 
paremusjärjestuses kõige viimastele 
kohtadele selles kategoorias.

Muudatusettepanek 127

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Olulise piiriülese mõjuga projekt on 
liikmesriigi territooriumil elluviidav 
projekt, mis vastab järgmistele 
tingimustele:

1) Olulise piiriülese mõjuga või 
piiriüleselt korratav projekt on liikmesriigi 
territooriumil elluviidav projekt, mis vastab 
järgmistele tingimustele:

Muudatusettepanek 128
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust asjaomase 
liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril, mille tulemusena 
suureneb piiriülese võrgu 
ülekandevõimsus selle liikmesriigi ja ühe 
või mitme teise liikmesriigi piiril vähemalt 
500 megavati võrra võrreldes olukorraga, 
kui projekt jäetaks käiku laskmata;

a) elektriülekanne ja -jaotus: projekti 
kaudu suurendatakse või säilitatakse võrgu 
ülekandevõimsust või kaubanduslikeks 
elektrivoogudeks kättesaadavat võimsust 
või on projektil neid suurendav või 
säilitav mõju asjaomase liikmesriigi ja ühe 
või mitme teise liikmesriigi piiril, võrreldes 
olukorraga, kui projekt jäetaks käiku 
laskmata;

Muudatusettepanek 129

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektri salvestamine: projekti 
ülesseatud võimsus on vähemalt 225 
megavatti ja sellega luuakse 
salvestamisvõimsus, mis võimaldab 
vähemalt 250 gigavatt-tunni suurust 
elektri netotoodangut aastas;

b) elektri salvestamine: projekti 
ülesseatud võimsus on vähemalt 30 
megavatti;

Muudatusettepanek 130

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) arukad elektrivõrgud: projekt on 
seotud kõrge- ja keskpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on projekteeritud 
kõrge- ja keskpingele. See hõlmab 
vähemalt kahe liikmesriigi 
ülekandevõrguettevõtjaid, ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjaid või 
jaotusvõrguettevõtjaid. 
Jaotusvõrguettevõtjaid võib kaasata ainult 
siis, kui seda toetavad vähemalt kahe 

c) arukad elektrivõrgud: projekt aitab 
vältida investeerimist vähemalt 200 MW 
suurusesse võrgu ülekandevõimsusse selle 
liikmesriigi mis tahes piiril, kus projekt on 
välja töötatud või kui projekt on korratav 
teistes liikmesriikides, mida tõendab 
vähemalt üks toetuskiri, mille on esitanud 
vähemalt üks võrguettevõtja, kes asub 
teises liikmesriigis.
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liikmesriigi ülekandevõrguettevõtjad, kes 
on projektiga tihedalt seotud ja tagavad 
koostalitlusvõime. Projekt hõlmab 
vähemalt 50 000 elektri kasutajat, tootjat, 
tarbijat või tootvat tarbijat piirkonnas, kus 
tarbitakse vähemalt 300 GWh aastas, 
kusjuures vähemalt 20 % tarbitavast 
elektrist pärineb muutlikest taastuvatest 
energiaallikatest.

Muudatusettepanek 131

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vesiniku ülekandmine: projekt 
võimaldab vesiniku ülekandmist üle 
asjaomaste liikmesriikide piiride või 
suurendab olemasolevat piiriülest 
vesinikutranspordivõimsust kahe 
liikmesriigi vahelisel piiril vähemalt 10 % 
võrreldes olukorraga enne projekti 
käivitamist ning projekt näitab piisavalt, et 
on kavandatud piiriülese vesinikuvõrgu 
oluline osa, ning esitab piisavaid tõendeid 
olemasolevate kavade ja koostöö kohta 
naaberriikide ja võrguettevõtjatega;

d) vesiniku ülekandmine ja jaotus: 
projekt võimaldab vesiniku ülekandmist 
üle asjaomaste liikmesriikide piiride või 
suurendab olemasolevat piiriülest 
vesinikutranspordivõimsust kahe 
liikmesriigi vahelisel piiril vähemalt 10 % 
võrreldes olukorraga enne projekti 
käivitamist ning projekt näitab piisavalt, et 
on kavandatud piiriülese vesinikuvõrgu 
oluline osa, ning esitab piisavaid tõendeid 
olemasolevate kavade ja koostöö kohta 
naaberriikide ja võrguettevõtjatega, või 
projekt teenindab vähemalt kahte 
tööstusklastrit ja/või mitmeliigilist 
transpordisõlme;

Muudatusettepanek 132

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) II lisa punktis 3 osutatud 
vesinikuhoidlad või vesiniku 
vastuvõtukohad: projekti eesmärk on 
tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki;

e) II lisa punktis 3 osutatud 
vesinikuhoidlad või vesiniku 
vastuvõtukohad: projekti eesmärk on 
tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki või vähemalt kahte 
tööstusklastrisse ja/või mitmeliigilisse 
transpordisõlme;

Muudatusettepanek 133
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) elektrolüüsiseadmed: projekt tagab 
vähemalt 100 MW ülesseatud võimsuse ja 
toob otsest või kaudset kasu vähemalt 
kahele liikmesriigile;

f) elektrolüüsiseadmed: projekt tagab 
vähemalt 100 MW ülesseatud võimsuse ja 
toob otsest või kaudset kasu vähemalt 
kahele liikmesriigile või vähemalt kahele 
tööstusklastrile ja/või mitmeliigilisele 
transpordisõlmele;

Muudatusettepanek 134

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) arukad gaasivõrgud: projekt 
hõlmab ülekandevõrguettevõtjaid, 
ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjaid või 
jaotusvõrguettevõtjaid vähemalt kahest 
liikmesriigist. Jaotusvõrguettevõtjaid võib 
kaasata ainult siis, kui seda toetavad 
vähemalt kahe liikmesriigi 
ülekandevõrguettevõtjad, kes on 
projektiga tihedalt seotud ja tagavad 
koostalitlusvõime.

g) arukad gaasivõrgud: projekt aitab 
vältida piiriüleseid taristuinvesteeringuid 
asjaomases liikmesriigis, vähendada 
kütuse importi liitu ja suurendada 
fossiilset gaasi asendavat taastuvgaasi 
tootmisvõimsust ning projekt on korratav 
teistes liikmesriikides, mida tõendab 
vähemalt üks toetuskiri, mille on esitanud 
vähemalt üks võrguettevõtja, kes asub 
teises liikmesriigis;

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kütte- ja jahutusvõrgud: projekt 
aitab vältida piiriüleste 
taristuinvesteeringute tegemist 
asjaomases liikmesriigis ja vähendada 
kütuse importi liitu ning projektil on 
vähemalt [X] MW suurune soojusenergia 
tootmise võimsus või [Y] MW suurune 
jahutusvõimsus või projekt on korratav 
teistes liikmesriikides, mida tõendab 
vähemalt üks toetuskiri, mille on 
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koostanud vähemalt üks teises 
liikmesriigis asuv süsteemihaldur;

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gb) CO2 võrk: projekt võimaldab 
ühendada vähemalt kaks tööstusklastrit, 
mis asuvad vähemalt kahes erinevas 
liikmesriigis ja mille heitkoguseid ei ole 
võimalik piirata;

Muudatusettepanek 137

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate vastastikkust huvi 
pakkuvate projektide puhul võimaldab 
vesinikuprojekt vesiniku ülekandmist 
liikmesriigi ja ühe või mitme kolmanda 
riigi piiril ning tõestab, et toob 
märkimisväärset kasu artikli 4 lõikes 3 
loetletud erikriteeriumide alusel vähemalt 
kahele liikmesriigile. ENTSO-G arvutab 
liikmesriikide kasu kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava raames ja 
avaldab selle;

b) II lisa punktis 3 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate vastastikkust huvi 
pakkuvate projektide puhul võimaldab 
vesinikuprojekt vesiniku ülekandmist 
liikmesriigi ja ühe või mitme kolmanda 
riigi piiril ning tõestab, et toob 
märkimisväärset kasu artikli 4 lõikes 3 
loetletud erikriteeriumide alusel vähemalt 
kahele liikmesriigile. Koostööamet arvutab 
liikmesriikide kasu kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava raames ja 
avaldab selle;

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elektri ülekandmisega seoses 
hinnatakse projekti tulemusel ühendatavat 
ja ülekantavat taastuvatest energiaallikatest 

i) elektri ülekandmise ja jaotusega 
seoses hinnatakse projekti tulemusel 
ühendatavat ja ülekantavat taastuvatest 
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toodetavat elektrikogust 
(tehnoloogialiikide kaupa ja megavattides) 
võrreldes nimetatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetava elektri 
kavandatud üldkogusega asjaomases 
liikmesriigis 2030. aastal vastavalt lõimitud 
riiklikele energia- ja kliimakavadele, mille 
liikmesriigid on esitanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2018/199962;

energiaallikatest toodetavat elektrikogust 
(tehnoloogialiikide kaupa ja megavattides) 
võrreldes nimetatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetava elektri 
kavandatud üldkogusega asjaomases 
liikmesriigis 2030. aastal vastavalt lõimitud 
riiklikele energia- ja kliimakavadele, mille 
liikmesriigid on esitanud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2018/199962;

__________________ __________________
62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 139

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse eri 
lõppkasutusvaldkondades, näiteks 
tööstuses või transpordis; taastuvatest 
energiaallikatest elektri tootmise 
paindlikkusse ja sesoonse salvestamise 
võimalustesse või taastuvallikatest 
toodetud vesiniku lõimimisse.

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse eri 
lõppkasutusvaldkondades, kus seda on 
raske piirata, näiteks tööstuses või 
transpordis; taastuvatest energiaallikatest 
elektri tootmise paindlikkusse ja sesoonse 
salvestamise võimalustesse ja 
taastuvallikatest toodetud vesiniku 
lõimimisse.

Muudatusettepanek 140
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) säästvuse taseme mõõtmiseks 
hinnatakse gaasivõrku lõimitud 
taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 
vähese CO2 heitega gaaside osakaalu, 
sellega seotud kasvuhoonegaaside heite 
vähenemist kogu süsteemi CO2 heite 
vähendamiseks ja lekete piisavat 
avastamist;

a) säästvuse taseme mõõtmiseks 
hinnatakse sellega seotud, kogu olelusringi 
ja kogu süsteemi hõlmavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemist 
kogu süsteemi CO2 heite vähendamiseks;

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
gaasivarustuse ja tippnõudluse suhet, 
impordi osa, mida asendavad kohalikud 
taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 
vähese CO2 heitega gaasid, süsteemi 
toimimise stabiilsust, häirete kestust ja 
sagedust tarbija kohta;

b) kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
gaasivarustuse ja tippnõudluse suhet, 
impordi osa, mida asendavad kohalikud 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasid, süsteemi toimimise stabiilsust, 
häirete kestust ja sagedust tarbija kohta;

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a) II lisa punktis 5a sätestatud 
kategooriasse kuuluvate kütte- ja 
jahutusvõrkude puhul hinnatakse artiklis 
4 sätestatud kriteeriume järgmiselt:

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 a – alapunkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvuse taseme mõõtmiseks 
hinnatakse võrku lõimitud 
taastuvaenergia osakaalu, sellega seotud, 
kogu olelusringi ja kogu süsteemi 
hõlmavat kasvuhoonegaaside heite 
vähenemist kogu süsteemi CO2 heite 
vähendamiseks ja projektis hinnatud 
vältimatut üleliigset soojust/jahutust.

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 a – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
pakkumuse ja nõudluse suhet, 
fossiilkütustel põhineva energia osa, mida 
asendab kohalik taastuv ja vältimatu 
ülemäärane soojus- ja jahutusenergia, 
süsteemi toimimise stabiilsust ning panust 
soojuse säilitamisse ja muundamisse;

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 a – alapunkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Energiasüsteemide aruka 
lõimimise hõlbustamise mõõtmiseks 
hinnatakse ühendatud energiasektorites 
ja -süsteemides, näiteks 
energiasüsteemides ja tööstuses 
saavutatavat kulude kokkuhoidu.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b) II lisa punktis 5 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate CO2 transpordi 
projektide puhul hinnatakse artiklis 4 
sätestatud kriteeriume järgmiselt:

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 b – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Kogu süsteemi ja kogu olelusringi 
hõlmavate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tööstuskäitiste 
ühendatud klastrites, mida ei ole võimalik 
saavutada otsese elektrifitseerimise, 
protsessiuuenduste, energiatõhususe ja 
taastuvenergia otsese kasutamise abil. 
Tööstuskäitistele paigaldatud 
kogumisseadmete kogumismäär peab 
olema suurem kui 90 %.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7c) II lisa punktides 1–5a sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
projektide suhtes kohaldatakse ka 
järgmisi nõudeid:

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 c – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Prognoositav kasutusmäär on üks 
parameetritest, mida tuleb arvesse võtta, et 
hinnata projekti panust artikli 4 lõikes 3 
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loetletud kriteeriumide ja käesoleva lisa 
punktides 3–7 sätestatud vastavate 
näitajate saavutamisse. Iga projekt 
saavutab ja säilitab kogu oma eluea 
jooksul minimaalse keskmise aastase 
kasutusmäära, mis on kindlaks määratud 
artiklis 11 ja V lisas osutatud kogu 
energiasüsteemi hõlmava kulude-tulude 
ja kliimaeesmärkidele vastavuse analüüsi 
metoodikas.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 c – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Iga projekt peab täitma muid säästvuse 
kriteeriume, mis on seotud ressursside 
säästva kasutamise ja kaitsega, mis 
hõlmab vee kaitset, jäätmekäitlust ning 
toor- ja teiseste materjalide kasutamise 
minimeerimist, reostuse vältimist ja 
kontrolli, elurikkuse ja ökosüsteemide 
ning õhukvaliteedi kaitset ja taastamist. 
Nendele kriteeriumidele vastavuse 
analüüsis võib investeeringute 
ühikukulude võrdlemiseks võtta arvesse 
näitajaid ja vastavaid kontrollväärtusi.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 c – alapunkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Hindamaks projekti panust 
taastuvenergia ühendamisse ja/või 
lõimimisse ning kogu olelusringi ja kogu 
süsteemi hõlmavasse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisse, võrreldakse 
iga projekti hindamisel olukorda projekti 
puudumisel ja projekti olemasolu korral, 
võttes arvesse selle prognoositavat 
kasutusmäära, nagu on sätestatud punktis 
a.
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Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KOGU ENERGIASÜSTEEMI HÕLMAV 
KULUDE-TULUDE ANALÜÜS

Kogu energiasüsteemi hõlmav kulude-
tulude ja kliimaeesmärkidele vastavuse 
analüüs

Muudatusettepanek 153

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühishuviprojektide kogu energiasüsteemi 
hõlmav kulude ja tulude ühtlustatud 
analüüsimise metoodika vastab järgmistele 
põhimõtetele.

Ühishuviprojektide kogu energiasüsteemi 
hõlmav kulude ja tulude ning 
kliimaeesmärkidele vastavuse ühtlustatud 
analüüsimise metoodika vastab järgmistele 
põhimõtetele.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Iga projekti analüüsipiirkond 
hõlmab kõiki liikmesriike ja kolmandaid 
riike, kelle territooriumil projekt asub, 
kõiki vahetus naabruses asuvaid 
liikmesriike ning kõiki muid liikmesriike, 
keda projekt märkimisväärselt mõjutab. 
Selleks teevad ENTSO-E ja ENTSO-G 
koostööd kõigi asjakohaste kolmandate 
riikide asjakohaste võrguettevõtjatega.

1) Iga projekti analüüsipiirkond 
hõlmab kõiki liikmesriike ja kolmandaid 
riike, kelle territooriumil projekt asub, 
kõiki vahetus naabruses asuvaid 
liikmesriike ning kõiki muid liikmesriike, 
keda projekt märkimisväärselt mõjutab. 
Selleks teeb ENTSO-E koostööd kõigi 
asjakohaste kolmandate riikide asjakohaste 
võrguettevõtjatega.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Iga kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, samas 
analüüsipiirkonnas elluviidavate projektide 
käikulaskmise kuupäeva ja muid 
asjakohaseid parameetreid.

2) Iga kulude-tulude analüüs sisaldab 
lähteandmete tundlikkuse analüüsi, samas 
analüüsipiirkonnas elluviidavate projektide 
käikulaskmise kuupäeva, kliimamõjusid, 
nagu temperatuuri tõus ja äärmuslike 
ilmastikunähtuste sagenemine, ja muid 
asjakohaseid parameetreid.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) See hõlmab energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtte rakendamist 
ja selgitust selle kohta, kuidas seda 
kümneaastaste võrgu arengukavade kõigis 
etappides rakendatakse.

5) See hõlmab energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtte rakendamist 
ja süsteemi tõhususe kaalumist ning 
selgitust selle kohta, kuidas seda 
kümneaastaste võrgu arengukava kõigis 
etappides rakendatakse, hinnates kõiki 
asjakohaseid taristuga mitteseotud 
lahendusi, nagu vabatahtlikud 
turupõhised nõudluspoolsed 
ohjemehhanismid ja hoonete 
renoveerimine, ning käsitades neid 
prioriteetse lahendusena, kui need 
loetakse kogu süsteemi hõlmavas 
perspektiivis efektiivsemaks ja 
kulutõhusamaks kui uue pakkumispoolse 
taristu ehitamine. Sellega seatakse võrgu 
energiatõhususega seotud eesmärgid.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) See hõlmab kahju ärahoidmise 
põhimõtte rakendamist ja selgitust selle 
kohta, kuidas seda kümneaastaste võrgu 
arengukavade kõigis etappides 
rakendatakse.
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Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5b) See hõlmab projekti kogu 
olelusringi jooksul tekkivaid heitkoguseid 
alates kaevandamisest kuni 
lõppkasutuseni, samuti heidet, mis 
tuleneb uue taristu ehitamisest ja 
käitamisest, mis on sellega seotud. 
Viimase kulud võetakse nõuetekohaselt 
arvesse ka asjaomasest taristust kasu 
saava projekti kulude-tulude analüüsis.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Selles võetakse arvesse vähemalt 
kapitalikulusid, projekti hindamistsükli 
jooksul kantavaid tegevus- ja 
hoolduskulusid ning vajaduse korral 
kasutusest kõrvaldamise ja jäätmekäitluse 
kulusid. Metoodikas antakse juhiseid 
kulude-tulude arvutamisel kasutatavate 
diskontomäärade, hindamise kestuse ja 
jääkväärtuse kohta.

7) Selles võetakse arvesse vähemalt 
kapitalikulusid, projekti hindamistsükli 
jooksul kantavaid tegevus- ja 
hoolduskulusid ning vajaduse korral 
kasutusest kõrvaldamise ja jäätmekäitluse 
kulusid. Metoodikas antakse juhiseid 
kulude-tulude arvutamisel kasutatavate 
diskontomäärade (sh energiatõhususe 
meetmete ajakohastatud ja realistlik 
diskontomäär), hindamise kestuse ja 
jääkväärtuse kohta.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) See tagab, et hinnatakse iga projekti 
puhul võetud kliimamuutustega 
kohanemise meetmeid ja et need 
kajastavad kasvuhoonegaaside heitega 
seotud kulusid kooskõlas liidu muude 

8) See tagab, et hinnatakse iga projekti 
puhul võetud kliimamuutuste 
leevendamise ja kliimamuutustega 
kohanemise meetmeid ja et need 
kajastavad kasvuhoonegaaside heitega 
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poliitikavaldkondadega. seotud kulusid kooskõlas liidu muude 
poliitikavaldkondadega.

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjakohaste vajaminevate otsuste ja 
arvamuste loetelu;

b) asjakohaste vajaminevate otsuste ja 
arvamuste loetelu, mis hõlmab ka 
kodanikuühiskonna ja kohalike 
ametiasutuste arvamusi;

Muudatusettepanek 162

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pädeva asutuse, muude 
ametiasutuste ning tähtsaimate asjaomaste 
sidusrühmade nimed ja kontaktandmed;

c) pädeva asutuse, muude 
ametiasutuste ning tähtsaimate asjaomaste 
sidusrühmade, sh kohalike ametiasutuste 
ja kodanikuühiskonna esindajate nimed ja 
kontaktandmed;

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kord, mille kohaselt pädev asutus, 
muud asjaomased asutused ja 
projektiarendajad tõendavad, et avaliku 
konsultatsiooni käigus avaldatud arvamusi 
on arvesse võetud, näiteks näidates, 
milliseid muudatusi tehti projekti asukohas 
ja ülesehituses, või põhjendades, miks 
selliseid arvamusi ei ole arvesse võetud;

g) kord, mille kohaselt pädev asutus, 
muud asjaomased asutused ja 
projektiarendajad tõendavad, et avaliku 
konsultatsiooni käigus avaldatud arvamusi 
on arvesse võetud, näidates, milliseid 
muudatusi tehti projekti asukohas ja 
ülesehituses, ja põhjendades, miks selliseid 
arvamusi ei ole arvesse võetud;

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 – alapunkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) võimalikult suures ulatuses 
tõlgitakse selle sisu naaberliikmesriikide 
kõikidesse keeltesse koostöös asjaomaste 
naaberliikmesriikidega;

h) selle sisu tõlgitakse 
naaberliikmesriikide kõikidesse keeltesse 
koostöös asjaomaste 
naaberliikmesriikidega;

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) soovitus avaldada teave üldsusele 
kättesaadaval viisil: veebisaidi kaudu, 
samuti kohalike omavalitsuste büroodes 
üldsusele kättesaadava paberversiooni ja 
plakati kaudu, milles teatatakse 
konsultatsioonist ja osalemise korrast 
kõigil projektiga seotud territooriumidel;

Muudatusettepanek 166

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjakohaseid riigi, piirkonna 
ja kohaliku tasandi ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende ühendusi, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ning nendega peetakse 
põhjalikult nõu varajases etapis, kui 
üldsuse võimalikke muresid saab veel 
arvesse võtta, ning selgel ja läbipaistval 
viisil. Asjakohasel juhul toetab pädev 
asutus aktiivselt projektiarendaja tegevust;

a) ühishuviprojektist mõjutatud 
sidusrühmi, sh asjaomaseid riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, 
maaomanikke ja projekti lähiümbruses 
elavaid inimesi, üldsust ja nende liite, 
organisatsioone või rühmi teavitatakse 
põhjalikult ja nendega peetakse põhjalikult 
nõu vähemalt kolm kuud enne 
eeltaotlusmenetluse lõppu, kui üldsuse 
võimalikke muresid on veel võimalik 
arvesse võtta, ning kaasaval, selgel ja 
läbipaistval viisil. Asjakohasel juhul toetab 
pädev asutus aktiivselt projektiarendaja 
võetavaid läbipaistvus- ja üldsuse 
osalemise meetmeid;

Muudatusettepanek 167
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pädevad asutused tagavad, et 
ühishuviprojektidega seotud avalikud 
konsultatsioonid korraldatakse võimaluse 
korralkoondatult, koos siseriikliku õiguse 
kohaselt juba nõutavate avalike 
konsultatsioonidega. Igas avalikus arutelus 
käsitletakse kõiki teatava menetlusetapiga 
seotud küsimusi ja ühte teatava 
menetlusetapiga seotud küsimust ei 
käsitleta rohkem kui ühes avalikus 
arutelus; üks avalik arutelu võib siiski 
toimuda rohkem kui ühes geograafilises 
asukohas. Avaliku konsultatsiooni 
küsimused märgitakse selle teates selgelt 
ära;

b) pädevad asutused tagavad, et 
ühishuviprojektidega seotud avalikud 
konsultatsioonid korraldatakse koondatult, 
koos siseriikliku õiguse kohaselt juba 
nõutavate avalike konsultatsioonidega. Igas 
avalikus arutelus käsitletakse kõiki teatava 
menetlusetapiga seotud küsimusi ja ühte 
teatava menetlusetapiga seotud küsimust ei 
käsitleta rohkem kui ühes avalikus 
arutelus; üks avalik arutelu võib siiski 
toimuda rohkem kui ühes geograafilises 
asukohas. Avaliku konsultatsiooni 
küsimused märgitakse selle teates selgelt 
ära;

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Enne taotlusdokumentide esitamist 
korraldatava avaliku konsultatsiooniga 
seoses teevad asjakohased osalised 
vähemalt järgmist:

5) Vähemalt kaheksa nädalat enne 
taotlusdokumentide esitamist korraldatava 
avaliku konsultatsiooniga seoses teevad 
asjakohased osalised vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 169

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldavad kuni 15-leheküljelise 
teabelehe, milles esitavad selgelt ja lühidalt 
ülevaate projekti kirjeldusest, eesmärgist ja 
arendusetappide esialgsest ajakavast ning 
andmed riikliku võrguarenduskava ja 
võimalike alternatiivtrasside, võimalike 
mõjude liikide ja karakteristikute (sh 

a) avaldavad kuni 15-leheküljelise 
teabelehe, milles esitavad selgelt ja lühidalt 
ülevaate projekti kirjeldusest, eesmärgist ja 
arendusetappide esialgsest ajakavast ning 
andmed riikliku võrguarenduskava ja 
võimalike alternatiivtrasside, võimalike 
mõjude liikide ja karakteristikute (sh 
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piiriülene või riikidevaheline laad) ning 
võimalike negatiivse mõju leevendamise 
meetmete kohta ning mis avaldatakse enne 
konsultatsiooni alustamist. Teabelehes 
esitatakse ka artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidi, artiklis 23 
osutatud läbipaistvusplatvormi ja punktis 1 
osutatud loamenetluse käsiraamatu 
veebiaadressid;

piiriülene või riikidevaheline laad) ning 
võimalike negatiivse mõju leevendamise 
meetmete kohta ning mis avaldatakse 
vähemalt kaheksa nädalat enne 
konsultatsiooni alustamist; Teabelehes 
esitatakse ka artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidi, artiklis 23 
osutatud läbipaistvusplatvormi ja punktis 1 
osutatud loamenetluse käsiraamatu 
veebiaadressid. See teabeleht on üldsusele 
kättesaadav vähemalt veebisaidi kaudu, 
samuti kohalike omavalitsuste üldsusele 
kättesaadava paberversiooni kaudu;

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldavad teavet konsulteerimise 
kohta artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidil, kohalike 
haldusasutuste büroode teadetetahvlitel ja 
vähemalt kahes kohalikus meediakanalis;

b) avaldavad teavet konsulteerimise 
kohta artikli 9 lõikes 7 osutatud 
ühishuviprojekti veebisaidil, kohalike 
haldusasutuste büroode teadetetahvlitel ja 
vähemalt kahes kohalikus meediakanalis 
vähemalt kaheksa nädalat enne 
taotlusdokumentide esitamist;

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kutsuvad kirjalikult kõik 
asjakohased mõjutatud sidusrühmad, 
ühendused, organisatsioonid ja rühmad 
erikoosolekutele, mille käigus arutatakse 
mureküsimusi;

c) kutsuvad kirjalikult kõik 
asjakohased mõjutatud sidusrühmad, 
ühendused, organisatsioonid ja rühmad 
erikoosolekutele, mille käigus arutatakse 
mureküsimusi, vähemalt kaheksa nädalat 
enne taotlusdokumentide esitamist.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 5 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) erilist tähelepanu pööratakse 
kaitsetumatele elanikkonnarühmadele, 
mõjutatud kogukondadele ja inimestele, 
kellel ei ole teabele juurdepääsu. 
Projektiarendaja esitab teate, milles 
selgitab konsultatsiooniprotsessi 
korraldamist nende 
elanikkonnarühmadega.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) artikli 9 lõikes 7 osutatud projekti 
veebisaidil avaldatakse vähemalt järgmine 
teave:

6) artikli 9 lõikes 7 osutatud projekti 
veebisaiti ajakohastatakse regulaarselt ja 
seal avaldatakse vähemalt järgmine teave:

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 6 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ia) kogu asjakohane teave 
korraldatud avalike konsultatsioonide ja 
kuulamiste kohta.
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Arvamuse koostaja: Paolo Borchia

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“21 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Komisjoni teatises kliimaalase 
sihtväärtuste kava kohta22 tehakse 
ettepanek suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise taset 
2030. aastaks vähemalt 55 %ni – eesmärk, 
mida toetas 11. detsembril 2020 Euroopa 
Ülemkogu –, ja selle aluseks olevas 
mõjuhinnangus kinnitatakse, et tuleviku 

(1) komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“21 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Komisjoni teatises kliimaalase 
sihtväärtuste kava kohta22 tehakse 
ettepanek suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise taset 
2030. aastaks vähemalt 55 %ni – eesmärk, 
mida toetas 11. detsembril 2020 Euroopa 
Ülemkogu –, ja selle aluseks olevas 
mõjuhinnangus kinnitatakse, et tuleviku 
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energiaallikate jaotus on praegusest väga 
erinev, ning rõhutatakse vajadust 
energiaalased õigusaktid läbi vaadata ja 
neid vajaduse korral muuta. Praegused 
investeeringud energiataristusse on selgelt 
ebapiisavad tuleviku energiataristu 
ümberkujundamiseks ja ehitamiseks. See 
tähendab ka, et Euroopa energiasüsteemi 
ümberkujundamise toetamiseks on vaja 
taristut, sealhulgas kiiret elektrifitseerimist, 
taastuvelektri tootmise osakaalu 
suurendamist, taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside laialdasemat kasutamist, 
energiasüsteemide lõimimist ja 
uuenduslike lahenduste suuremat 
kasutuselevõttu.

energiaallikate jaotus on praegusest väga 
erinev, ning rõhutatakse vajadust 
energiaalased õigusaktid läbi vaadata ja 
neid vajaduse korral muuta. Praegused 
investeeringud energiataristusse on selgelt 
ebapiisavad tuleviku energiataristu 
ümberkujundamiseks ja ehitamiseks. See 
tähendab ka, et Euroopa energiasüsteemi 
arendamiseks, kohandamiseks ja 
ümberkujundamise toetamiseks on vaja 
taristut, sealhulgas kiiret elektrifitseerimist, 
vesiniku ja sünteetiliste kütuste 
kasutamist ka transpordisektoris, 
taastuvelektri tootmise osakaalu 
suurendamist, taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside laialdasemat kasutamist, 
energiasüsteemide lõimimist ja 
uuenduslike lahenduste suuremat 
kasutuselevõttu.

__________________ __________________
21 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 
11. detsember 2019.

21 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 
11. detsember 2019.

22 Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“, 
COM(2020) 562 final, 17. september 2020.

22 Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“, 
COM(2020) 562 final, 17. september 2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Pärast komisjoni ettepanekuid 
paketi „Puhas energia kõikidele 
eurooplastele“ raames jõuti kokkuleppele 
siduvas liidu tasandi eesmärgis saavutada 
2030. aastaks, et taastuvenergia moodustab 
vähemalt 32 % energia lõpptarbimisest, ja 
liidu tasandi peaeesmärgis saavutada 
vähemalt 32,5 % energiatõhusus.

(2) Pärast komisjoni ettepanekuid 
paketi „Puhas energia kõikidele 
eurooplastele“ raames jõuti kokkuleppele 
siduvas liidu tasandi eesmärgis saavutada 
2030. aastaks, et taastuvenergia moodustab 
vähemalt 32 % energia lõpptarbimisest, ja 
liidu tasandi peaeesmärgis saavutada 
vähemalt 32,5 % energiatõhusus. Need 
eesmärgid tuleb kohandada 
kliimamääruses sätestatud ELi uue 
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heitkoguste vähendamise eesmärgiga 
2030. aastaks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 347/201323 (kehtiv 
TEN-E määrus) on kehtestatud eeskirjad 
üleeuroopalise energiavõrgu õigeaegse 
arendamise ja koostalitluse kohta, et 
saavutada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu energiapoliitika eesmärgid – 
tagada energia siseturu toimimine, 
energiavarustuskindlus ja 
konkurentsivõimelised energiaturud liidus, 
edendada energia tõhusat kasutamist ja 
säästmist, arendada välja uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid ning edendada 
energiavõrkude sidumist. Määrusega (EL) 
nr 347/2013 on kehtestatud raamistik, mis 
võimaldab liikmesriikidel ja asjaomastel 
sidusrühmadel teha piirkondlikul tasandil 
koostööd paremini ühendatud 
energiavõrkude arendamiseks, et ühendada 
praegu Euroopa energiaturgudest eraldatud 
piirkondi, tugevdada olemasolevaid 
piiriüleseid ühendusi ja aidata lõimida 
taastuvenergiat. Nimetatud eesmärke 
järgides aidatakse määrusega (EL) nr 
347/2013 kaasa arukale, kestlikule ja 
kaasavale majanduskasvule ning tuuakse 
kasu kogu liidu konkurentsivõimele ja 
tema majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 347/201323 (kehtiv 
TEN-E määrus) on kehtestatud eeskirjad 
üleeuroopalise energiavõrgu õigeaegse 
arendamise ja koostalitluse kohta, et 
saavutada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu energiapoliitika eesmärgid – 
tagada energia siseturu toimimine, 
energiavarustuskindlus ja 
konkurentsivõimelised energiaturud liidus, 
edendada ühelt transpordiliigilt teisele 
üleminekut, energia tõhusat kasutamist ja 
säästmist, arendada välja uusi ja taastuvaid 
energiaallikaid, sealhulgas 
transpordisektoris ning edendada 
energiavõrkude sidumist. Määrusega (EL) 
nr 347/2013 on kehtestatud raamistik, mis 
võimaldab liikmesriikidel ja asjaomastel 
sidusrühmadel teha piirkondlikul tasandil 
koostööd paremini ühendatud 
energiavõrkude arendamiseks, et ühendada 
praegu Euroopa energiaturgudest eraldatud 
piirkondi, tugevdada olemasolevaid 
piiriüleseid ühendusi ja aidata lõimida 
taastuvenergiat. Nimetatud eesmärke 
järgides aidatakse määrusega (EL) nr 
347/2013 kaasa arukale, kestlikule ja 
kaasavale majanduskasvule ning tuuakse 
kasu kogu liidu konkurentsivõimele ja 
tema majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2013. aasta 
määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2013. aasta 
määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
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nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 713/2009, 
(EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
ELT L 115, 25.4.2013, lk 39–75.

nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 713/2009, 
(EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
ELT L 115, 25.4.2013, lk 39–75.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Euroopa Ülemkogu ja parlament 
on korduvalt rõhutanud vajadust 
tugevdada energiaühendusi liikmesriikide 
vahel. Nendel ühendustel on liidu jaoks 
mitu positiivset mõju, nagu suurem 
taastuvenergia integreerimisvõime, 
suurem varustuskindlus ja parem 
konkurents energia siseturul. Paketi 
„Puhas energia kõikidele eurooplastele“ 
raames jõuti kokkuleppele eesmärgis 
saavutada 2030. aastaks elektrivõrkude 
15 % omavaheline ühendatus. Komisjoni 
23. novembri 2017. aasta teatises 
„Euroopa energiavõrkude tugevdamine“ 
hinnatakse 2020. aastaks 10 % 
ühendatuse eesmärgi saavutamise 
edusamme ja esitatakse 2030. aastaks 
15 % eesmärgi saavutamise viisid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruse (EL) nr 347/2013 
hindamine on selgelt näidanud, et raamistik 
on tõhusalt parandanud liikmesriikide 
võrkude lõimimist, stimuleerinud 
energiakaubandust ja seega aidanud kaasa 
liidu konkurentsivõimele. Elektri- ja 
gaasisektori ühishuviprojektid on oluliselt 
kaasa aidanud energiavarustuskindluse 
tagamisele. Gaasi puhul on taristu nüüd 

(5) Määruse (EL) nr 347/2013 
hindamine on selgelt näidanud, et raamistik 
on tõhusalt parandanud liikmesriikide 
võrkude lõimimist, stimuleerinud 
energiakaubandust ja seega aidanud kaasa 
liidu konkurentsivõimele. Elektri- ja 
gaasisektori ühishuviprojektid on oluliselt 
kaasa aidanud energiavarustuskindluse 
tagamisele. Piirkondlik koostöö 
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hästi ühendatud ja tarnekindlus on alates 
2013. aastast tunduvalt paranenud. 
Piirkondlik koostöö piirkondlikes 
rühmades ja kulude piiriülese jaotamise 
kaudu on olulisel kohal, et teha 
võimalikuks projektide rakendamine. 
Paljudel juhtudel ei vähendanud kulude 
piiriülene jaotamine siiski projekti 
rahastamispuudujääki, nagu oli mõeldud. 
Kuigi enamikku loamenetlusi on 
lühendatud, on protsess mõnel juhul veel 
pikk. Oluline tegur on olnud Euroopa 
ühendamise rahastust antud finantsabi, sest 
uuringute jaoks antud toetused on aidanud 
projektidel vähendada riske varajastes 
arendusetappides, samas kui tööde 
tegemise toetustega on toetatud projekte, 
mis käsitlesid peamisi kitsaskohti, mida 
turupõhise rahastamisega ei olnud võimalik 
piisavalt lahendada.

piirkondlikes rühmades ja kulude piiriülese 
jaotamise kaudu on olulisel kohal, et teha 
võimalikuks projektide rakendamine. 
Paljudel juhtudel ei vähendanud kulude 
piiriülene jaotamine siiski projekti 
rahastamispuudujääki, nagu oli mõeldud. 
Kuigi enamikku loamenetlusi on 
lühendatud, on protsess mõnel juhul veel 
pikk. Oluline tegur on olnud Euroopa 
ühendamise rahastust antud finantsabi, sest 
uuringute jaoks antud toetused on aidanud 
projektidel vähendada riske varajastes 
arendusetappides, samas kui tööde 
tegemise toetustega on toetatud projekte, 
mis käsitlesid peamisi kitsaskohti, mida 
turupõhise rahastamisega ei olnud võimalik 
piisavalt lahendada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) TEN-E-poliitika on energia siseturu 
arendamise keskne vahend, mis on vajalik 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks. Et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ja 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste suurem 
vähendamine, vajab Euroopa lõimitumat 
energiasüsteemi, mis rajaneb taastuvatel 
energiaallikatel põhineval suuremal 
elektrifitseerimisel ja gaasisektori CO2-
heite vähendamisel. TEN-E poliitikaga 
saab tagada, et liidu energiataristu 
arendamine toetab vajalikku 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
kliimaneutraalseks kooskõlas põhimõttega 
seada esikohale energiatõhusus.

(6) TEN-E-poliitika on energia siseturu 
arendamise keskne vahend, mis on vajalik 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks. Et saavutada hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus ja 
2030. aastaks kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suurem vähendamine, vajab 
Euroopa lõimitumat energiasüsteemi, mis 
tagab energiatõhususe ja rajaneb 
taastuvatel energiaallikatel ning vesiniku 
ja sünteetiliste kütuste kasutamisel 
põhineval suuremal elektrifitseerimisel ja 
gaasisektori CO2-heite vähendamisel. 
TEN-E poliitikaga saab pakkuda võrku 
ning innovatsiooni ja ümberkujundamist, 
mis on vajalik selle tagamiseks, et liidu 
energiataristu arendamine toetab vajalikku 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
kliimaneutraalseks kõigis sektorites, 
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sealhulgas transpordis, kooskõlas 
põhimõttega seada esikohale 
energiatõhusus ja hõlmab energiasäästu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi määruse (EL) nr 347/2013 
eesmärgid jäävad suuresti samaks, ei 
kajasta praegune TEN-E raamistik veel 
täielikult energiasüsteemi oodatavaid 
muutusi, mis tulenevad uuest poliitilisest 
kontekstist ja eelkõige uuendatud 
2030. aasta eesmärkidest ning Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohasest 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgist. Peale uue 
poliitilise konteksti ja eesmärkide on 
viimasel kümnendil toimunud tehnoloogia 
kiire areng. Seda arengut tuleks arvesse 
võtta käesoleva määrusega hõlmatud 
taristukategooriates, ühishuviprojektide 
valikukriteeriumides ning prioriteetsetes 
koridorides ja teemavaldkondades.

(7) Kuigi määruse (EL) nr 347/2013 
eesmärgid jäävad suuresti samaks, ei 
kajasta praegune TEN-E raamistik veel 
täielikult energiasüsteemi oodatavaid 
muutusi, mis tulenevad uuest poliitilisest 
kontekstist ja eelkõige uuendatud 
2030. aasta eesmärkidest ning Euroopa 
rohelise kokkuleppe kohasest 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, sealhulgas 
põhimõttest „ära tekita kahju“. Peale uue 
poliitilise konteksti ja eesmärkide on 
viimasel kümnendil toimunud tehnoloogia 
kiire areng. Seda arengut tuleks arvesse 
võtta käesoleva määrusega hõlmatud 
taristukategooriates, ühishuviprojektide 
valikukriteeriumides ning prioriteetsetes 
koridorides ja teemavaldkondades, 
säilitades samal ajal 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte ning 
hinnates keskkonnamõju ja CO2 jalajälge, 
kasutades olelusringi hindamise 
metoodikat. Transpordisektori CO2-heite 
täiendav vähendamine peaks muutuma 
üheks ühishuviprojektide 
valikukriteeriumiks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Olenemata jõupingutustest 
kliimamuutuste leevendamiseks peaks liidu 

(10) Olenemata jõupingutustest 
kliimamuutuste leevendamiseks peaks liidu 
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energiataristu olema vastupidav 
vältimatutele mõjudele, mida 
kliimamuutused hinnanguliselt Euroopas 
tekitavad. Seetõttu on äärmiselt oluline 
tugevdada jõupingutusi, mis on seotud 
kliimamuutustega kohanemise, 
vastupanuvõime suurendamise, 
katastroofide ennetamise ja nendeks 
valmisolekuga.

energiataristu aitama kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele, kuid 
samas olema vastupidav vältimatutele 
mõjudele, mida kliimamuutused 
hinnanguliselt Euroopas tekitavad. Seetõttu 
on äärmiselt oluline tugevdada 
jõupingutusi, mis on seotud 
kliimamuutustega kohanemise, 
vastupanuvõime suurendamise, 
katastroofide ennetamise ja nendeks 
valmisolekuga.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Transpordi- ja turismisektor 
sõltuvad suuresti energiast. Läbivaadatud 
TEN-E poliitika peaks looma 
valdkondadevahelise poliitika sünergia, 
toetades ühelt transpordiliigilt teisele 
üleminekut ja taristut, mis aitab kaasa 
nende sektorite CO2-heite vähendamise ja 
kestlikkuse eesmärkide saavutamisele; 
liidu energiataristu peaks toetama 
alternatiivsete keskkonnasõbralike 
kütuste täielikku kasutuselevõttu kõigi 
transpordiliikide jaoks, pidades silmas 
CO2-heite vähendamist, sealhulgas 
asjakohaste tehnoloogiate arendamine, 
laadimis- ja tankimistaristu (st e-
laadimisrajatised ning veeldatud 
maagaasi ja vesiniku tankimisrajatised), 
ohutuse, turvalisuse ja koostalitlusvõime 
standardid; transport võib lisaks olla 
märkimisväärne taastuvenergia 
kasutuselevõtu soodustaja, pakkudes 
nõudluspoolset paindlikkust ja suurt 
energia salvestusvõime potentsiaali. 
Pidades silmas energeetika- ja 
transpordisektori vajalikku edasist 
integreerimist, tuleks liidu energiataristut 
laiendada viisil, mis edendab sünergiat ja 
vastastikust täiendavust üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) ja 
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alternatiivkütuste taristuga. Seetõttu 
tuleks ühishuviprojektide ja vastastikust 
huvi pakkuvate projektide hindamise ja 
valiku kriteeriumides arvestada 
võimalikku sünergiat teiste võrkudega, 
eriti üleeuroopalise transpordivõrgu ja 
selle piiriülese taristuga kõigis 
transpordiliikides (maantee-, raudtee-, 
mere-, sisevee- ja lennutransport).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Energiavarustuskindlust, mis on 
määruse (EL) nr 347/2013 üks peamisi 
tõukejõude, on ühishuviprojektide kaudu 
märkimisväärselt parandatud. Lisaks 
eeldatakse komisjoni kliimaeesmärgi 
mõjuhinnangus,27 et maagaasi tarbimine 
väheneb märkimisväärselt, sest selle 
vaibumatu kasutamine ei ole kooskõlas 
CO2-neutraalsusega. Teisest küljest 
suureneb 2050. aastaks märkimisväärselt 
biogaasi, taastuva ja vähese CO2-heitega 
vesiniku ning sünteetiliste gaasiliste 
kütuste tarbimine. Seepärast ei vaja 
maagaasitaristu TEN-E poliitika raames 
enam toetust. Energiataristu 
kavandamine peaks kajastama seda 
muutuvat gaasimaastikku.

(11) Energiavarustuskindlust, mis on 
ELi toimimise lepingus sätestatud liidu 
energiapoliitika eesmärk ja määruse (EL) 
nr 347/2013 üks peamisi tõukejõude, on 
ühishuviprojektide kaudu märkimisväärselt 
parandatud. Lisaks eeldatakse komisjoni 
kliimaeesmärgi mõjuhinnangus27, et 
maagaasi tarbimine väheneb 
märkimisväärselt, sest selle vaibumatu 
kasutamine ei ole kooskõlas CO2-
neutraalsusega. Teisest küljest suureneb 
2050. aastaks märkimisväärselt biogaasi, 
taastuva ja vähese CO2-heitega vesiniku 
ning sünteetiliste gaasiliste kütuste 
tarbimine, mis nõuab asjakohast taristut, 
sealhulgas olemasoleva taristu 
kohandamise või selleks otstarbeks 
ümberkujundamise kaudu. Lisaks 
puuduvad teatud tööstus- ja 
transpordisektorites, nagu mere-, 
lennutransport ja pikamaa 
maanteekaubaveod, konkurentsivõimelise 
maksumusega ja väljakujunenud 
suuremahulised tehnoloogilised 
alternatiivid ning maagaas ja veeldatud 
maagaas toimivad 
üleminekulahendusena, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja 
kaotada järk-järgult tugevalt saastavad 
kütused.
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__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Mere- ja siseveetranspordis on 
veeldatud maagaasil, sealhulgas 
veeldatud biomaagaasil ja surumaagaasil 
täita roll lühiajalises üleminekus, et 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja eemalduda saastavamate 
kütuste kasutamisest; meretranspordi 
CO2-heite vähendamine pikemas 
perspektiivis sõltub ammoniaagi ja 
vesiniku laiaulatuslikust kasutuselevõtust, 
mis võib anda hoogu CO2-heite 
kadumisele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Määruse (EL) nr 347/2013 
läbivaatamisel tuleks kaaluda projekte, 
mis võivad olla vajalikud liikmesriikide 
vahel puuduvate piiriüleste ühenduste 
kõrvaldamiseks TEN-E võrgus ja aidata 
kaasa liidu CO2-heite vähendamise 
eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukate elektrivõrkude olulisust 
liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisel on tunnistatud komisjoni 
teatises energiasüsteemide lõimimise 
kohta28. Kategooria kriteeriumid peaksid 
hõlmama tehnoloogia arengut seoses 
innovatsiooni ja digitaalsete aspektidega. 
Lisaks tuleks selgitada projektide 
edendajate rolli. Võttes arvesse 
transpordisektori energianõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist, 
eelkõige elektrisõidukite puhul maanteedel 
ja linnapiirkondades, peaksid arukate 
võrkude tehnoloogiad samuti aitama 
parandada energiavõrguga seotud toetust 
piiriülesele suure võimsusega laadimisele, 
et toetada transpordisektori CO2-heite 
vähendamist.

(12) Arukate elektrivõrkude olulisust 
liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisel on tunnistatud komisjoni 
teatises energiasüsteemide lõimimise 
kohta28. Kategooria kriteeriumid peaksid 
hõlmama tehnoloogia arengut seoses 
innovatsiooni ja digitaalsete aspektidega. 
Lisaks tuleks selgitada projektide 
edendajate rolli. Võttes arvesse 
transpordisektori energianõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist, 
eelkõige elektromobiilsuse puhul 
maanteedel ja linnapiirkondades, peaksid 
arukate võrkude tehnoloogiad ning kiiresti 
vajalikud laadimise ja maksevahendite 
standardid samuti aitama parandada 
energiavõrguga seotud toetust piiriülesele 
suure võimsusega laadimisele, et toetada 
transpordisektori CO2-heite vähendamist 
ning suurendada elektrisõidukite 
kasutamist kooskõlas energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõttega ja 
alternatiivsete kütuste kasutamist, tagades 
järkjärgulise ja õiglase ülemineku 
teatavates transpordisektorites, kus 
elujõulisi tehnoloogilisi alternatiive veel ei 
ole, ja säilitades samal ajal Euroopa 
energiasüsteemi konkurentsivõime; seoses 
sellega tuleks võrgu ülekoormuse 
vältimiseks seada elektrisüsteemi 
uuendamise osana esikohale ka 
elektrikiirteed ja alternatiivkütuste 
koridorid; elektromobiilsus ja 
kahesuunalised akud võimaldavad 
nihutamist tippkoormuse ajal ja 
nõudlusele reageerimist, mis toetab 
taastuvenergia integreerimist kulutõhusal 
viisil ning nõuab väiksemat 
tootmisvõimsust ja taristut.

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final.

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Elektrisõidukite tõhusaks ja suure 
võimsusega laadimiseks vajalike 
elektrivõrguühenduste kiire 
kasutuselevõtt tuleks seada esikohale 
põhivõrgu koridorides ja kogu TEN-T 
võrgus. Sektori integreerimise 
võimaldamiseks, sealhulgas nõudlusele 
reageerimiseks taastuvenergia kulutõhusa 
integreerimise toetamiseks, tarbijate 
käitumises toimunud muutuste 
tunnistamiseks ja nõudluse 
suurendamiseks keskkonnasäästliku 
transpordi järele peaks elektrisõidukite 
laadimistaristu olema ühishuviprojekti 
staatuses.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatises 
energiasüsteemide lõimimise kohta 
rõhutatakse vajadust energiataristu 
integreeritud planeerimise järele 
energiakandjate, taristute ja 
tarbimissektorite üleselt. Süsteemi selline 
lõimimine algab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte rakendamisest ning 
lõimimisel lähtutakse terviklikust 
lähenemisviisist, mis ulatub kaugemale 
üksikute sektorite hõlmamisest. Teatises 
käsitletakse ka süsinikuheite vähendamise 
vajadusi sektorites, kus selle piiramine on 
raske, nagu osa tööstusest või teatavad 
transpordiliigid, kus otsene 
elektrifitseerimine on praegu tehniliselt või 
majanduslikult keeruline. Tuleb teha 
investeeringuid vesiniku tootmisesse ja 
elektrolüüsiseadmetesse, mille puhul on 
edusamme suuremahulise kaubandusliku 

(13) Komisjoni teatises 
energiasüsteemide lõimimise kohta 
rõhutatakse vajadust energiataristu 
integreeritud planeerimise järele 
energiakandjate, taristute ja 
tarbimissektorite üleselt. Süsteemi selline 
lõimimine algab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte rakendamisest ning 
lõimimisel lähtutakse terviklikust 
lähenemisviisist, mis ulatub kaugemale 
üksikute sektorite hõlmamisest. Teatises 
käsitletakse ka süsinikuheite vähendamise 
vajadusi sektorites, kus selle piiramine on 
raske, nagu osa tööstusest või teatavad 
transpordiliigid, nagu lennundus ja 
meretransport, kus otsene 
elektrifitseerimine on tehniliselt või 
majanduslikult keeruline ja 
üleminekulahenduste jaoks on endiselt 
vaja tuge. Tuleb teha investeeringuid 
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kasutuselevõtu suunas. Komisjoni 
vesinikustrateegias peetakse esmatähtsaks 
vesiniku tootmist taastuvelektri abil, mis 
on kõige puhtam lahendus ja kõige 
paremini kooskõlas ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga. Üleminekuetapis on aga vaja 
muid vähese CO2-heitega vesiniku vorme, 
et kiiremini asendada olemasolev vesinik ja 
anda tugev impulss mastaabisäästule.

kestlikuvesiniku tootmisesse ja 
elektrolüüsiseadmetesse, mille puhul on 
edusamme suuremahulise kaubandusliku 
kasutuselevõtu suunas. Komisjoni 
vesinikustrateegias peetakse esmatähtsaks 
vesiniku tootmist taastuvelektri abil, mis 
on kõige puhtam lahendus ja kõige 
paremini kooskõlas ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga. Selles täidavad olulist rolli 
avamere energiakeskused, mis kasutavad 
avamere energiaallikate laiendamisel 
toodetavat energiat vajaliku täiendava 
taastuvenergia tootmiseks. 
Üleminekuetapis on aga vaja muid vähese 
CO2-heitega vesiniku vorme, et kiiremini 
asendada olemasolev vesinik ja anda tugev 
impulss mastaabisäästule.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Selline taristu peaks suures osas 
koosnema maagaasi sektori 
ümberkujundatud rajatistest, mida 
täiendavad vesiniku jaoks ettenähtud uued 
rajatised. Lisaks on vesinikustrateegias 
seatud strateegiline eesmärk suurendada 
2030. aastaks elektrolüüsi ülesseatud 
võimsust 40 GW-ni, et suurendada 
saastevaba vesiniku tootmist ja hõlbustada 
CO2-heite vähendamist fossiilkütustest 
sõltuvates sektorites, nagu tööstus või 
transport. Seepärast peaks TEN-E poliitika 
hõlmama uut ja selleks otstarbeks 
ümberkujundatud vesiniku ülekandetaristut 
ja hoidlaid ning elektrolüüsirajatisi. Liidu 

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Selline taristu peaks suures osas 
koosnema maagaasi sektori 
ümberkujundatud rajatistest, mida 
täiendavad vesiniku jaoks ettenähtud uued 
rajatised. Lisaks tuleks aktiivselt edendada 
uusi koostöövõimalusi vesiniku 
kasutuselevõtuks naaberriikide ja -
piirkondadega ning pöörata erilist 
tähelepanu Euroopa Liiduga ühinemise 
protsessis riikidele. Lisaks on 
vesinikustrateegias seatud strateegiline 
eesmärk suurendada 2030. aastaks 
elektrolüüsi ülesseatud võimsust 40 GW-
ni, et suurendada saastevaba vesiniku 
tootmist ja hõlbustada CO2-heite 
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vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku ülekande- 
ja hoiustamistaristud, et oleks võimalik 
põhjalikult ja järjepidevalt hinnata nende 
kulusid ja kasu energiasüsteemile, 
sealhulgas nende panust sektorite 
lõimimisse ja CO2-heite vähendamisse.

vähendamist fossiilkütustest sõltuvates 
sektorites, nagu tööstus või kaugveo- ja 
raskeveokitransport. Seepärast peaks 
TEN-E poliitika hõlmama uut ja selleks 
otstarbeks ümberkujundatud vesiniku 
ülekandetaristut, võimaldades ajutisi 
segalahendusi kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks, tingimusel, et see on 
täielikult kooskõlas koostalitlusvõimega, 
ja hoidlaid ning elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku ülekande- 
ja hoiustamistaristud, et oleks võimalik 
põhjalikult ja järjepidevalt hinnata nende 
kulusid ja kasu energiasüsteemile, 
sealhulgas nende panust sektorite 
lõimimisse ja CO2-heite vähendamisse. 
Seda tehes peaks liit tagama võrdsed 
võimalused ja ELi tööstuse 
konkurentsivõime, kavandades samal ajal 
teadusuuringute ja katseprojektide abil 
ettevalmistavat etappi, mille eesmärk on 
väljakujunenud ja stabiilse vesinikuturu 
väljaarendamine. 

__________________ __________________
29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia, (COM(2020) 301) final.

29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia, (COM(2020) 301) final.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 
taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
gaasid, nagu biogaas, biometaan ja vesinik, 
ning aidata hallata sellest tulenevat 
keerukamat süsteemi.

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 
taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
gaasid, nagu kestlik teise põlvkonna 
biogaas, biometaan ja vesinik, ning aidata 
hallata sellest tulenevat keerukamat 
süsteemi.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruses (EL) nr 347/2013 on 
nõutud, et ühishuviprojekti kandidaat peab 
tõendama, et ta annab olulise panuse 
kriteeriumide kogumist vähemalt ühe 
kriteeriumi täitmisesse liidu loetelu 
koostamise protsessis, mis võib, kuid ei 
pruugi hõlmata säästvust. See nõue 
võimaldas kooskõlas tolleaegsete energia 
siseturu konkreetsete vajadustega arendada 
ühishuviprojekte, mis käsitlesid üksnes 
energiavarustuskindlusega seotud riske, 
isegi kui need ei tõestanud kasu säästvuse 
seisukohast. Võttes aga arvesse liidu 
taristuvajaduste arengut ja CO2-heite 
vähendamise eesmärke, tuleks hinnata 
Euroopa Ülemkogu 2020. aasta juuli 
järeldusi, mille kohaselt „liidu kulutused 
peaksid olema kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõttega „Ära tee 
kahju“, säästvust taastuvate energiaallikate 
võrku lõimimise või kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise seisukohast, kui see on 
asjakohane, et tagada TEN-E poliitika 
kooskõla liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkidega. CO2 transpordivõrkude 
säästvust käsitletakse nende eesmärgi järgi, 
milleks on süsinikdioksiidi transportimine.

(16) Määruses (EL) nr 347/2013 on 
nõutud, et ühishuviprojekti kandidaat peab 
tõendama, et ta annab olulise panuse 
kriteeriumide kogumist vähemalt ühe 
kriteeriumi täitmisesse liidu loetelu 
koostamise protsessis, mis võib, kuid ei 
pruugi hõlmata säästvust. See nõue 
võimaldas kooskõlas tolleaegsete energia 
siseturu konkreetsete vajadustega arendada 
ühishuviprojekte, mis käsitlesid üksnes 
energiavarustuskindlusega seotud riske, 
isegi kui need ei tõestanud kasu säästvuse 
seisukohast. Võttes aga arvesse liidu 
taristuvajaduste arengut ja CO2-heite 
vähendamise eesmärke, tuleks hinnata 
Euroopa Ülemkogu 2020. aasta juuli 
järeldusi, mille kohaselt „liidu kulutused 
peaksid olema kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega“ ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõttega „Ära tee 
kahju“, projektide säästvust taastuvate 
energiaallikate võrku lõimimise või 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
seisukohast, kui see on asjakohane, et 
tagada TEN-E poliitika kooskõla liidu 
energia-, kliima- ja keskkonnapoliitika 
eesmärkidega, võttes arvesse iga 
liikmesriigi eripära. Projektide hindamisel 
tuleks seetõttu eelkõige kindlaks teha, kas 
projektid on kooskõlas liidu CO2-heite 
vähendamise eesmärkidega, sealhulgas 
aidates märkimisväärselt kaasa liidu 
kliimaeesmärkide saavutamisele ning 
järgides energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtet ja põhimõtet „Ära tee 
kahju“. Projektiarendajad peaksid 
tutvustama energiatõhususe 
lähenemisviiside kasutamist tehnoloogias 
ja võrgu toimimist projektide 
kavandamisel, arendamisel ja elluviimisel. 
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CO2 transpordivõrkude säästvust 
käsitletakse nende eesmärgi järgi, milleks 
on süsinikdioksiidi kogumine, kasutamine, 
säilitamine ja transportimine.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks peab liit märkimisväärselt 
suurendama taastuvelektri tootmist, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- 
ja energiaeesmärgid ning 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Olemasolevad 
elektrienergia ülekandmise ja salvestamise 
taristukategooriad on üliolulised, et lõimida 
taastuvelektri tootmise märkimisväärne 
suurenemine elektrivõrku. Lisaks nõuab 
see suuremaid investeeringuid avamere 
taastuvenergiasse30. Samuti tuleks tegeleda 
avamere ja maismaa elektrivõrkude 
pikaajalise planeerimise ja arendamise 
koordineerimisega. Eelkõige tuleks 
avamere taristu planeerimisel minna 
projektipõhiselt lähenemisviisilt üle 
kooskõlastatud terviklikule 
lähenemisviisile, millega tagatakse 
lõimitud avamerevõrkude säästev areng 
kooskõlas iga merepiirkonna avamere 
taastuvenergia potentsiaaliga, 
keskkonnakaitse ja muude mere 
kasutusviisidega.

(18) Lisaks peab liit märkimisväärselt 
suurendama taastuvelektri tootmist, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- 
ja energiaeesmärgid ning 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ka saartel ja 
äärepoolseimates piirkondades. 
Olemasolevad elektrienergia ülekandmise 
ja salvestamise taristukategooriad on 
üliolulised, et lõimida taastuvelektri 
tootmise märkimisväärne suurenemine 
elektrivõrku. Lisaks nõuab see suuremaid 
investeeringuid avamere taastuvenergiasse 
ja avamere energiakeskustesse30, mis 
võimaldab CO2-heite vähendamiseks 
vajaliku Power-to-X taristu suurendamist 
sellistes sektorites nagu lennundus ja 
meretransport ning tugevalt saastavate 
kütuste kasutamise järkjärgulist 
lõpetamist. Samuti tuleks tegeleda avamere 
ja maismaa elektrivõrkude pikaajalise 
planeerimise ja arendamise 
koordineerimisega. Eelkõige tuleks 
avamere taristu planeerimisel minna 
projektipõhiselt lähenemisviisilt üle 
kooskõlastatud terviklikule 
lähenemisviisile, millega tagatakse 
lõimitud avamerevõrkude säästev areng 
kooskõlas määratud merepiirkondade 
avamere taastuvenergia potentsiaaliga ning 
võttes nõuetekohaselt arvesse avamere 
taastuvenergia potentsiaali, 
keskkonnakaitset ja muid mere 
kasutusviise.

__________________ __________________
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30 Teatis avamerestrateegia kohta. 30 Teatis avamerestrateegia kohta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 
13 strateegilist üleeuroopalise 
energiataristu prioriteeti, mille elluviimine 
on oluline, et saavutada liidu 2030. ja 
2050. aasta energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid. Need prioriteedid hõlmavad eri 
geograafilisi piirkondi või elektrienergia 
ülekandmise ja salvestamise, 
taastuvenergia avamerevõrkude, vesiniku 
ülekandmise ja ladustamise, 
elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordiga seotud 
teemavaldkondi.

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 13 
strateegilist üleeuroopalise energiataristu 
prioriteeti, mille elluviimine on oluline, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise ja 
salvestamise, taastuvenergia 
avamerevõrkude, vesiniku ülekandmise ja 
ladustamise, elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi kogumise, kasutamise, 
säilitamise ja transpordiga seotud 
teemavaldkondi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liidu energia- ja transpordi- ja 
telekommunikatsioonitaristu 
ühishuviprojektide kavandamist ja 
rakendamist tuleks kooskõlastada, et 
tekitada nende koostoimet kõikjal, kus see 
on majanduslikust, tehnilisest, keskkonna-, 
kliima- või ruumilise planeerimise 
seisukohast teostatav, võttes seejuures 
arvesse asjakohaseid ohutusküsimusi. 
Seega peaks erinevate üleeuroopaliste 
võrkude planeerimisel olema võimalik 
eelistada transpordi-, kommunikatsiooni- ja 
energiavõrkude ühendamist, et tulla toime 

(29) Liidu energia- ja transpordi- ja 
telekommunikatsioonitaristu 
ühishuviprojektide kavandamist ja 
rakendamist tuleks kooskõlastada, et 
tekitada nende koostoimet kõikjal, kus see 
on majanduslikust, tehnilisest, keskkonna-, 
kliima- ja ruumilise planeerimise 
seisukohast teostatav, võttes seejuures 
arvesse asjakohaseid ohutusküsimusi, 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet ja põhimõtet „Ära tee kahju“. 
Seega peaks erinevate üleeuroopaliste 
võrkude planeerimisel olema võimalik 
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võimalikult väikese territooriumiga ja 
võimaluse korral tagada olemasolevate või 
kasutamata trasside uuesti kasutamine, et 
minimeerida igasugust negatiivset 
sotsiaalset, majanduslikku, keskkonna-, 
kliima- ja finantsmõju.

eelistada transpordi-, kommunikatsiooni- ja 
energiavõrkude ühendamist, et tulla toime 
võimalikult väikese territooriumiga ja 
võimaluse korral tagada olemasolevate või 
kasutamata trasside uuesti kasutamine, et 
minimeerida igasugust negatiivset 
sotsiaalset, majanduslikku, keskkonna-, 
kliima- ja finantsmõju. Mõju 
suurendamiseks tuleks ühishuviprojektide 
hindamisel lähtuda eelkõige nende 
sünergiast üleeuroopalise 
transpordivõrguga.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) TEN-E taristuprojektid, mis 
puudutavad kahte või enamat liikmesriiki, 
seisavad loamenetluste koordineerimise 
puhul silmitsi eriliste probleemidega. 
Seepärast peaksid asjaomaste 
liikmesriikide pädevad riiklikud asutused 
tegema koostööd oma ajakavade 
kooskõlastamiseks ja loamenetluste ühise 
ajakava kokkuleppimiseks. TEN-E taristu 
piiriüleste ühishuviprojektide jaoks võivad 
asjaomased liikmesriigid luua 
loamenetluste hõlbustamiseks 
vastastikusel kokkuleppel ühisasutuse. 
Sellisel juhul võivad liikmesriigid volitada 
oma pädevat asutust looma pädeva 
ühisasutuse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
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esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) õigeaegse 
arendamise ja koostalitlusvõime jaoks, mis 
aitavad saavutada liidu 2030. aasta kliima- 
ja energiaeesmärke ning 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärki.

esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) õigeaegse 
arendamise ja koostalitlusvõime jaoks, mis 
aitavad saavutada liidu 2030. aasta kliima- 
ja energiaeesmärke, nagu sätestatud 
määruse (EL) 2018/1999, milles 
käsitletakse energialiidu ja 
kliimameetmete juhtimist, artikli 2 
lõikes 11 ning hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse eesmärki koos 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtte ja olulise kahju ärahoidmise 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määratakse kindlaks esmatähtsate 
koridoride ja alade loomiseks vajalikud 
ühishuviprojektid, mis kuuluvad II lisas 
sätestatud elektri, arukate gaasivõrkude, 
vesiniku, elektrolüüsiseadmete ja CO2 
energiataristukategooriatesse (edaspidi 
„energiataristukategooriad“);

a) määratakse kindlaks esmatähtsate 
koridoride ja alade loomiseks vajalikud 
ühishuviprojektid, mis kuuluvad II lisas 
sätestatud elektri, arukate gaasivõrkude, 
vesiniku, elektrolüüsiseadmete ja CO2 
energiataristukategooriatesse (edaspidi 
„energiataristukategooriad“), ilma et see 
piiraks tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõtet;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset elluviimist, lihtsustades, 
paremini kooskõlastades ja kiirendades 
loamenetlusi ning suurendades üldsuse 
osalemist;

b) hõlbustatakse ühishuviprojektide 
õigeaegset elluviimist, lihtsustades, 
paremini kooskõlastades ja kiirendades 
loamenetlusi ning suurendades üldsuse 
osalemist riiklikul tasandil ja piiriüleselt;
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
kus võrguettevõtja saab digitaalselt jälgida 
võrguga ühendatud kasutajate tegevust, 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, tarbijate ja/või tootvate 
tarbijatega, et edastada elektrit säästval, 
kulutõhusal ja turvalisel viisil;

(8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
kus võrguettevõtja saab digitaalselt jälgida 
võrguga ühendatud kasutajate tegevust, 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, tarbijate ja/või tootvate 
tarbijatega, ning liikuvus, et edastada 
elektrit säästval, kulutõhusal ja turvalisel 
viisil;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „arukas gaasivõrk“ – gaasivõrk, mis 
kasutab uuenduslikke digilahendusi, et 
lõimida kulutõhusal viisil arvukad vähese 
CO2-heitega ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasiallikad 
vastavalt tarbijate vajadustele ja gaasi 
kvaliteedinõuetele, et vähendada asjaomase 
gaasitarbimise CO2 jalajälge, võimaldada 
taastuvate ja vähese CO2-heitega gaaside 
osakaalu suurenemist ning luua sidemeid 
teiste energiakandjate ja sektoritega;

(9) „arukas gaasivõrk“ – gaasivõrk, mis 
kasutab uuenduslikke digilahendusi, et 
lõimida kulutõhusal viisil arvukad vähese 
CO2-heitega ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasiallikad 
vastavalt tarbijate vajadustele, sealhulgas 
liikuvus, ja gaasi kvaliteedinõuetele, et 
vähendada asjaomase gaasitarbimise CO2 
jalajälge, võimaldada taastuvate ja vähese 
CO2-heitega gaaside osakaalu suurenemist 
ning luua sidemeid teiste energiakandjate 
ja sektoritega, tagades seeläbi 
energiasüsteemi suurema 
varustuskindluse ja paindlikkuse;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)



RR\1240105ET.docx 223/341 PE691.151v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) „pädev ühisasutus“ – asutus, mille 
võib luua kahe või enama liikmesriigi 
vastastikusel kokkuleppel, et hõlbustada 
piiriüleste projektidega seotud 
loamenetlusi. Sellisel juhul võivad 
liikmesriigid volitada oma pädevat asutust 
looma pädeva ühisasutuse;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) „koostalitlusvõime“ – kõik 
energiataristu regulatiivsed, tehnilised ja 
käitamistingimused, nõuded või 
omadused, et võimaldada ohutuid ja 
katkematuid energiavooge ning saavutada 
nõutav jõudlustase kogu Euroopa 
energiavõrgus;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16b) „mitmeliigilised 
transpordikeskused“ – kohad, mis on 
kavandatud nii reisijate kui ka veoste eri 
transpordiliikide integreerimiseks ja 
koostalitluseks, aidates seeläbi kaasa 
mitmeliigilisele transpordisüsteemile 
üleminekule, mis on kestlik ja 
energiatõhus;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga rühm kehtestab oma kodukorra, 
võttes arvesse III lisa sätteid.

2. Iga rühm kehtestab oma kodukorra, 
võttes arvesse III lisa sätteid, mis 
sisaldavad ka eeskirju mis tahes huvide 
konflikti vältimise ja läbipaistvuse 
põhimõtte kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) asub ühe liikmesriigi 
territooriumil, saartel, mis ei ole 
üleeuroopaliste energiavõrkudega 
piisavalt ühendatud ja kuuluvad direktiivi 
2019/944 kohaste väikeste ühendatud 
süsteemide või isoleeritud süsteemide 
määratluse alla;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iib) suurendab transpordisektori CO2-
heite vähendamist, näiteks toetades 
alternatiivseid puhtaid kütuseid, 
sealhulgas varustussüsteeme kasutavate 
tõukesüsteemide kasutuselevõttu ja 
pakkudes vastavat taristut, võttes arvesse 
võimalikku sünergiat teiste võrkudega, 
eelkõige üleeuroopalise 
transpordivõrguga;

Muudatusettepanek 34
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) projekt on kooskõlas liidu CO2-
heite vähendamise eesmärkidega, aidates 
vajaduse korral kaasa liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele, nagu on sätestatud 
energialiitu ja kliimameetmete juhtimist 
käsitleva määruse (EL) artikli 2 lõikes 11, 
ning kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele 2050. aastaks.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt aitab märkimisväärselt 
kaasa liidu ja kolmanda riigi CO2-heite 
vähendamise eesmärkidele ja säästvusele, 
sealhulgas taastuvenergia võrku lõimimise 
kaudu ja taastuvenergia ülekannete kaudu 
suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;

(a) projekt aitab märkimisväärselt 
kaasa liidu ja kolmanda riigi CO2-heite 
vähendamise eesmärkidele, sealhulgas 
transpordisektoris, ja säästvusele, 
sealhulgas taastuvenergia võrku lõimimise 
kaudu ja taastuvenergia ülekannete kaudu 
suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse, sealhulgas säästvate 
energiatehnoloogiate, sealhulgas 
vesinikualase koostöö tõhustamise kaudu 
kolmandate riikidega, et hoogustada 
kestlikku majanduskasvu ja arengut, 
edendada ELi standardeid ja määrusi 
ning uue taristu, eriti tankimis- ja 
laadimisvõrkude kasutuselevõttu;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) erilist tähelepanu pööratakse 
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Euroopa Liidu naaberriikidele ja eriti 
ühinemisprotsessis olevatele riikidele, 
pidades silmas õigusaktide vastavusse 
viimist, asjakohaste eeskirjade 
kohaldamist ja taristuvõrgu laiendamist 
kui vahendeid Euroopa rohelise 
kokkuleppe välismõõtme laiendamiseks;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) turgude lõimimine, sealhulgas 
vähemalt ühe liikmesriigi eraldatuse 
lõpetamine ning energiataristu 
kitsaskohtade vähendamine; konkurents 
ja süsteemi paindlikkus;

i) turgude lõimimine, suurendades 
ühenduste taset liikmesriikide vahel, 
vähendades energiataristu kitsaskohti, 
suurendades konkurentsi ja süsteemi 
paindlikkust;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiavarustuskindlus, sealhulgas 
koostalitlusvõime, süsteemi paindlikkuse, 
küberturvalisuse, sobivate ühenduste ja 
süsteemi kindla ja usaldusväärse talitluse 
kaudu;

ii) energiavarustuskindlus, sealhulgas 
koostalitlusvõime, süsteemi paindlikkuse, 
küberturvalisuse, suurema 
energiatõhususe, sobivate ühenduste ja 
süsteemi kindla ja usaldusväärse talitluse 
kaudu;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) sektori integreerimine erinevate 
energiavektorite või energiasektorite 
koostoime parandamise kaudu, näiteks 
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valdkondadevahelise sünergia 
suurendamise ja energia, transpordi ja 
telekommunikatsiooni vahelise 
kooskõlastamise kaudu;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
CO2 transpordi projektide puhul annab 
projekt olulise panuse kõigi alljärgnevate 
erikriteeriumide täitmisesse:

c) II lisa punktis 5 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
CO2 kogumise, kasutamise, säilitamise ja 
transpordi projektide puhul annab projekt 
olulise panuse kõigi alljärgnevate 
erikriteeriumide täitmisesse:

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) suurendada süsinikdioksiidi 
transpordi vastupanuvõimet ja kindlust;

ii) suurendada süsinikdioksiidi 
kogumise, kasutamise, säilitamise ja 
transpordi vastupanuvõimet ja kindlust;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
vesinikuprojektide puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
sealhulgas vähendades kasvuhoonegaaside 
heidet, edendades saastevaba vesiniku 
kasutuselevõttu ja toetades muutuvat 
taastuvenergia tootmist, pakkudes 

d) II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
uute ja selleks otstarbeks kohandatud 
vesinikuprojektide puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
sealhulgas vähendades kasvuhoonegaaside 
heidet, edendades saastevaba ja vähese 
CO2-heitega vesiniku kasutuselevõttu ja 
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paindlikkuse ja/või salvestamise lahendusi. 
Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

toetades muutuvat taastuvenergia tootmist 
ja kogu süsteemi hõlmavat 
varustuskindlust, pakkudes paindlikkuse 
ja/või salvestamise lahendusi. Lisaks peab 
projekt aitama märkimisväärselt kaasa 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) turu lõimimine, sealhulgas 
ühendades liikmesriikide olemasolevad või 
tekkivad vesinikuvõrgud või aidates muul 
viisil kaasa kogu liitu hõlmava vesiniku 
transpordi ja hoiustamise võrgu tekkele, 
ning ühendatud süsteemide 
koostalitlusvõime tagamine;

i) turu lõimimine, sealhulgas 
ühendades liikmesriikide olemasolevad või 
tekkivad vesinikuvõrgud või aidates muul 
viisil kaasa kogu liitu hõlmava vesiniku 
transpordi, jaotuse ja hoiustamise võrgu 
tekkele või vesinikkütusega liikuvuse 
kütusevarustusele või vesinikupõhistele 
sünteetilistele kütustele ning ühendatud 
süsteemide koostalitlusvõime tagamine; 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate 
elektrolüüsiseadmete puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt täita kõiki 
järgmisi erikriteeriume:

e) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriatesse kuuluvate 
elektrolüüsiseadmete ja Power-to-X-
tehnoloogiate puhul peab projekt aitama 
märkimisväärselt täita kõiki järgmisi 
erikriteeriume:

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) säästvus, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ja saastevaba vesiniku 
kasutuselevõtu tõhustamine;

i) säästvus, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ja saastevaba vesiniku või 
sünteetiliste kütuste kasutuselevõtu 
tõhustamine;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) aruka energiasektori lõimimise 
hõlbustamine eri energiakandjate ja 
sektorite ühendamise kaudu.

iii) aruka energiasektori lõimimise 
hõlbustamine eri energiakandjate ja 
sektorite ühendamise kaudu, võimaldades 
sellised paindlikkusteenuseid nagu 
nõudlusele reageerimine ja hoiustamine. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) II lisa punktis 2 sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
arukate gaasivõrkude projektide puhul 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa säästvusele, võimaldades ja 
hõlbustades taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside, näiteks biometaani või 
saastevaba vesiniku lõimimist gaasi jaotus- 
ja ülekandevõrkudesse, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

f) II lisa punktis 2 sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
arukate gaasivõrkude projektide puhul 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa säästvusele, võimaldades ja 
hõlbustades paljude taastuvate ja vähese 
CO2-heitega gaaside, näiteks biometaani, 
sünteetilise metaani või vesiniku lõimimist 
gaasi jaotus- ja ülekandevõrkudesse, võttes 
täielikult arvesse koostalitlusvõimet, et 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja/või aidates oluliselt kaasa 
nende sektorite CO2-heite vähendamisele, 
kus elujõulised tehnoloogilised 
alternatiivid ei ole veel kättesaadavad. 
Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
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järgmise erikriteeriumi täitmisele:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
parandades gaasi ülekandmise ja jaotamise 
tõhusust ja koostalitlusvõimet võrgu 
igapäevases toimimises, muu hulgas 
tegeledes uuenduslike tehnoloogiate 
kasutuselevõtu abil probleemidega, mis 
tulenevad erineva kvaliteediga gaaside 
sisestamisest, ning küberturvalisusest 
tulenevate probleemidega;

i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
parandades gaasi ülekandmise ja jaotamise 
tõhusust ja koostalitlusvõimet võrgu 
igapäevases toimimises, muu hulgas 
tegeledes uuenduslike tehnoloogiate 
kasutuselevõtu abil probleemidega, mis 
tulenevad erineva kvaliteediga gaaside 
sisestamisest, ning küberturvalisusest 
tulenevate probleemidega, tagades 
varustuskindluse ning edendades 
taastuvate ja vähese CO2-heitega 
energiaallikate ja tõukesüsteemide 
kasutamist, mis vähendavad saastet;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) uute tehnoloogiate ja 
innovatsiooni kasutuselevõtt 
energiatõhusate süsteemide ja 
alternatiivsete puhaste kütuste 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seda, kuivõrd projekt täiendab teisi 
kavandatud projekte;

b) teiste kavandatud projektide mõju, 
mis võivad olla täiendavad, konkureerivad 
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hinnatava projektiga või võivad sellega 
konkureerida;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) sünergia, mille iga kavandatav 
projekt loob energiataristu ning 
transpordi- ja turismisektori CO2-heite 
vähendamise eesmärkide vahel, ning 
kavandatavate projektide võimalik 
sünergia teiste võrkudega, sealhulgas 
üleeuroopalise transpordivõrgu ja 
alternatiivkütuste taristuga;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liidu loendist välja jäetud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määruse alusel 
ühishuviprojekti staatusega seonduvad 
õigused ja kohustused. 

9. Liidu loendist välja jäetud projektid 
kaotavad kõik käesoleva määruse alusel 
ühishuviprojekti staatusega seonduvad 
õigused ja kohustused. 

Projektil, mis ei ole enam liidu loendis, 
kuid mille taotluse pädev asutus on 
läbivaatamiseks vastu võtnud, säilivad 
III peatükist tulenevad õigused ja 
kohustused, välja arvatud juhul, kui projekt 
jäeti loendist välja lõikes 8 sätestatud 
põhjustel.

Projektil, mis ei ole enam liidu loendis, 
kuid mille taotluse pädev asutus on 
läbivaatamiseks vastu võtnud, säilivad 
III peatükist tulenevad õigused ja 
kohustused, välja arvatud juhul, kui projekt 
jäeti loendist välja lõikes 8 sätestatud 
põhjustel.
Projektile, millele on määruse (EL) 
347/2013 kohaselt antud ühishuviprojekti 
staatus, võib kinnitada III peatükist 
tulenevad õigused ja kohustused 
tingimusel, et vaja on kõrvaldada 
liikmesriikide vahel puuduvad piiriülesed 
ühendused ja see aitab saavutada CO2-
heite vähendamise eesmärke, sealhulgas 
taastuvenergia integreerimise kaudu.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühishuviprojekti rakendamisel 
tekivad olulised raskused, võib komisjon 
kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega 
määrata projektile kuni üheks aastaks 
Euroopa koordinaatori, kelle ametiaega 
võib pikendada kaks korda.

1. Kui ühishuviprojekti rakendamisel 
tekivad olulised raskused ja hilinemised, 
määrab komisjon kokkuleppel asjaomaste 
liikmesriikidega projektile kuni üheks 
aastaks Euroopa koordinaatori, kelle 
ametiaega võib pikendada kaks korda.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et tagada ühishuviprojektidega 
seotud taotlusdokumentide tõhus 
menetlemine, kindlustavad 
projektiarendajad ja kõik asjaomased 
ametiasutused dokumentide võimalikult 
kiire läbivaatamise.

2. Et tagada ühishuviprojektidega 
seotud taotlusdokumentide tõhus 
menetlemine, kindlustavad 
projektiarendajad ja kõik asjaomased 
ametiasutused dokumentide 
eelisjärjekorras läbivaatamise.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks liidu õigusest 
tulenevate kohustuste täitmist, antakse 
juhul, kui kõnealune staatus on 
siseriiklikus õiguses ette nähtud, 
ühishuviprojektidele riikliku tähtsuse 
poolest kõrgeim võimalik staatus ja neid 
käsitatakse asjakohaselt ka loamenetlustes, 
ning kui siseriiklik õigus seda ette näeb, 
siis ka ruumilisel planeerimisel, sealhulgas 
keskkonnamõju hindamisega seonduvatel 

3. Ilma et see piiraks liidu õigusest 
tulenevate kohustuste täitmist, antakse 
juhul, kui kõnealune staatus on 
siseriiklikus õiguses ette nähtud, 
ühishuviprojektidele riikliku tähtsuse 
poolest kõrgeim võimalik staatus ja neid 
käsitatakse asjakohaselt ka loamenetlustes, 
ning kui siseriiklik õigus seda ette näeb, 
siis ka ruumilisel planeerimisel, sealhulgas 
keskkonnamõju hindamisega seonduvatel 
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juhtudel, asjaomase energiataristu liigi 
suhtes kohaldatavas siseriiklikus õiguses 
sellise käsitamise kohta sätestatud viisil.

juhtudel, asjaomase energiataristu liigi 
suhtes kohaldatavas siseriiklikus õiguses 
sellise käsitamise kohta sätestatud viisil, 
ilma et see piiraks asjakohaste liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide täielikku ja 
sidusat kohaldamist.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kõik kõnealustes direktiivides 
sätestatud tingimused seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 6 lõikes 4 ja direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 7 käsitletud 
keskkonnamõjuga on täidetud, käsitatakse 
ühishuviprojekte energiapoliitika 
seisukohast avalikus huvis olevana ning 
neid võib käsitada ülekaaluka avaliku 
huviga projektidena.

Kui kõik kõnealustes direktiivides 
sätestatud tingimused seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 6 lõikes 4 ja direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 7 käsitletud 
keskkonnamõjuga on täidetud, käsitatakse 
ühishuviprojekte energiapoliitika 
seisukohast avalikus huvis olevana ning 
neid käsitatakse ülekaaluka avaliku huviga 
projektidena.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomaste asutuste pädevuse võiks lisada 
kooskõlas artikli 8 lõikega 1 määratud 
riigi tasandi pädeva asutuse pädevusse või 
nad säilitaksid teataval määral oma 
sõltumatu pädevuse kooskõlas vastava 
lubade andmise süsteemiga, mille 
liikmesriik on valinud kooskõlas 
käesoleva lõikega, et hõlbustada 
tervikotsuse tegemist ja teha vastavalt 
koostööd riigi pädeva asutusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 58
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ühishuviprojekti kohta tuleb 
teha otsuseid vähemalt kahes liikmesriigis, 
võtavad asjakohased pädevad asutused 
kõik vajalikud meetmed, et kindlustada 
tulemuslik ja tõhus koostöö ja tegevuse 
koordineerimine, sh artikli 10 lõikes 5 
osutatud etappide järgimisel. Liikmesriigid 
püüavad ette näha ühismenetlused, 
eelkõige keskkonnamõju hindamiseks.

5. Kui ühishuviprojekti kohta tuleb 
teha otsuseid vähemalt kahes liikmesriigis, 
võtavad asjakohased pädevad asutused 
kõik vajalikud meetmed, et kindlustada 
tulemuslik ja tõhus koostöö ja tegevuse 
koordineerimine, sh artikli 10 lõikes 5 
osutatud etappide järgimisel. Liikmesriigid 
tagavad, et nende vastavad pädevad 
riiklikud asutused näevad ette 
ühismenetlused, eelkõige keskkonnamõju 
hindamiseks, ning kooskõlastavad oma 
ajakavad ja lepivad kokku loamenetluse 
ühises ajakavas.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Piiriüleste ühishuviprojektide 
jaoks võib luua artikli 2 lõikes 10a (uus) 
määratletud uue pädeva asutuse.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu pikkuse soovitusliku tähtaja 
jooksul alates loamenetluse alustamisest 
vastavalt artikli 10 lõike 1 punktile a 
koostab projektiarendaja üldsuse osalemise 
kontseptsiooni ja esitab selle pädevale 
asutusele, järgides seejuures lõikes 1 
osutatud käsiraamatus kirjeldatud 
menetlust ja VI lisas sätestatud suuniseid. 
Pädev asutus taotleb üldsuse osalemise 

Kolme kuu pikkuse soovitusliku tähtaja 
jooksul alates loamenetluse alustamisest 
vastavalt artikli 10 lõike 1 punktile a 
koostab projektiarendaja üldsuse osalemise 
kontseptsiooni ja esitab selle pädevale 
asutusele, järgides seejuures lõikes 1 
osutatud käsiraamatus kirjeldatud 
menetlust ja VI lisas sätestatud suuniseid. 
Pädev asutus või vajaduse korral pädev 
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kontseptsiooni muutmist või kiidab selle 
heaks kolme kuu jooksul alates selle 
saamisest. Seejuures võtab pädev asutus 
arvesse igasugust enne loamenetluse algust 
toimunud üldsuse osalemist ja üldsusega 
konsulteerimist, niivõrd kui selline 
osalemine ja konsulteerimine vastas 
käesoleva artikli nõuetele.

ühisasutus taotleb üldsuse osalemise 
kontseptsiooni muutmist või kiidab selle 
heaks kolme kuu jooksul alates selle 
saamisest. Seejuures võtab pädev asutus 
arvesse igasugust enne loamenetluse algust 
toimunud üldsuse osalemist ja üldsusega 
konsulteerimist, niivõrd kui selline 
osalemine ja konsulteerimine vastas 
käesoleva artikli nõuetele.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui projektiedendaja kavatseb teha 
heakskiidetud kontseptsioonis olulisi 
muudatusi, teatab ta sellest pädevale 
asutusele. Sellisel juhul võib pädev asutus 
nõuda muudatuste tegemist.

Kui projektiedendaja kavatseb teha 
heakskiidetud kontseptsioonis olulisi 
muudatusi, teatab ta sellest pädevale 
asutusele või vajaduse korral pädevale 
ühisasutusele. Sellisel juhul võib pädev 
asutus nõuda muudatuste tegemist.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektiarendaja loob ühishuviprojekti 
käsitlevat asjakohast teavet sisaldava, 
projektile pühendatud veebisaidi, mis 
seotakse komisjoni veebisaidi ja artiklis 23 
osutatud läbipaistvusplatvormiga ning mis 
vastab VI lisa punktis 6 sätestatud 
nõuetele, ning ta ajakohastab seda 
korrapäraselt. Tundlikku äriteavet 
käsitatakse konfidentsiaalsena.

Projektiarendaja loob ühishuviprojekti 
käsitlevat asjakohast teavet sisaldava, 
projektile pühendatud veebisaidi, mis 
seotakse komisjoni veebisaidi, sealhulgas 
artikli 5 lõikes 1 osutatud kava 
rakendamine, ja artiklis 23 osutatud 
läbipaistvusplatvormiga ning mis vastab 
VI lisa punktis 6 sätestatud nõuetele, ning 
ta ajakohastab seda korrapäraselt. 
Tundlikku äriteavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena.

Muudatusettepanek 63
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt kaht liikmesriiki hõlmava 
piiriülese projekti korral kooskõlastavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
oma tegevust, et koostada ühine ajakava, 
viies ajakavad kooskõlla;

Vähemalt kaht liikmesriiki hõlmava 
piiriülese projekti korral võib luua artikli 2 
lõikes 10a (uus) määratletud pädeva 
ühisasutuse või asjaomaste liikmesriikide 
pädevad asutused koostavad ühise ajakava, 
viies ajakavad kooskõlla;

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne oma metoodikate esitamist 
korraldavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
ulatuslikke konsultatsioone, mis hõlmavad 
vähemalt kõigi asjakohaste sidusrühmade 
esindusorganisatsioone, sh Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksust (edaspidi 
„ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus“), kõiki 
asjakohaseid vesinikuvaldkonna 
sidusrühmi ja asjakohastel juhtudel riigi 
reguleerivaid asutusi ja teisi riigi tasandi 
asutusi.

Enne oma metoodikate esitamist 
korraldavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
ulatuslikke konsultatsioone, mis hõlmavad 
vähemalt kõigi asjakohaste sidusrühmade 
esindusorganisatsioone, sh Euroopa 
jaotusvõrguettevõtjate üksust (edaspidi 
„ELi jaotusvõrguettevõtjate üksus“), kõiki 
asjakohaseid vesinikuvaldkonna, liikuvuse 
ja nõudlusele reageerimise sidusrühmi ja 
asjakohastel juhtudel riigi reguleerivaid 
asutusi ja teisi riigi tasandi asutusi.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse metoodika koos 
konsultatsiooniprotsessi käigus saadud 
teabega ning aruanne selle arvesse võtmise 
kohta, esitab koostööamet arvamuse 
ENTSO-E-le, ENTSO-G-le, 
liikmesriikidele ja komisjonile ning 
avaldab selle koostööameti veebisaidil.

2. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse metoodika koos 
konsultatsiooniprotsessi käigus saadud 
teabega ning aruanne selle arvesse võtmise 
kohta, esitab koostööamet arvamuse 
nõuetekohaseks kaalumiseks ENTSO-E-
le, ENTSO-G-le, liikmesriikidele ja 
komisjonile ning avaldab selle 
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koostööameti veebisaidil.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisa 
punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. ENTSO-E ja ENTSO-G 
saavad neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates tulude-kulude analüüsides. 
Esimesed sellised näitajad avaldatakse 
[1. novembriks 2022].

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisa 
punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide ja kui see on 
asjakohane, võimalike alternatiivide, 
näiteks paindlikkusmeetmete või sektorite 
ühendamise projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. ENTSO-E ja ENTSO-G 
saavad neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates tulude-kulude analüüsides. 
Esimesed sellised näitajad avaldatakse 
[1. novembriks 2022].

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad 
[31. detsembriks 2023] komisjonile ja 
koostööametile ühiselt elektri, gaasi ja 
vesiniku ülekandetaristuid ning 
salvestamis- ja veeldatud maagaasi rajatisi 
ja elektrolüüsiseadmeid käsitleva sidusa ja 
vastastikku ühendatud energiaturu ja -
võrgu mudeli, mis hõlmab V lisa 
põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid.

11. ENTSO-E ja ENTSO-G esitavad 
[31. detsembriks 2023] komisjonile ja 
koostööametile ühiselt elektri, gaasi ja 
vesiniku ülekandetaristuid ning 
salvestamis-, soojus-, ja veeldatud 
maagaasi rajatisi ja elektrolüüsiseadmeid 
käsitleva sidusa ja vastastikku ühendatud 
energiaturu ja -võrgu mudeli, mis hõlmab 
V lisa põhimõtete kohaselt väljatöötatud 
esmatähtsaid koridore ja alasid.



PE691.151v02-00 238/341 RR\1240105ET.docx

ET

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[31. juuliks 2022] avaldab koostööamet 
pärast ulatuslikku konsultatsiooniprotsessi, 
millesse on kaasatud komisjon ja vähemalt 
kõiki asjakohaseid sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid (sealhulgas ENTSO-E, 
ENTSO-G, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ja asjakohased vesinikuvaldkonna 
sidusrühmad), ENTSO-E ja ENTSO-G 
poolt väljatöötatavate ühiste 
stsenaariumide raamsuunised. Neid 
suuniseid ajakohastatakse vajaduse korral 
korrapäraselt.

[31. juuliks 2022] avaldab koostööamet 
pärast ulatuslikku konsultatsiooniprotsessi, 
millesse on kaasatud komisjon ja vähemalt 
kõiki asjakohaseid sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid (sealhulgas ENTSO-E, 
ENTSO-G, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus, asjakohased vesinikuvaldkonna, 
liikuvuse ja nõudlusele reageerimise 
sidusrühmad), ENTSO-E ja ENTSO-G 
poolt väljatöötatavate ühiste 
stsenaariumide raamsuunised. Neid 
suuniseid ajakohastatakse vajaduse korral 
korrapäraselt.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taristu puuduste hindamisel järgivad 
ENTSO-E ja ENTSO-G energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
kaaluvad prioriteedina kõiki asjakohaseid 
taristuga mitteseotud lahendusi, et 
kõrvaldada tuvastatud puudused.

Taristu puuduste hindamisel järgivad 
ENTSO-E ja ENTSO-G energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
pööravad erilist tähelepanu puudustele, 
mis mõjutavad suutlikkust saavutada liidu 
CO2-heite vähendamise eesmärgid ja 
kaaluvad prioriteedina kõiki asjakohaseid 
taristuga mitteseotud lahendusi, sealhulgas 
sektorite ühendamise projekte, et 
kõrvaldada tuvastatud puudused.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vastavate aruannete esitamist 
konsulteerivad ENTSO-E ja ENTSO-G 
põhjalikult kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega, sealhulgas ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja kõigi 
asjaomaste vesinikuvaldkonna 
sidusrühmadega ning kõigi I lisa 
kohastesse esmatähtsatesse koridoridesse 
kuuluvate liikmesriikide esindajatega.

Enne vastavate aruannete esitamist 
konsulteerivad ENTSO-E ja ENTSO-G 
põhjalikult kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega, sealhulgas ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja kõigi 
asjaomaste vesinikuvaldkonna, liikuvuse ja 
nõudlusele reageerimise sidusrühmadega 
ja kodanikuühiskonnaga ning kõigi I lisa 
kohastesse esmatähtsatesse koridoridesse 
kuuluvate liikmesriikide esindajatega. 

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le 
ning komisjonile.

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le 
ning komisjonile ja teeb selle üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G taristu puudusi 
käsitlevat aruannet vastavalt komisjoni 
arvamusele enne taristu puudusi käsitleva 
õpliku aruande avaldamist.

5. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G taristu puudusi 
käsitlevat aruannet vastavalt komisjoni 
arvamusele. Esitatakse põhjendused, kui 
neid arvamusi ei kajastata taristu puudusi 
käsitlevas lõplikus aruandes.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [31. juuliks 2022] määravad 
liikmesriigid komisjoni toetusel oma 
konkreetsetes esmatähtsates avamere 
võrgukoridorides, nagu on kindlaks 
määratud I lisa punktis 2, võttes arvesse iga 
piirkonna eripära ja arengut, ühiselt 
kindlaks ja lepivad kokku, et teevad 
koostööd igas merepiirkonnas 2050. aastal 
kasutatava avamere taastuvenergia koguse 
osas koos 2030. ja 2040. aasta 
vaheetappidega, võttes arvesse oma 
riiklikke energia- ja kliimakavasid, iga 
merepiirkonna avamere taastuvenergia 
potentsiaali, keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise ning liidu CO2-heite 
vähendamise eesmärke. Kõnealune 
kokkulepe sõlmitakse kirjalikult liidu 
territooriumiga seotud iga merepiirkonna 
kohta.

1. [31. juuliks 2022] määravad 
liikmesriigid komisjoni toetusel oma 
konkreetsetes esmatähtsates avamere 
võrgukoridorides, nagu on kindlaks 
määratud I lisa punktis 2, võttes arvesse iga 
piirkonna eripära ja arengut, ühiselt 
kindlaks ja lepivad kokku, et teevad 
koostööd igas merepiirkonnas 2050. aastal 
kasutatava avamere taastuvenergia koguse 
osas koos 2030. ja 2040. aasta 
vaheetappidega, võttes arvesse oma 
riiklikke energia- ja kliimakavasid, 
määratud merepiirkonna avamere 
taastuvenergia potentsiaali, 
keskkonnakaitset ja muid merekasutusviise 
ning liidu CO2-heite vähendamise 
eesmärke. Kõnealune kavatsuste 
deklaratsioon sõlmitakse kirjalikult liidu 
territooriumiga seotud iga merepiirkonna 
kohta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. [31.juuliks 2023] töötab ENTSO-E 
asjakohaste ülekandevõrguettevõtjate, riigi 
reguleerivate asutuste ja komisjoni osalusel 
ning kooskõlas lõikes 1 osutatud 
kokkuleppega välja ja avaldab 2050. aasta 
eesmärke kajastava lõimitud avamerevõrgu 
arengukava, mis sisaldab vaheetappe 2030. 
ja 2040. aastaks, iga merepiirkonna kohta 
kooskõlas I lisas osutatud esmatähtsate 
avamere võrgukoridoridega, võttes arvesse 
keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise. Kõnealust lõimitud 
avamerevõrgu arengukava ajakohastatakse 

2. [31.juuliks 2023] töötab ENTSO-E 
asjakohaste ülekandevõrguettevõtjate, riigi 
reguleerivate asutuste ja komisjoni osalusel 
ning kooskõlas lõikes 1 osutatud 
kokkuleppega välja ja avaldab 2050. aasta 
eesmärke kajastava lõimitud avamerevõrgu 
arengukava, mis sisaldab vaheetappe 2030. 
ja 2040. aastaks, iga merepiirkonna kohta 
kooskõlas I lisas osutatud esmatähtsate 
avamere võrgukoridoridega, võttes arvesse 
keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise. Lõimitud avamerevõrgu 
kavad võivad sisaldada ka 
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seejärel iga kolme aasta järel. vesinikutaristut, kui seda peetakse 
asjakohaseks. Kõnealust lõimitud 
avamerevõrgu arengukava ajakohastatakse 
seejärel iga kolme aasta järel.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude piiriülesel jaotamisel üritavad 
asjaomased riigi reguleerivad asutused 
saavutada asjaomaste 
ülekandevõrguettevõtjatega konsulteerides 
vastastikuse kokkuleppe, mis põhineb muu 
hulgas lõike 3 punktides a ja b nimetatud 
teabel. Nende hindamine põhineb samal 
stsenaariumil, mida kasutati 
ühishuviprojektiga hõlmatud liidu loendi 
koostamise valikumenetluse puhul.

Kulude piiriülesel jaotamisel üritavad 
asjaomased riigi reguleerivad asutused 
saavutada asjaomaste 
ülekandevõrguettevõtjatega konsulteerides 
vastastikuse kokkuleppe, mis põhineb muu 
hulgas lõike 3 punktides a ja b nimetatud 
teabel. Nende hindamine võtab arvesse 
sama stsenaariumit, mida kasutati 
ühishuviprojektiga hõlmatud liidu loendi 
koostamise valikumenetluse puhul.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. II lisa punkti 1 alapunkti d ning 
punktide 2 ja 5 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
samuti liidu rahalist abi tööde tegemise 
toetuste kujul, kui asjaomased 
projektiarendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus või innovatsioon, 
ja selle ärilise tasuvuse puudumist vastavalt 
kulude-tulude analüüsile, äriplaanile ja 
muudele hinnangutele, mille on koostanud 
eelkõige potentsiaalsed investorid või 
võlausaldajad või võimaluse korral riigi 
reguleeriv asutus.

4. II lisa punkti 1 alapunkti d ning 
punktide 2, 4 ja 5 kohastesse 
kategooriatesse kuuluvatele 
ühishuviprojektidele antakse samuti liidu 
rahalist abi tööde tegemise toetuste kujul, 
kui asjaomased projektiarendajad suudavad 
selgelt tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus või innovatsioon, 
ja selle ärilise tasuvuse puudumist vastavalt 
kulude-tulude analüüsile, äriplaanile ja 
muudele hinnangutele, mille on koostanud 
eelkõige potentsiaalsed investorid või 
võlausaldajad või võimaluse korral riigi 
reguleeriv asutus.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 3 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
seitsmeks aastaks alates [1. jaanuarist 
2022]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne seitsmeaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklis 3 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates [1. jaanuarist 2022]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) elektri- ja vesinikusektori puhul 
liikmesriikidevaheliste ühenduste loomise 
areng, sellega seotud energiahindade areng 
ning energiavõrgu tõrgete arv, põhjused ja 
majanduskulu;

e) elektri- ja vesinikusektori puhul 
liikmesriikidevaheliste ühenduste loomise 
areng, sellega seotud energiahindade areng 
ning energiavõrgu tõrgete arv, põhjused ja 
majanduskulu ning panus paindlikkusse, 
energiasüsteemi integratsiooni ja sektorite 
ühendamisse;
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) edusammud, mida on tehtud 
bioloogilisele mitmekesisusele avaldatava 
positiivse mõju ja põhimõtte „Ära tee 
kahju“ puhul;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja kulud, välja arvatud mis tahes 
tundlik äriteave;

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja kulud, eelkõige seoses CO2-heite 
vähendamisega, välja arvatud mis tahes 
tundlik äriteave;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) Ühendatud vesinikuvõrgud Lääne-
Euroopas (HI West): vesinikutaristu, mis 
võimaldab luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

8) Ühendatud vesinikuvõrgud Lääne-
Euroopas (HI West): vesinikutaristu, 
sealhulgas selleks otstarbeks 
ümberkujundatud taristu, mis võimaldab 
luua lõimitud vesinikumagistraali, mis 
ühendab piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist, 
sealhulgas taastuvenergia 
tootmispiirkondade ühendamine 
elektrolüsaatorite ja seejärel sünteetiliste 
kütuste tootmiskeskustega ning 
lõpptarbija tarbimise võimaldamine kõigis 
sektorites.
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosa 
ühendatud vesinikuvõrgud (HI East): 
vesinikutaristu, mis võimaldab luua 
lõimitud vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

9) Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosa 
ühendatud vesinikuvõrgud (HI East): 
vesinikutaristu, sealhulgas selleks 
otstarbeks ümberkujundatud taristu, mis 
võimaldab luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist, 
sealhulgas taastuvenergia 
tootmispiirkondade ühendamine 
elektrolüsaatorite ja seejärel sünteetiliste 
kütuste tootmiskeskustega ning 
lõpptarbija tarbimise võimaldamine kõigis 
sektorites.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. osa – punkt 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Läänemere energiaturu 
vesinikuvõrkude ühendamise tegevuskava 
(BEMIP Hydrogen): vesinikutaristu, mis 
võimaldab luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

10) Läänemere energiaturu 
vesinikuvõrkude ühendamise tegevuskava 
(BEMIP Hydrogen): vesinikutaristu, 
sealhulgas selleks otstarbeks 
ümberkujundatud taristu, mis võimaldab 
luua lõimitud vesinikumagistraali, mis 
ühendab piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist, 
sealhulgas taastuvenergia 
tootmispiirkondade ühendamine 
elektrolüsaatorite ja seejärel sünteetiliste 
kütuste tootmiskeskustega ning 
lõpptarbija tarbimise võimaldamine kõigis 
sektorites.
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Arukate elektrivõrkude 
kasutuselevõtt: nutivõrgu tehnoloogia 
kasutuselevõtt kogu liidus, et tõhusalt 
lõimida kõigi elektrivõrguga ühendatud 
kasutajate käitumine ja tegevus, eelkõige 
suurte elektrikoguste tootmine taastuvatest 
või hajutatud energiaallikatest ja tarbijate 
nõudlusreageering.

11) Arukate elektrivõrkude 
kasutuselevõtt: nutivõrgu tehnoloogia 
kasutuselevõtt kogu liidus, et tõhusalt 
lõimida kõigi elektrivõrguga ühendatud 
kasutajate käitumine ja tegevus, eelkõige 
suurte elektrikoguste tootmine taastuvatest 
või hajutatud energiaallikatest, energia 
salvestamise ja muundamise rajatised ja 
tarbijate nõudlusreageering.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11a) Power-to-X-tehnoloogiad: 
kasvuhoonegaaside vähendamist 
võimaldavate rakenduste kasutuselevõtu 
toetamine ning panustamine süsteemi 
turvalisse, tõhusasse ja usaldusväärsesse 
toimimisse ning aruka energiasüsteemi 
integreerimisse.
Asjaomased liikmesriigid: 3. osas 
loetletud liikmesriigid.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) Piiriülene CO2 võrk: liikmesriike 
ning ümbritsevaid kolmandaid riike 
hõlmava CO2- transporditaristu 

12) Piiriülene CO2 võrk: liikmesriike 
ning ümbritsevaid kolmandaid riike 
hõlmava CO2 kogumise, kasutamise, 
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arendamine CO2 kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia kasutuselevõtuks.

säilitamise ja transpordi taristu 
arendamine CO2 kogumise ja säilitamise 
või kasutamise tehnoloogia 
kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) Arukad gaasivõrgud: arukate 
gaasivõrkude tehnoloogia kasutuselevõtt 
kogu liidus, et tõhusalt lõimida gaasivõrku 
palju taastuvaid ja vähese CO2 heitega 
gaasi allikaid, toetada võrguhalduse 
uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu 
ning hõlbustada arukat energiasüsteemide 
lõimimist ja nõudlusreageeringut.

13) Arukad gaasivõrgud: arukate 
gaasivõrkude tehnoloogia kasutuselevõtt 
kogu liidus, et tõhusalt lõimida gaasivõrku 
palju taastuvaid ja vähese CO2 heitega 
gaasi allikaid, toetada võrguhalduse 
uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu 
ning hõlbustada arukat energiasüsteemide 
lõimimist ja nõudlusreageeringut, aidata 
oluliselt kaasa nende sektorite CO2-heite 
vähendamisele, kus elujõulised 
tehnoloogilised alternatiivid ei ole veel 
kättesaadavad, luua sünergia TEN-T 
võrguga, sealhulgas võttes arvesse mere- 
ja siseveetranspordi ja sadamate piiriülest 
mõõdet.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13a) Piiriülesed integreeritud energia- 
ja transpordivõrgud: vesinikuühendused, 
mis asuvad olemasolevas Euroopa 
transpordivõrgus ja ühendavad 
energiataristu selle koridori transpordi 
(alternatiivkütuse) taristuga, et 
vähendada transpordivoogude CO2-
heidet.
Asjaomased liikmesriigid: kõik.
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. osa – punkt 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13b) Väikeste ühendatud või isoleeritud 
süsteemide ja saarte, sealhulgas 
äärepoolseimate piirkondade 
integreerimine: elektrienergia 
ülekandmise ja salvestamise taristute 
arendamine (nagu on osutatud artikli 4 
kolmanda lõike punktis a), mis aitab 
kaasa saarte paremale ühendamisele ning 
taastuvenergia tõhusamale 
integreerimisele ja üldisele 
energiasüsteemi integreerimisele.
Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektrisalvestusrajatised elektri 
alaliseks või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse 
taristutesse või geoloogiliselt, tingimusel et 
need on vahetult ühendatud kõrgepinge 
õhuliinidega, mis on projekteeritud pingele 
vähemalt 110 kV;

b) elektrisalvestusrajatised elektri 
alaliseks või ajutiseks salvestamiseks 
maapealsetesse või maa-alustesse taristusse 
või geoloogiliselt, tingimusel et need on 
vahetult ühendatud kõrgepinge 
õhuliinidega, mis on projekteeritud pingele 
vähemalt 110 kV või on otseselt 
ühendatud transpordisõlmedega või muu 
asjakohase energiasüsteemi taristuga;

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) elektrisõidukite taristu laadimine 
kogu territooriumil, sealhulgas raskesti 
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ligipääsetavates piirkondades, nagu 
saared, äärepoolseimad piirkonnad ja 
asustamata alad;

Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) telemaatilised rakendused, mille 
eesmärk on integreerida transpordi- ja 
liikuvuslahendused elektrivõrguga, 
sealhulgas sõidukite laadimine, energia 
salvestamine ja nõudluse haldamine; 

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mis tahes järgmised seadmed või 
paigaldised, mille eesmärk on võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate ja vähese CO2 
heitega gaaside (sealhulgas biometaan või 
vesinik) lõimimist võrku: digitaalsed 
süsteemid ja komponendid, mis ühendavad 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, et 
võimaldada gaasivõrgus gaasi tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
interaktiivset ja arukat seiret, mõõtmist, 
kvaliteedikontrolli ja juhtimist. Lisaks 
võivad sellised projektid hõlmata ka 
seadmeid, mis võimaldavad 
vastassuunavoogusid jaotustasandilt 
ülekandetasandini ja sellega seotud 
olemasoleva võrgu vajalikke uuendusi.

a) mis tahes järgmised seadmed või 
paigaldised, mille eesmärk on võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate ja vähese CO2 
heitega gaaside (nagu biometaan ja 
vesinik) lõimimist võrku: digitaalsed 
süsteemid ja komponendid, mis ühendavad 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, et 
võimaldada gaasivõrgus gaasi tootmise, 
ülekandmise, jaotamise, säilitamise ja 
tarbimise interaktiivset ja arukat 
integreerimist, seiret, mõõtmist, 
kvaliteedikontrolli ja juhtimist. Lisaks 
võivad sellised projektid hõlmata ka 
seadmeid, mis võimaldavad 
vastassuunavoogusid jaotustasandilt 
ülekandetasandini ja sellega seotud 
olemasoleva võrgu vajalikke uuendusi 
ning sellega seotud vajalikke uusi 
võrguühendusi ja selleks otstarbeks 
ümberkujundatud taristuid.
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) seadmed või sisseseade, mille 
eesmärk on kiirendada CO2-heite 
vähendamist sektorites, kus elujõulised 
tehnoloogilised alternatiivid ei ole veel 
kättesaadavad, näiteks mere-, 
lennutransport kaugveod ja 
raskeveokitega transport.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Vesinik: 3) Vesinik, sealhulgas 
taastuvallikatest toodetud ja vähese CO2-
heitega vesinik:

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vesiniku transportimise 
ülekandetorustikud, mis annavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
alustel juurdepääsu paljudele võrgu 
kasutajatele ning mis sisaldavad peamiselt 
kõrgsurve-vesinikutorustikke, välja arvatud 
vesiniku kohalikuks jaotamiseks mõeldud 
torustikud;

a) vesiniku transportimise ülekande ja 
jaotamise torustikud, mille eesmärk on 
anda läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel alustel juurdepääs 
kõikidele võrgu kasutajatele ning mis 
sisaldavad peamiselt kõrgsurve-
vesinikutorustikke, välja arvatud vesiniku 
kohalikuks jaotamiseks mõeldud 
torustikud;

Muudatusettepanek 98
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) igasugused seadmed või 
paigaldised, sh kompressorjaamad, mis on 
vajalikud vesinikusüsteemi ohutuks, 
kindlaks ja tõhusaks tööks või 
kahesuunaliste voogude läbilaske võimsuse 
tagamiseks.

d) igasugused seadmed või 
paigaldised, sh kompressorjaamad, mis on 
vajalikud vesinikusüsteemi, sealhulgas 
uue või selleks otstarbeks kohandatud 
taristu ohutuks, kindlaks ja tõhusaks tööks 
või kahesuunaliste voogude läbilaske 
võimsuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) vesinikutaristu mitmeliigilistes 
transpordisõlmedes või 
elektrolüüsiseadmete ühendamine 
sünteetiliste kütuste tootmiskohtadega;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) seadmed või paigaldised, mille 
eesmärk on vesiniku tarnimine 
vesinikkütusel töötavate 
liikuvuslahenduste jaoks, eriti TEN-T 
põhivõrgus, ning võttes arvesse 
telemaatilisi rakendusi transpordi- ja 
liikuvuslahenduste integreerimiseks 
vesinikuvõrku.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d – alalõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a, b, c ja d loetletud varad 
võivad olla uued ehitatud varad või 
maagaasist vesiniku jaoks kasutamiseks 
ümber kujundatud varad või nende kahe 
kombinatsioon.

Punktides a, b, c, d, da ja db loetletud 
varad võivad olla uued ehitatud varad või 
maagaasist vesiniku jaoks kasutamiseks 
ümber kujundatud või selleks otstarbeks 
kohandatud varad või nende kahe 
kombinatsioon.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Elektrolüüsirajatised: 4) Elektrolüüsirajatised ja Power-to-
X-rajatised:

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektrolüüsiseadmed: i)mille 
võimsus on vähemalt 100 MW, ii) mille 
tootmine vastab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 
artikli 25 lõikes 2 ja V lisas sätestatud 
nõudele vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet olelusringi jooksul 70 % võrreldes 
fossiilkütusega, mille võrdlusväärtus on 
94 g CO2e/MJ1. Olelusringi jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
vähenemise arvutamiseks kasutatakse 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 
lõikes 5 osutatud metoodikat või standardit 
ISO 14067 või ISO 14064-1. 
Kasvuhoonegaaside heite kvantifitseeritud 
vähenemist olelusringi jooksul tõendatakse 
vajaduse korral kooskõlas 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikliga 30 või 
sõltumatu kolmanda isiku poolt; ja iii) 

a) elektrolüüsiseadmed: i)mille 
võimsus on vähemalt 60 MW; ii)mille 
võimsus on vähemalt 30 MW uuenduslike 
keskmiste väärtusahelate korral (nt 
mereteed vedelate orgaaniliste 
vesinikukandjate, vedela vesiniku või 
ammoniaagi kaudu); iii) mille tootmine 
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 25 
lõikes 2 ja V lisas sätestatud nõudele 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
olelusringi jooksul 70 % võrreldes 
fossiilkütusega, mille võrdlusväärtus on 
94 g CO2e/MJ1. Olelusringi jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
vähenemise arvutamiseks kasutatakse 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 
lõikes 5 osutatud metoodikat või standardit 
ISO 14067 või ISO 14064-1. 
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millel on ka võrguga seotud funktsioon; Kasvuhoonegaaside heite kvantifitseeritud 
vähenemist olelusringi jooksul tõendatakse 
vajaduse korral kooskõlas 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikliga 30 või 
sõltumatu kolmanda isiku poolt; ja iii) 
millel on ka võrguga seotud funktsioon;

__________________ __________________
1 ELT L 328, 21.12.2018, lk 82. 1 ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) muud Power-to-X-rajatised kui 
vesinikurajatised : i)mille võimsus on 
vähemalt 100 MW; ii) mille tootmine 
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 25 
lõikes 2 ja V lisas sätestatud nõudele 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
olelusringi jooksul 70 % võrreldes 
fossiilkütusega, mille võrdlusväärtus on 
94g CO2e/MJ. Olelusringi jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
vähenemise arvutamiseks kasutatakse 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikli 28 
lõikes 5 osutatud metoodikat või 
standardit ISO 14067 või ISO 14064-1. 
Kasvuhoonegaaside heite kvantifitseeritud 
vähenemist olelusringi jooksul 
tõendatakse vajaduse korral kooskõlas 
direktiivi (EL) 2018/2001 artikliga 30 või 
sõltumatu kolmanda isiku poolt; ja iii) 
millel on ka võrguga seotud funktsioon;

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seotud seadmed. b) seotud seadmed, sealhulgas 
ühendused ülekande- ja jaotusvõrkudega.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) spetsiaalne torustik, v.a 
tootmisetapi torustik, mille kaudu 
transporditakse CO2, mis on pärit mitmest 
allikast, st tööstuskäitistest (sh 
elektrijaamad), kus põlemise või muude 
fossiilsete või mittefossiilsete süsinikku 
sisaldavate ühenditega seotud keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekib CO2, selle 
püsivaks geoloogiliseks säilitamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ2;

a) spetsiaalne taristu ja seadmed 
(sealhulgas laevad ja veokid), mida 
kasutatakse CO2 kogumiseks ja 
transportimiseks, mis on pärit allikatest, 
kus põlemise või muude fossiilsete või 
mittefossiilsete süsinikku sisaldavate 
ühenditega seotud keemiliste reaktsioonide 
tagajärjel tekib CO2, selle püsivaks 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ2 või CO2 
kogumiseks ja kasutamiseks;

__________________ __________________
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114. 2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 114.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) veeldamise rajatised ja 
puhverhoidlad CO2 edasitransportimiseks. 
See ei hõlma sellises geoloogilises 
formatsioonis paiknevat taristut, mida 
kasutatakse CO2 püsivaks geoloogiliseks 
säilitamiseks vastavalt direktiivile 
2009/31/EÜ, ega seonduvaid maapealseid 
rajatisi ja sissejuhtimisseadmeid;

b) CO2 veeldamise ja hoiustamise 
rajatised edasi transportimiseks selle 
püsivaks geoloogiliseks säilitamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/31/EÜ;
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Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 109

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust asjaomase 
liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril, mille tulemusena 
suureneb piiriülese võrgu ülekandevõimsus 
selle liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril vähemalt 500 megavati 
võrra võrreldes olukorraga, kui projekt 
jäetaks käiku laskmata;

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust või suurendatakse 
võrgu stabiilsust asjaomase liikmesriigi ja 
ühe või mitme teise liikmesriigi piiril, mille 
tulemusena suureneb piiriülese võrgu 
ülekandevõimsus selle liikmesriigi ja ühe 
või mitme teise liikmesriigi piiril vähemalt 
500 megavati võrra võrreldes olukorraga, 
kui projekt jäetaks käiku laskmata;

Muudatusettepanek 110

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) elektri salvestamine: projekti 
ülesseatud võimsus on vähemalt 
225 megavatti ja sellega luuakse 

b) elektri salvestamine: projekti 
ülesseatud võimsus on vähemalt 
225 megavatti ja sellega luuakse 
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salvestamisvõimsus, mis võimaldab 
vähemalt 250 gigavatt-tunni suurust elektri 
netotoodangut aastas;

salvestamisvõimsus ja laadimiskiirus, mis 
võimaldab vähemalt 250 gigavatt-tunni 
suurust elektri netotoodangut aastas;

Muudatusettepanek 111

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vesiniku ülekandmine: projekt 
võimaldab vesiniku ülekandmist üle 
asjaomaste liikmesriikide piiride või 
suurendab olemasolevat piiriülest 
vesinikutranspordivõimsust kahe 
liikmesriigi vahelisel piiril vähemalt 10 % 
võrreldes olukorraga enne projekti 
käivitamist ning projekt näitab piisavalt, et 
on kavandatud piiriülese vesinikuvõrgu 
oluline osa, ning esitab piisavaid tõendeid 
olemasolevate kavade ja koostöö kohta 
naaberriikide ja võrguettevõtjatega;

d) vesiniku ülekandmine: projekt 
võimaldab vesiniku ülekandmist üle 
asjaomaste liikmesriikide piiride või 
suurendab olemasolevat piiriülest 
vesinikutranspordivõimsust kahe 
liikmesriigi vahelisel piiril vähemalt 10 % 
võrreldes olukorraga enne projekti 
käivitamist ning projekt näitab piisavalt, et 
on kavandatud piiriülese vesinikuvõrgu 
oluline osa, mis teenindab näiteks 
tööstusklastreid, mitmeliigilisi 
transpordisõlmi või hoidlaid ning esitab 
piisavaid tõendeid olemasolevate kavade ja 
koostöö kohta naaberriikide ja 
võrguettevõtjatega;

Muudatusettepanek 112

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) II lisa punktis 3 osutatud 
vesinikuhoidlad või vesiniku 
vastuvõtukohad: projekti eesmärk on 
tarnida otse või kaudselt vähemalt kahte 
liikmesriiki;

e) II lisa punktis 3 osutatud 
vesinikuhoidlad või vesiniku 
vastuvõtukohad: projekti eesmärk on 
tarnida otse või kaudselt, pakkudes 
energiavarustuskindlusega seotud 
eeliseid, vähemalt kahte liikmesriiki;

Muudatusettepanek 113

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



PE691.151v02-00 256/341 RR\1240105ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) elektrolüüsiseadmed: projekt tagab 
vähemalt 100 MW ülesseatud võimsuse ja 
toob otsest või kaudset kasu vähemalt 
kahele liikmesriigile;

f) elektrolüüsiseadmed: projekt tagab 
60 MW ülesseatud võimsuse ja toob otsest 
või kaudset kasu vähemalt kahele 
liikmesriigile; uuenduslikud keskosa 
väärtusahelad: projekt tagab vähemalt 
30 MW ülesseatud võimsuse ja toob otsest 
või kaudset kasu vähemalt kahele 
liikmesriigile. Projekt suudab need 
võimsused saavutada mitme etapi ja/või 
projekti kaudu;

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) Power-to-X tehnoloogiad: projekt 
tagab vähemalt 100 MW ülesseatud 
võimsuse ja toob otsest või kaudset kasu 
vähemalt kahele liikmesriigile;

Muudatusettepanek 115

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) II lisa punkti 1 alapunktides a ja e 
sätestatud kategooriasse kuuluvate 
vastastikkust huvi pakkuvate projektide 
puhul suurendab projekt võrgu 
ülekandevõimsust või kaubavoogude jaoks 
kättesaadavat võimsust selle liikmesriigi ja 
ühe või mitme kolmanda riigi piiril ning 
toob märkimisväärset kasu artikli 4 
lõikes 3 loetletud erikriteeriumide alusel 
vähemalt kahele liikmesriigile. ENTSO-E 
arvutab liikmesriikide kasu kogu liitu 
hõlmava kümneaastase võrgu arengukava 
raames ja avaldab selle;

h) II lisa punkti 1 alapunktides a ja e 
sätestatud kategooriasse kuuluvate 
vastastikkust huvi pakkuvate projektide 
puhul suurendab projekt võrgu 
ülekandevõimsust või kaubavoogude jaoks 
kättesaadavat võimsust või suurendab 
võrgu stabiilsust selle liikmesriigi ja ühe 
või mitme kolmanda riigi piiril ning toob 
märkimisväärset kasu artikli 4 lõikes 3 
loetletud erikriteeriumide alusel vähemalt 
kahele liikmesriigile. ENTSO-E arvutab 
liikmesriikide kasu kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava raames ja 



RR\1240105ET.docx 257/341 PE691.151v02-00

ET

avaldab selle;

Muudatusettepanek 116

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) II lisa punktis 5 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate vastastikkust huvi 
pakkuvate projektide puhul võib projekti 
kasutada inimtekkelise süsinikdioksiidi 
transportimiseks vähemalt kahe 
liikmesriigi ja kolmanda riigi poolt.

j) II lisa punktis 5 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate vastastikkust huvi 
pakkuvate projektide puhul võib projekti 
kasutada inimtekkelise süsinikdioksiidi 
kogumiseks, kasutamiseks, säilitamiseks 
ja transportimiseks vähemalt kahe 
liikmesriigi ja kolmanda riigi poolt.

Muudatusettepanek 117

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Varustuskindlust, 
koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kogu liitu hõlmava 
kümneaastase arengukava raames tehtud 
analüüsi kohaselt, hinnates eelkõige, 
kuidas projekt mõjutab V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormusperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele. Võimaluse korral 
mõõdetakse, millist mõju avaldab projekt 
süsteemi toimimise ja teenuste sõltumatule 
ja usaldusväärsele kontrollile.

c) Varustuskindlust, 
koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kogu liitu hõlmava 
kümneaastase arengukava raames tehtud 
analüüsi kohaselt, hinnates eelkõige, 
kuidas projekt mõjutab V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormusperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele ja transpordisektori 
elektrinõudluse eeldatavat kasvu, eriti 
elektrisõidukite jaoks maanteedel ja 
linnapiirkondades. Võimaluse korral 
mõõdetakse, millist mõju avaldab projekt 
süsteemi toimimise ja teenuste sõltumatule 
ja usaldusväärsele kontrollile.
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Muudatusettepanek 118

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse eri lõppkasutusalades, 
näiteks tööstuses või transpordis; 
taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootmise paindlikkusse ja sesoonse 
salvestamise võimalustesse või 
taastuvallikatest toodetud vesiniku 
lõimimisse.

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: otsese või kaudse panusena 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse 
raskesti kahandatava heitega sektorite eri 
lõppkasutusalades, näiteks tööstuses, 
raskeveoki- ja kaugveotranspordis; 
taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootmise paindlikkusse ja sesoonse ning 
lühiajalise salvestamise võimalustesse või 
taastuvallikatest toodetud vesiniku 
lõimimisse.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Energiavarustuskindluse ja 
paindlikkuse mõõtmiseks arvutatakse 
projekti lisaväärtus vesiniku 
varustuskindluse vastupidavusele, 
mitmekesisusele ja paindlikkusele.

c) Energiavarustuskindluse ja 
paindlikkuse mõõtmiseks arvutatakse 
projekti lisaväärtus vesiniku 
varustuskindluse vastupidavusele, 
mitmekesisusele ja paindlikkusele, 
sealhulgas taastuvatest energiaallikatest 
toodetud ja vähese CO2 heitega vesinik.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
gaasivarustuse ja tippnõudluse suhet, 
impordi osa, mida asendavad kohalikud 

b) Kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
gaasivarustuse ja kogu süsteemi hõlmava 
tippnõudluse suhet, impordi osa, mida 
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taastuvad ja vähese CO2 heitega gaasid, 
süsteemi toimimise stabiilsust, häirete 
kestust ja sagedust tarbija kohta.

asendavad kohalikud taastuvad ja vähese 
CO2 heitega gaasid, süsteemi toimimise 
stabiilsust, häirete kestust ja sagedust 
tarbija kohta.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate 
elektrolüüsiprojektide puhul hinnatakse 
artiklis 4 sätestatud kriteeriume järgmiselt:

7) II lisa punktis 4 sätestatud 
kategooriasse kuuluvate elektrolüüsi ja 
Power-to-X projektide puhul hinnatakse 
artiklis 4 sätestatud kriteeriume järgmiselt:

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvuse mõõtmiseks hinnatakse 
võrku lõimitud taastuvallikatest toodetud 
vesiniku või II lisa punkti 4 alapunkti a 
alapunktis ii määratletud kriteeriumidele 
vastava vesiniku osakaalu ja sellega seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist.

a) Säästvuse mõõtmiseks hinnatakse 
võrku lõimitud taastuvallikatest toodetud 
vesiniku või II lisa punkti 4 alapunkti a 
alapunktis ii määratletud kriteeriumidele 
vastava vesiniku või sünteetilise metaani 
osakaalu ja sellega seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Energiasüsteemide aruka lõimimise 
hõlbustamise mõõtmiseks hinnatakse 
ühendatud energiasektorites ja -
süsteemides, näiteks gaasi-, vesiniku-, 
energia- ja küttevõrgud, transpordi- ja 
tööstussektoris saavutatavat kulude 

c) Energiasüsteemide aruka lõimimise 
hõlbustamise mõõtmiseks hinnatakse 
ühendatud energiasektorites ja -
süsteemides, näiteks gaasi-, vesiniku-, 
energia- ja küttevõrgud, transpordi- ja 
tööstussektoris saavutatavat kulude ja 
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kokkuhoidu ning loodava 
nõudlusreageeringu mahtu.

kasvuhoonegaaside heite kokkuhoidu ja 
energia tõhusat kasutamist ning loodava 
nõudlusreageeringu mahtu.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Selles antakse suunised kulude-
tulude analüüsiks vajalikuks võrgu ja turu 
modelleerimise koostamiseks ja 
kasutamiseks. Modelleerimine võimaldab 
täielikult hinnata majanduslikku 
(sealhulgas turgude lõimimine, 
energiavarustuskindlus ja konkurents), 
sotsiaalset ning keskkonna- ja kliimamõju, 
sealhulgas sektoriülest mõju. Metoodika 
sisaldab üksikasju selle kohta, millist kasu 
ja kulu arvutatakse ning miks ja kuidas 
seda tehakse.

4) Selles antakse suunised kulude-
tulude analüüsiks vajalikuks võrgu ja turu 
modelleerimise koostamiseks ja 
kasutamiseks. Modelleerimine võimaldab 
täielikult hinnata majanduslikku 
(sealhulgas turgude lõimimine, 
energiavarustuskindlus, taastuvenergia 
tootmise lõimimise suutlikkuse 
suurendamine, valdkondadevaheliste 
investeeringute optimeerimine ja 
konkurents), sotsiaalset ning keskkonna- ja 
kliimamõju, sealhulgas sektoriülest 
tõhususe ja jätkusuutlikkuse mõju. 
Metoodika sisaldab üksikasju selle kohta, 
millist kasu ja kulu arvutatakse ning miks 
ja kuidas seda tehakse.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) võimalikult suures ulatuses 
tõlgitakse selle sisu naaberliikmesriikide 
kõikidesse keeltesse koostöös asjaomaste 
naaberliikmesriikidega;

h) võimalikult suures ulatuses 
tõlgitakse selle sisu kõikidesse ELi 
ametlikesse keeltesse, millel on 
naaberliikmesriigis põhikeele staatus, 
koostöös asjaomaste 
naaberliikmesriikidega;

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 6 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti sisu tõlked kõikide nende 
liikmesriikide keeltesse, mida projekt 
puudutab või millele projektil on 
märkimisväärne piiriülene mõju vastavalt 
IV lisa punktile 1;

b) projekti sisu tõlked kõikidesse ELi 
ametlikesse keeltesse, millel on põhikeele 
staatus nendes liikmesriikides, mida 
projekt puudutab või millele projektil on 
märkimisväärne piiriülene mõju vastavalt 
IV lisa punktile 1;
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise 
energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 347/2013
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

Arvamuse koostaja: Vlad-Marius Botoş

LÜHISELGITUS

Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu arengu keskmes. Püüdlemine tasakaalustatud, 
kaasava, jätkusuutliku ja kaasaegse ühiskonna poole kogu liidus, põhimõte „kedagi ei jäeta 
kõrvale“ on eduka ja eduka poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse ülesehituse võti. 
Ühtekuuluvuspoliitika peab olema kõigi Euroopa Liidu programmide ja strateegiate alus. 

TEN-E määruse läbivaatamisega tagatakse energiataristu arengustrateegia kohandamine 
Euroopa Liidu poliitika uute keskkonna- ja sotsiaalsete nõuete ja rohelise kokkuleppega ning 
aidatakse kaasa Pariisi kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamisele. 

Suured kohandused, mida roheline kokkulepe energiataristu strateegias nõuab, et järsult 
suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist ning rohelist liikuvust, mõjutavad tugevasti 
konkreetseid piirkondi ja energiaturgu, kuid tugev seos ühtekuuluvuspoliitika ning riiklike ja 
piirkondlike arengustrateegiatega tagab, et üleminek on majanduslikul, sotsiaalsel ja 
individuaalsel tasandil edukas ja kasulik.

Kulude-tulude analüüsis ja projektide hindamisel tuleb arvesse võtta muutusi ja probleeme 
neis valdkondades, mida taastuvenergiale üleminek ja fossiilkütuste kõrvaldamine kõige enam 
mõjutavad. 

Kõigi liikmesriikide ja Euroopa Liidu piirkondade ühtse arengu huvides ei tohi võimalik 
energiapuudus ja ebaühtlasest energiataristust tingitud kitsaskohad majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut takistada.

Euroopa Liidu peamiste koridoride ja energiataristu kavandamisel on äärmiselt oluline 
kindlustada kõigi piirkondade juurdepääs energiale ja tagada, et energiajulgeoleku strateegias 
võetaks arvesse praegust olukorda, aga ka arengukavasid ja -programme, mis võivad nõudlust 
suurendada. 

Üleeuroopalise energiataristu koostoime tagamine piirkondlike ja riiklike arengukavade ja 
strateegiatega, elektritranspordi arengustrateegiaga ja muude selle valdkonna 
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arenguprojektidega toob kaasa TEN-E panuse CO2-neutraalsusse, majanduskasvu, 
konkurentsivõimesse ja sotsiaalsesse arengusse, suurendades ühtekuuluvuspoliitika panust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) komisjon esitas 11. detsembri 2019. 
aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“21 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 2050. 
aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside 
netoheidet ja kus majanduskasv on 
ressursikasutusest lahutatud. Komisjoni 
teatises kliimaalase sihtväärtuste kava 
kohta22 tehakse ettepanek suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taset 2030. aastaks vähemalt 
55 %ni – eesmärk, mida toetas 11. 
detsembril 2020 Euroopa Ülemkogu –, ja 
selle aluseks olevas mõjuhinnangus 
kinnitatakse, et tuleviku energiaallikate 
jaotus on praegusest väga erinev, ning 
rõhutatakse vajadust energiaalased 
õigusaktid läbi vaadata ja neid vajaduse 
korral muuta. Praegused investeeringud 
energiataristusse on selgelt ebapiisavad 
tuleviku energiataristu 
ümberkujundamiseks ja ehitamiseks. See 
tähendab ka, et Euroopa energiasüsteemi 
ümberkujundamise toetamiseks on vaja 
taristut, sealhulgas kiiret elektrifitseerimist, 
taastuvelektri tootmise osakaalu 
suurendamist, taastuvate ja vähese CO2-

(1) komisjon esitas 11. detsembri 2019. 
aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“21 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 2050. 
aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside 
netoheidet ja kus majanduskasv on 
ressursikasutusest lahutatud. Komisjoni 
teatises kliimaalase sihtväärtuste kava 
kohta22 tehakse ettepanek suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taset 2030. aastaks vähemalt 
55 %ni – eesmärk, mida toetas 11. 
detsembril 2020 Euroopa Ülemkogu –, ja 
selle aluseks olevas mõjuhinnangus 
kinnitatakse, et tuleviku energiaallikate 
jaotus on praegusest väga erinev, ning 
rõhutatakse vajadust energiaalased 
õigusaktid läbi vaadata ja neid vajaduse 
korral muuta, nii Euroopa kui ka riikide 
tasandil. Praegused investeeringud 
energiataristusse on selgelt ebapiisavad 
tuleviku energiataristu 
ümberkujundamiseks ja ehitamiseks ning 
selleks, et tagada energiavarustus 
vastavalt iga piirkonna eripärale. See 
tähendab ka, et Euroopa energiasüsteemi 
ümberkujundamise toetamiseks on vaja 
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heitega gaaside laialdasemat kasutamist, 
energiasüsteemide lõimimist ja 
uuenduslike lahenduste suuremat 
kasutuselevõttu.

taristut, sealhulgas kiiret elektrifitseerimist, 
taastuvelektri tootmise osakaalu 
suurendamist, taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside laialdasemat kasutamist, 
energiasüsteemide lõimimist ja 
uuenduslike lahenduste suuremat 
kasutuselevõttu.

__________________ __________________
21 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

21 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

22 Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“, 
COM(2020) 562 final, 17. september 2020.

22 Komisjoni teatis „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“, 
COM(2020) 562 final, 17. september 2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Üleeuroopalise energiataristu 
suunistega tuleks toetada tegevust, mis on 
kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnastandardite ja -prioriteetidega 
ega kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke 
määruse (EL) 2020/852 artikli 17 
tähenduses, et saavutada 
kliimaneutraalsus hiljemalt 2050. aastaks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Siiani ei ole täidetud Euroopa 
Ülemkogu 2002. aasta märtsi Barcelona 
kohtumise järeldustes kokku lepitud 
eesmärki saavutada liikmesriikide 
elektrivõrkude vaheliste ühenduste 
tasemeks vähemalt 10 % installeeritud 
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tootmisvõimsusest. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 23. ja 24. oktoobri 2014. aasta 
järeldustes elektrivõrkude vähemalt 15 % 
omavahelise ühendatuse eesmärgi. 
Komisjoni 23. novembri 2017. aasta 
teatises Euroopa energiavõrkude 
tugevdamise kohta hinnatakse edusamme 
10 % ühendatuse eesmärgi saavutamisel 
ja soovitatakse viise, kuidas jõuda 2030. 
aastaks seatud 15 % ühendatuse 
eesmärgini, tingimusel et süsteemist 
saadav kasu kaalub üles kulud, tõdedes 
samas, et paljud liikmesriigid nõuavad 
märkimisväärselt suuremat ühendatuse 
taset, võttes eelkõige arvesse võrkude 
ühendamise eksperdirühma (ITEG) 
väljatöötatud kiireloomulisuse näitajaid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruse (EL) nr 347/2013 
hindamine on selgelt näidanud, et raamistik 
on tõhusalt parandanud liikmesriikide 
võrkude lõimimist, stimuleerinud 
energiakaubandust ja seega aidanud kaasa 
liidu konkurentsivõimele. Elektri- ja 
gaasisektori ühishuviprojektid on oluliselt 
kaasa aidanud energiavarustuskindluse 
tagamisele. Gaasi puhul on taristu nüüd 
hästi ühendatud ja tarnekindlus on alates 
2013. aastast tunduvalt paranenud. 
Piirkondlik koostöö piirkondlikes 
rühmades ja kulude piiriülese jaotamise 
kaudu on olulisel kohal, et teha 
võimalikuks projektide rakendamine. 
Paljudel juhtudel ei vähendanud kulude 
piiriülene jaotamine siiski projekti 
rahastamispuudujääki, nagu oli mõeldud. 
Kuigi enamikku loamenetlusi on 
lühendatud, on protsess mõnel juhul veel 
pikk. Oluline tegur on olnud Euroopa 
ühendamise rahastust antud finantsabi, sest 
uuringute jaoks antud toetused on aidanud 

(5) Määruse (EL) nr 347/2013 
hindamine on selgelt näidanud, et raamistik 
on tõhusalt parandanud liikmesriikide 
võrkude lõimimist, stimuleerinud 
energiakaubandust ja seega aidanud kaasa 
liidu konkurentsivõimele. Elektri- ja 
gaasisektori ühishuviprojektid on oluliselt 
kaasa aidanud energiavarustuskindluse 
tagamisele. Piirkondlik koostöö 
piirkondlikes rühmades ja kulude piiriülese 
jaotamise kaudu on olulisel kohal, et teha 
võimalikuks projektide rakendamine. 
Paljudel juhtudel ei vähendanud kulude 
piiriülene jaotamine siiski projekti 
rahastamispuudujääki, nagu oli mõeldud. 
Kuigi enamikku loamenetlusi on 
lühendatud, on protsess mõnel juhul veel 
pikk. Oluline tegur on olnud Euroopa 
ühendamise rahastust antud finantsabi, sest 
uuringute jaoks antud toetused on aidanud 
projektidel vähendada riske varajastes 
arendusetappides, samas kui tööde 
tegemise toetustega on toetatud projekte, 
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projektidel vähendada riske varajastes 
arendusetappides, samas kui tööde 
tegemise toetustega on toetatud projekte, 
mis käsitlesid peamisi kitsaskohti, mida 
turupõhise rahastamisega ei olnud võimalik 
piisavalt lahendada.

mis käsitlesid peamisi kitsaskohti, mida 
turupõhise rahastamisega ei olnud võimalik 
piisavalt lahendada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) TEN-E-poliitika on energia siseturu 
arendamise keskne vahend, mis on vajalik 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks. Et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ja 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste suurem 
vähendamine, vajab Euroopa lõimitumat 
energiasüsteemi, mis rajaneb taastuvatel 
energiaallikatel põhineval suuremal 
elektrifitseerimisel ja gaasisektori CO2-
heite vähendamisel. TEN-E poliitikaga 
saab tagada, et liidu energiataristu 
arendamine toetab vajalikku 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
kliimaneutraalseks kooskõlas põhimõttega 
seada esikohale energiatõhusus.

(6) TEN-E-poliitika on energia siseturu 
arendamise keskne vahend, mis on vajalik 
selleks, et saavutada Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärgid, energia 
taskukohasus ning majanduslik ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus. Et saavutada 
2050. aastaks kliimaneutraalsus ja 2030. 
aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurem vähendamine, vajab Euroopa 
lõimitumat energiasüsteemi ja liidu 
tasandi energiapoliitikat, mis võtab 
arvesse piirkondlikke ja kohalikke olusid 
ning arengustrateegiaid, mis rajaneb 
taastuvatel ja vähese CO2 heitega 
energiaallikatel põhineval suuremal 
elektrifitseerimisel ja gaasisektori CO2 
heite vähendamisel ning mida toetaks 
kõigis liikmesriikides vastu võetud 
kohandatud õigusaktid. TEN-E poliitikaga 
saab tagada, et liidu energiataristu 
arendamine toetab vajalikku 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
kliimaneutraalseks kooskõlas põhimõttega 
seada esikohale energiatõhusus ja jätmata 
kedagi kõrvale.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(10) Olenemata jõupingutustest 
kliimamuutuste leevendamiseks peaks liidu 
energiataristu olema vastupidav 
vältimatutele mõjudele, mida 
kliimamuutused hinnanguliselt Euroopas 
tekitavad. Seetõttu on äärmiselt oluline 
tugevdada jõupingutusi, mis on seotud 
kliimamuutustega kohanemise, 
vastupanuvõime suurendamise, 
katastroofide ennetamise ja nendeks 
valmisolekuga.

(10) Olenemata jõupingutustest 
kliimamuutuste leevendamiseks peaks liidu 
energiataristu olema vastupidav 
vältimatutele mõjudele, mida 
kliimamuutused hinnanguliselt Euroopas 
tekitavad. Seetõttu on äärmiselt oluline 
aidata kliimamuutusi leevendada, 
tugevdades jõupingutusi, mis on seotud 
kliimamuutustega kohanemise, 
vastupanuvõime suurendamise, 
katastroofide ennetamise ja nendeks 
valmisolekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Energiavarustuskindlust, mis on 
määruse (EL) nr 347/2013 üks peamisi 
tõukejõude, on ühishuviprojektide kaudu 
märkimisväärselt parandatud. Lisaks 
eeldatakse komisjoni kliimaeesmärgi 
mõjuhinnangus,27 et maagaasi tarbimine 
väheneb märkimisväärselt, sest selle 
vaibumatu kasutamine ei ole kooskõlas 
CO2-neutraalsusega. Teisest küljest 
suureneb 2050. aastaks märkimisväärselt 
biogaasi, taastuva ja vähese CO2 heitega 
vesiniku ning sünteetiliste gaasiliste 
kütuste tarbimine. Seepärast ei vaja 
maagaasitaristu TEN-E poliitika raames 
enam toetust. Energiataristu kavandamine 
peaks kajastama seda muutuvat 
gaasimaastikku.

(11) Energiavarustuskindlust, mis on 
määruse (EL) nr 347/2013 üks peamisi 
tõukejõude, on ühishuviprojektide kaudu 
märkimisväärselt parandatud. Lisaks 
eeldatakse komisjoni kliimaeesmärgi 
mõjuhinnangus,27 et maagaasi tarbimine 
väheneb märkimisväärselt, sest selle 
vaibumatu kasutamine ei ole kooskõlas 
CO2-neutraalsusega. Mõnes liikmesriigis 
ja piirkonnas võib maagaasi tarbimine 
siiski olla oluline samm CO2 heite 
vähendamisel ja tahketelt fossiilkütustelt 
CO2-neutraalsusele ülemineku 
hõlbustamisel. Määruse (EL) nr 347/2013 
läbivaatamine ei tohiks negatiivselt 
mõjutada veel lõpule viimata 
maagaasitaristuprojekte, mis olid juba 
lisatud määruse (EL) nr 347/2013 
kohaselt koostatud liidu 
ühishuviprojektide neljandasse või 
viiendasse loendisse. Seetõttu peaksid 
need projektid saama säilitada oma 
varasema staatuse ja olema käesoleva 
määruse alusel loodavate 
ühishuviprojektidena 
rahastamiskõlblikud. Teisest küljest 
suureneb 2050. aastaks märkimisväärselt 
biogaasi, taastuva ja vähese CO2 heitega 
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vesiniku ning sünteetiliste gaasiliste 
kütuste tarbimine. Seepärast peaks TEN-E 
poliitika kaudu antav taristutoetus olema 
tehnoloogianeutraalne ja põhinema 
olelusringi jooksul tekkivate heitkoguste 
hindamisel, et vältida tulevast seotust. 
Uue maagaasitaristu ehitamine ei vaja 
enam toetust, välja arvatud juhul, kui seda 
saab lähiaastatel muuta vesinikutaristuks 
vastavalt sektori arengule ning riiklikele 
ja piirkondlikele arengustrateegiatele. 
Energiataristu kavandamine peaks 
kajastama seda muutuvat gaasimaastikku.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.
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(12) Arukate elektrivõrkude olulisust 
liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisel on tunnistatud komisjoni 
teatises energiasüsteemide lõimimise 
kohta28. Kategooria kriteeriumid peaksid 
hõlmama tehnoloogia arengut seoses 
innovatsiooni ja digitaalsete aspektidega. 
Lisaks tuleks selgitada projektide 
edendajate rolli. Võttes arvesse 
transpordisektori energianõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist, 
eelkõige elektrisõidukite puhul maanteedel 
ja linnapiirkondades, peaksid arukate 
võrkude tehnoloogiad samuti aitama 
parandada energiavõrguga seotud toetust 
piiriülesele suure võimsusega laadimisele, 
et toetada transpordisektori CO2-heite 
vähendamist.

(12) Arukate elektrivõrkude olulisust 
liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisel on tunnistatud komisjoni 
teatises energiasüsteemide lõimimise 
kohta28. Kategooria kriteeriumid peaksid 
hõlmama tehnoloogia arengut seoses 
innovatsiooni ja digitaalsete aspektidega. 
Lisaks tuleks selgitada projektide 
edendajate rolli. Võttes arvesse 
transpordisektori energianõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist, 
eelkõige elektrisõidukite puhul maanteedel 
ja linnapiirkondades, peaksid arukate 
võrkude tehnoloogiad samuti aitama 
parandada energiavõrguga seotud toetust 
piiriülesele suure võimsusega laadimisele, 
et toetada transpordisektori CO2-heite 
vähendamist ja hõlbustada 
laadimispunktide rajamist piirkondades, 
kus neid pole.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatises 
energiasüsteemide lõimimise kohta 
rõhutatakse vajadust energiataristu 
integreeritud planeerimise järele 
energiakandjate, taristute ja 
tarbimissektorite üleselt. Süsteemi selline 
lõimimine algab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte rakendamisest ning 
lõimimisel lähtutakse terviklikust 
lähenemisviisist, mis ulatub kaugemale 
üksikute sektorite hõlmamisest. Teatises 
käsitletakse ka süsinikuheite vähendamise 
vajadusi sektorites, kus selle piiramine on 
raske, nagu osa tööstusest või teatavad 
transpordiliigid, kus otsene 
elektrifitseerimine on praegu tehniliselt või 
majanduslikult keeruline. Tuleb teha 
investeeringuid vesiniku tootmisesse ja 
elektrolüüsiseadmetesse, mille puhul on 
edusamme suuremahulise kaubandusliku 
kasutuselevõtu suunas. Komisjoni 
vesinikustrateegias peetakse esmatähtsaks 
vesiniku tootmist taastuvelektri abil, mis 
on kõige puhtam lahendus ja kõige 
paremini kooskõlas ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga. Üleminekuetapis on aga vaja 
muid vähese CO2-heitega vesiniku vorme, 
et kiiremini asendada olemasolev vesinik ja 
anda tugev impulss mastaabisäästule.

(13) Komisjoni teatises 
energiasüsteemide lõimimise kohta 
rõhutatakse vajadust energiataristu 
integreeritud planeerimise järele 
energiakandjate, taristute ja 
tarbimissektorite üleselt. Süsteemi selline 
lõimimine algab energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtte rakendamisest ning 
lõimimisel lähtutakse terviklikust 
lähenemisviisist, mis ulatub kaugemale 
üksikute sektorite hõlmamisest. Teatises 
käsitletakse ka süsinikuheite vähendamise 
vajadusi sektorites, kus selle piiramine on 
raske, nagu osa tööstusest või teatavad 
transpordiliigid, kus otsene 
elektrifitseerimine on praegu tehniliselt või 
majanduslikult keeruline. Tuleb teha 
investeeringuid vesiniku tootmisesse ja 
elektrolüüsiseadmetesse, mille puhul on 
edusamme suuremahulise kaubandusliku 
kasutuselevõtu suunas. Komisjoni 
vesinikustrateegias peetakse esmatähtsaks 
vesiniku tootmist taastuvatest ja vähese 
CO2 heitega energiaallikatest pärit elektri 
abil, mis on kõige puhtam lahendus ja 
kõige paremini kooskõlas ELi 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga. 
Üleminekuetapis on aga vaja muid 
lisainvesteeringuid taastuvatest 
energiaallikatest pärit ja muudesse vähese 
CO2 heitega vesiniku vormidesse, et 
kiiremini asendada olemasolev vesinik ja 
anda tugev impulss mastaabisäästule.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Selline taristu peaks suures osas 
koosnema maagaasi sektori 
ümberkujundatud rajatistest, mida 
täiendavad vesiniku jaoks ettenähtud uued 
rajatised. Lisaks on vesinikustrateegias 
seatud strateegiline eesmärk suurendada 
2030. aastaks elektrolüüsi ülesseatud 
võimsust 40 GW-ni, et suurendada 
saastevaba vesiniku tootmist ja hõlbustada 
CO2-heite vähendamist fossiilkütustest 
sõltuvates sektorites, nagu tööstus või 
transport. Seepärast peaks TEN-E poliitika 
hõlmama uut ja selleks otstarbeks 
ümberkujundatud vesiniku ülekandetaristut 
ja hoidlaid ning elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku ülekande- 
ja hoiustamistaristud, et oleks võimalik 
põhjalikult ja järjepidevalt hinnata nende 
kulusid ja kasu energiasüsteemile, 
sealhulgas nende panust sektorite 
lõimimisse ja CO2-heite vähendamisse.

(14) Lisaks jõuti komisjoni 
vesinikustrateegias29 järeldusele, et 
vesiniku nõutavaks kasutuselevõtuks on 
väga oluline luua ulatuslik 
taristuvõrkelement, mida saab pakkuda 
ainult liit ja ühtne turg. Spetsiaalne taristu 
vesiniku piiriüleseks transportimiseks ja 
sellega kauplemiseks on praegu väga 
piiratud. Olemasolevaid gaasi 
ülekandevõrke tuleks kohandada, et 
võimaldada muundamist vesinikuks. 
Selline taristu peaks suures osas koosnema 
maagaasi sektori ümberkujundatud 
rajatistest, mida täiendavad vesiniku jaoks 
ettenähtud uued rajatised. Lisaks on 
vesinikustrateegias seatud strateegiline 
eesmärk suurendada 2030. aastaks 
elektrolüüsi ülesseatud võimsust 40 GW-
ni, et suurendada saastevaba vesiniku 
tootmist ja hõlbustada CO2-heite 
vähendamist fossiilkütustest sõltuvates 
sektorites, nagu tööstus või transport. 
Seepärast peaks TEN-E poliitika hõlmama 
uut ja selleks otstarbeks ümberkujundatud 
vesiniku ülekandetaristut ja hoidlaid ning 
elektrolüüsirajatisi. Liidu 
vesinikumagistraali loomiseks tuleks kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse lisada ka vesiniku ülekande- 
ja hoiustamistaristud, et oleks võimalik 
põhjalikult ja järjepidevalt hinnata nende 
kulusid ja kasu energiasüsteemile, 
sealhulgas nende panust sektorite 
lõimimisse ja CO2-heite vähendamisse.

_________________ _________________
29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia, (COM(2020) 301) final.

29 Kliimaneutraalse Euroopa 
vesinikustrateegia, (COM(2020) 301) final.
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(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks luua uus 

(15) Lisaks tuleks uuenduslikele 
digitehnoloogiatele ning gaasikvaliteedi ja 
võrkude haldamise tehnoloogilistele, 
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taristukategooria, et toetada 
investeeringuid, millega lõimitakse võrku 
taastuvad ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
gaasid, nagu biogaas, biometaan ja vesinik, 
ning aidata hallata sellest tulenevat 
keerukamat süsteemi.

mehaanilistele ja insenertehnilistele 
lahendustele tuginedes luua arukate 
gaasivõrkude jaoks uus taristukategooria, 
et et soodustada üksiktarbijate laialdast 
ühendatust, toetada investeeringuid, 
millega lõimitakse võrku taastuvad ja 
vähese süsinikdioksiidiheitega gaasid, nagu 
biogaas, biometaan ja vesinik, ning aidata 
hallata sellest tulenevat keerukamat 
süsteemi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruses (EL) nr 347/2013 on 
nõutud, et ühishuviprojekti kandidaat peab 
tõendama, et ta annab olulise panuse 
kriteeriumide kogumist vähemalt ühe 
kriteeriumi täitmisesse liidu loetelu 
koostamise protsessis, mis võib, kuid ei 
pruugi hõlmata säästvust. See nõue 
võimaldas kooskõlas tolleaegsete energia 
siseturu konkreetsete vajadustega arendada 
ühishuviprojekte, mis käsitlesid üksnes 
energiavarustuskindlusega seotud riske, 
isegi kui need ei tõestanud kasu säästvuse 
seisukohast. Võttes aga arvesse liidu 
taristuvajaduste arengut ja CO2-heite 
vähendamise eesmärke, tuleks hinnata 
Euroopa Ülemkogu 2020. aasta juuli 
järeldusi, mille kohaselt „liidu kulutused 
peaksid olema kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõttega „Ära tee 
kahju“, säästvust taastuvate energiaallikate 
võrku lõimimise või kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise seisukohast, kui see on 
asjakohane, et tagada TEN-E poliitika 
kooskõla liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkidega. CO2 transpordivõrkude 
säästvust käsitletakse nende eesmärgi järgi, 
milleks on süsinikdioksiidi transportimine.

(16) Määruses (EL) nr 347/2013 on 
nõutud, et ühishuviprojekti kandidaat peab 
tõendama, et ta annab olulise panuse 
kriteeriumide kogumist vähemalt ühe 
kriteeriumi täitmisesse liidu loetelu 
koostamise protsessis, mis võib, kuid ei 
pruugi hõlmata säästvust. See nõue 
võimaldas kooskõlas tolleaegsete energia 
siseturu konkreetsete vajadustega arendada 
ühishuviprojekte, mis käsitlesid üksnes 
energiavarustuskindlusega seotud riske, 
isegi kui need ei tõestanud kasu säästvuse 
seisukohast. Võttes aga arvesse liidu 
taristuvajaduste arengut ja CO2-heite 
vähendamise eesmärke, tuleks hinnata 
Euroopa Ülemkogu 2020. aasta juuli 
järeldusi, mille kohaselt „liidu kulutused 
peaksid olema kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõttega „Ära tee 
kahju“, säästvust taastuvate energiaallikate 
võrku lõimimise või kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise seisukohast, kui see on 
asjakohane, et tagada TEN-E poliitika 
kooskõla liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkidega, ning võttes lisaks arvesse 
iga liikmesriigi eripärasid ja vajadust 
kasutada CO2 heite vähendamiseks eri 
viise, et mitte keegi ei jääks kõrvale. CO2 
transpordivõrkude säästvust käsitletakse 
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nende eesmärgi järgi, milleks on 
süsinikdioksiidi transportimine.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liit peaks hõlbustama 
taristuprojekte, millega ühendatakse liidu 
energiavõrgud kolmandate riikide 
võrkudega, mis on vastastikku kasulikud ja 
vajalikud energiasüsteemi 
ümberkujundamiseks ja kliimaeesmärkide 
saavutamiseks ning mis vastavad ka 
käesoleva määruse kohaste asjakohaste 
taristukategooriate konkreetsetele 
kriteeriumidele, eelkõige naaberriikidega ja 
riikidega, kellega liit on sisse seadnud 
konkreetse energiakoostöö. Seepärast 
peaks käesoleva määruse 
reguleerimisalasse olema hõlmatud 
vastastikust huvi pakkuvad projektid, kui 
need on jätkusuutlikud ning suudavad 
näidata märkimisväärset sotsiaal-
majanduslikku netokasu vähemalt kahele 
liikmesriigile ja vähemalt ühele 
kolmandale riigile. Selliseid projekte võib 
rahastamiskõlblikuna liidu loendisse lisada 
tingimustel, et õigusnormid ühtlustatakse 
liiduga ning näidatakse, et need aitavad 
kaasa liidu üldiste energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele 
energiavarustuskindluse ja CO2 heite 
vähendamise seisukohast. Sellist 
õigusnormide vastavusse viimist või 
ühtlustamist tuleks eeldada Euroopa 
Majanduspiirkonna või energiaühenduse 
lepinguosaliste puhul. Lisaks peaks kolmas 
riik, kellega liit teeb koostööd vastastikust 
huvi pakkuvate projektide arendamisel, 
võimaldama sarnase ajakava kiirendatud 
rakendamiseks ja muud poliitika 
toetusmeetmed, nagu on sätestatud 
käesolevas määruses. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses käsitleda vastastikust 

(17) Liit peaks hõlbustama 
taristuprojekte, millega ühendatakse liidu 
energiavõrgud kolmandate riikide 
võrkudega, mis on vastastikku kasulikud ja 
vajalikud energiasüsteemi 
ümberkujundamiseks ja kliimaeesmärkide 
saavutamiseks ning mis vastavad ka 
käesoleva määruse kohaste asjakohaste 
taristukategooriate konkreetsetele 
kriteeriumidele, eelkõige naaberriikidega ja 
riikidega, kellega liit on sisse seadnud 
konkreetse energiakoostöö. Seepärast peab 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
olema hõlmatud vastastikust huvi 
pakkuvate projektide võimalus, kui need 
on jätkusuutlikud ning suudavad näidata 
märkimisväärset sotsiaal-majanduslikku 
netokasu vähemalt kahele liikmesriigile ja 
vähemalt ühele kolmandale riigile. Seda on 
vaja tuleviku ja õiglase koostöö 
kindlustamiseks. Selliseid projekte võib 
rahastamiskõlblikuna liidu loendisse lisada 
tingimustel, et õigusnormid ühtlustatakse 
liiduga ning näidatakse, et need aitavad 
kaasa liidu üldiste energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele 
energiavarustuskindluse ja CO2 heite 
vähendamise seisukohast. Sellist 
õigusnormide vastavusse viimist või 
ühtlustamist tuleks eeldada Euroopa 
Majanduspiirkonna või energiaühenduse 
lepinguosaliste puhul. Lisaks peaks kolmas 
riik, kellega liit teeb koostööd vastastikust 
huvi pakkuvate projektide arendamisel, 
võimaldama sarnase ajakava kiirendatud 
rakendamiseks ja muud poliitika 
toetusmeetmed, nagu on sätestatud 
käesolevas määruses. Seepärast tuleks 
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huvi pakkuvaid projekte samal viisil kui 
ühishuviprojekte, kusjuures kõik 
ühishuviprojekte käsitlevad sätted kehtivad 
ka vastastikust huvi pakkuvate projektide 
kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

käesolevas määruses käsitleda vastastikust 
huvi pakkuvaid projekte samal viisil kui 
ühishuviprojekte, kusjuures kõik 
ühishuviprojekte käsitlevad sätted kehtivad 
ka vastastikust huvi pakkuvate projektide 
kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks peab liit märkimisväärselt 
suurendama taastuvelektri tootmist, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- 
ja energiaeesmärgid ning 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Olemasolevad 
elektrienergia ülekandmise ja salvestamise 
taristukategooriad on üliolulised, et lõimida 
taastuvelektri tootmise märkimisväärne 
suurenemine elektrivõrku. Lisaks nõuab 
see suuremaid investeeringuid avamere 
taastuvenergiasse30. Samuti tuleks tegeleda 
avamere ja maismaa elektrivõrkude 
pikaajalise planeerimise ja arendamise 
koordineerimisega. Eelkõige tuleks 
avamere taristu planeerimisel minna 
projektipõhiselt lähenemisviisilt üle 
kooskõlastatud terviklikule 
lähenemisviisile, millega tagatakse 
lõimitud avamerevõrkude säästev areng 
kooskõlas iga merepiirkonna avamere 
taastuvenergia potentsiaaliga, 
keskkonnakaitse ja muude mere 
kasutusviisidega.

(18) Lisaks peab liit märkimisväärselt 
suurendama taastuvatest ja vähese CO2 
heitega energiaallikatest pärit elektri 
tootmist, et saavutada liidu 2030. ja 2050. 
aasta kliima- ja energiaeesmärgid ning 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Olemasolevad 
elektrienergia ülekandmise ja salvestamise 
taristukategooriad on üliolulised, et lõimida 
taastuvelektri tootmise märkimisväärne 
suurenemine elektrivõrku, näiteks 
piiriülese mitmekesistamise abil. Lisaks 
nõuab see suuremaid investeeringuid 
avamere taastuvenergiasse, et muuta see 
tehnoloogia arenenuks ja 
kulutõhusaks. Samuti tuleks tegeleda 
avamere ja maismaa elektrivõrkude 
pikaajalise planeerimise ja arendamise 
koordineerimisega. Eelkõige tuleks 
avamere taristu planeerimisel minna 
projektipõhiselt lähenemisviisilt üle 
kooskõlastatud terviklikule 
lähenemisviisile, millega tagatakse 
lõimitud avamerevõrkude säästev areng 
kooskõlas iga merepiirkonna avamere 
taastuvenergia potentsiaaliga, 
keskkonnakaitse ja muude mere 
kasutusviisidega.

_________________
30 Teatis avamerestrateegia kohta.

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamine, mis on elektri- ja 
gaasikategooriatega seotud 
ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alus, on osutunud tõhusaks. Kuigi Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikel ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustikel (ENTSOd) ning 
ülekandevõrguettevõtjatel on protsessis 
oluline roll, on protsessi usaldusväärsuse 
suurendamiseks vaja suuremat kontrolli, 
eelkõige seoses tulevikustsenaariumide 
määratlemisega, pikaajaliste taristulünkade 
ja kitsaskohtade kindlakstegemisega ning 
üksikute projektide hindamisega. Seetõttu 
peaks Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametil (edaspidi 
„koostööamet“) ja komisjonil olema 
sõltumatu valideerimise vajaduse tõttu 
protsessis suurem roll, sealhulgas kogu 
liitu hõlmava kümneaastase võrgu 
arengukava koostamise protsessis vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2019/94331 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/200932.

(20) Kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
koostamine, mis on elektri- ja 
gaasikategooriatega seotud 
ühishuviprojektide kindlaksmääramise 
alus, on osutunud tõhusaks. Kuigi Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikel ja 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustikel (ENTSOd) ning 
ülekandevõrguettevõtjatel on protsessis 
oluline roll, on protsessi usaldusväärsuse 
suurendamiseks vaja suuremat 
läbipaistvust ja kontrolli, eelkõige seoses 
tulevikustsenaariumide määratlemisega, 
pikaajaliste taristulünkade ja kitsaskohtade 
kindlakstegemisega ning üksikute 
projektide hindamisega. Seetõttu peaks 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametil (edaspidi „koostööamet“) ja 
komisjonil olema sõltumatu valideerimise 
ja oskusteabe vajaduse tõttu protsessis 
suurem roll, sealhulgas kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava 
koostamise protsessis vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
2019/94331 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/200932. 
Seda tuleb teha võimalikult tõhusalt, et 
vältida dubleerimist.

__________________ __________________
31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 
2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT 
L 158, 14.6.2019, lk 54).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 
2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles 
käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT 
L 158, 14.6.2019, lk 54).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 
maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 
(ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pinge ja sageduse stabiilsuse 
tagamiseks tuleks erilist tähelepanu pöörata 
Euroopa elektrivõrgu stabiilsusele 
muutuvates tingimustes, pidades eelkõige 
silmas taastuvelektri kasvavat osakaalu.

(22) Pinge ja sageduse stabiilsuse 
tagamiseks tuleks erilist tähelepanu pöörata 
Euroopa, riikliku ja piirkondliku 
elektrivõrgu stabiilsusele muutuvates 
tingimustes, pidades eelkõige silmas 
taastuvelektri kasvavat osakaalu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 13 
strateegilist üleeuroopalise energiataristu 
prioriteeti, mille elluviimine on oluline, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise ja 
salvestamise, taastuvenergia 
avamerevõrkude, vesiniku ülekandmise ja 
ladustamise, elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordiga seotud 
teemavaldkondi.

(23) Komisjon on pärast tihedaid 
arutelusid kõikide liikmesriikide ja 
sidusrühmadega kindlaks määranud 13 
strateegilist üleeuroopalise energiataristu 
prioriteeti, mille elluviimine on oluline, et 
saavutada liidu 2030. ja 2050. aasta 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid. Need 
prioriteedid hõlmavad eri geograafilisi 
piirkondi või elektrienergia ülekandmise ja 
salvestamise, taastuvenergia 
avamerevõrkude, vesiniku ülekandmise ja 
ladustamise, elektrolüüsiseadmete, arukate 
gaasivõrkude, arukate elektrivõrkude ja 
süsinikdioksiidi transpordi ja säilitamisega 
seotud teemavaldkondi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Ühishuviprojektides tuleks arvesse 
võtta põhimõtet, et kedagi ei jäeta kõrvale, 
ning äärepoolseimate, maa- ja 
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mägipiirkondade, rahvastikukao all 
kannatavate piirkondade, saarte ja 
märkimisväärsete mahajäetud 
tööstusaladega piirkondade eriolukorda, 
mis võib anda olulise panuse 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisse, võttes arvesse asjaolu, et 
mõned neist piirkondadest keskenduvad 
taastuvatest energiaallikatest pärit 
kohalikule energiatootmisele, et muutuda 
isemajandavaks ja võidelda nende 
piirkondade majandusliku ja sotsiaalse 
struktuuri nõrgenemise ja erosiooni vastu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuleks asutada piirkondlikud 
rühmad, kes esitaksid ja vaataksid läbi 
ühishuviprojekte, ning seejärel koostada 
ühishuviprojektide piirkondlikud loendid. 
Laiema konsensuse saavutamiseks peaksid 
need piirkondlikud rühmad tegema tihedat 
koostööd liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, projektiarendajate ja 
asjakohaste sidusrühmadega. Selle koostöö 
käigus peaksid riikide reguleerivad 
asutused vajaduse korral piirkondlikke 
rühmi nõustama muu hulgas kavandatud 
projektide õiguslike aspektide teostatavuse 
ning reguleerijatelt loa saamise kavandatud 
tähtaegade realistlikkuse küsimuses.

(25) Tuleks asutada piirkondlikud 
rühmad, kes esitaksid ja vaataksid läbi 
ühishuviprojekte, ning seejärel koostada 
ühishuviprojektide piirkondlikud loendid. 
Laiema konsensuse saavutamiseks peaksid 
need piirkondlikud rühmad tegema tihedat 
koostööd liikmesriikide, riikide 
reguleerivate asutuste, projektiarendajate ja 
asjakohaste sidusrühmadega. Selle koostöö 
käigus peaksid riikide reguleerivad 
asutused vajaduse korral piirkondlikke 
rühmi nõustama muu hulgas kavandatud 
projektide õiguslike aspektide teostatavuse 
ning reguleerijatelt loa saamise kavandatud 
tähtaegade realistlikkuse küsimuses. 
Piirkondlikud rühmad peaksid püüdlema 
suurima läbipaistvuse ja vastutuse poole.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(25a) Tõhususe ja üleeuroopalise 
integratsiooni suurendamiseks tuleks 
piirkondlike rühmade vahelist koostööd 
tihendada ja veelgi ergutada. Oluline roll 
selle koostöö hõlbustamisel on komisjonil, 
sealhulgas ka mõju käsitlemisel, mida 
projektid teistele piirkondlikele rühmadele 
võivad avaldada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Iga kahe aasta tagant tuleks 
koostada uus liidu ühishuviprojektide 
loend (edaspidi „liidu loend“). Uude liidu 
loendisse ei tohiks võtta neid 
ühishuviprojekte, mis on lõpule viidud või 
mis ei vasta enam käesolevas määruses 
sätestatud asjaomastele kriteeriumidele ja 
nõuetele. Sellepärast peaks olemasolevate 
ühishuviprojektide uude liidu loendisse 
võtmise kohta kehtima piirkondlike 
loendite ja liidu loendi koostamise 
valikumenetlus, nagu kavandatavate 
projektide kohta kohaldatakse; Sellega 
kaasnevat halduskoormust tuleks siiski 
vähendada nii palju kui võimalik, näiteks 
kasutades võimalikult palju juba varem 
esitatud teavet ning projektiarendajate 
aastaaruannete andmeid. Sel eesmärgil 
peaksid olemasolevad ühishuviprojektid, 
mis on teinud märkimisväärseid 
edusamme, saama kasu ühtlustatud 
kaasamisprotsessist kogu liitu hõlmavasse 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse.

(26) Iga kahe aasta tagant tuleks 
koostada uus liidu ühishuviprojektide 
loend (edaspidi „liidu loend“). Uude liidu 
loendisse ei tohiks võtta neid 
ühishuviprojekte, mis on lõpule viidud või 
mis ei vasta enam käesolevas määruses 
sätestatud asjaomastele kriteeriumidele ja 
nõuetele. Need ühishuviprojektid, mis on 
saavutanud piisava küpsusastme (on 
ehitamisel või luba saamas), kuuluvad 
riiklikesse arengukavadesse ning näitavad 
oma rakenduskavale vastavaid selgeid ja 
konkreetseid edusamme, tuleks tulevastes 
ühishuviprojektide loendites siiski kuni 
nende käikulaskmiseni automaatselt 
uuesti kinnitada, ilma et 
projektiarendajad peaksid nende kohta 
uue taotluse esitama. Sellega kaasnevat 
halduskoormust tuleks vähendada nii palju 
kui võimalik, näiteks kasutades võimalikult 
palju juba varem esitatud teavet ning 
projektiarendajate aastaaruannete andmeid. 
Sel eesmärgil peaksid olemasolevad 
ühishuviprojektid, mis on teinud 
märkimisväärseid edusamme, saama kasu 
ühtlustatud kaasamisprotsessist kogu liitu 
hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse.

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et taastuvenergia avamerevõrkude 
loamenetlust lihtsustada ja kiirendada, 
peaksid konkreetse merepiirkonna ümber 
asuvad liikmesriigid looma ainulaadsed 
kontaktpunktid, mida piirkondliku eripära 
ja geograafia tõttu nimetatakse avamere 
ühtseks kontaktpunktiks, lihtsustamaks ja 
koordineerimaks sellistele projektidele 
lubade andmise protsessi. Lisaks peaks 
taastuvenergia avamerevõrkude ühtse 
kontaktpunkti loomine merepiirkonna 
kohta vähendama keerukust, suurendama 
tõhusust ja kiirendama sageli paljusid 
jurisdiktsioone läbivate avamere 
ülekanderajatiste loamenetlusprotsessi.

(33) Et taastuvenergia avamerevõrkude 
loamenetlust lihtsustada ja kiirendada, 
peaksid konkreetse merepiirkonna ümber 
asuvad liikmesriigid looma ainulaadsed 
kontaktpunktid, mida olenevalt sellest, 
kuidas piirkondlikku eripära ja 
geograafiat arvesse võetakse, nimetatakse 
avamere ühtseks kontaktpunktiks, 
lihtsustamaks ja koordineerimaks sellistele 
projektidele lubade andmise protsessi. 
Lisaks peaks taastuvenergia 
avamerevõrkude ühtse kontaktpunkti 
loomine merepiirkonna kohta vähendama 
keerukust, suurendama tõhusust ja 
kiirendama sageli paljusid jurisdiktsioone 
läbivate avamere ülekanderajatiste 
loamenetlusprotsessi.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Tähtis on loamenetlusi parandada ja 
sujuvamaks muuta, tunnustades – nii palju 
kui see on subsidiaarsuse põhimõtet 
nõuetekohaselt järgides võimalik – 
liikmesriikide pädevust ja menetlusi uue 
taristu rajamisel. Pidades silmas 
energiataristute arendamise hädavajadust, 
tuleks loamenetluse lihtsustamisega 
kehtestada kindlaksmääratud ajapiirang, 
mille jooksul peavad vastavad asutused 
tegema otsuse projekti ehitustööde kohta. 
Nimetatud ajapiirang peaks stimuleerima 
loamenetluste tõhusamat määratlemist ja 
läbiviimist ega tohiks mingil juhul kaasa 
tuua järeleandmisi keskkonnakaitses 
kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktidega 
ja üldsuse osalemise rangetes normides. 
Selle määrusega tuleks kehtestada 

(36) Tähtis on loamenetlusi parandada ja 
sujuvamaks muuta, tunnustades – nii palju 
kui see on subsidiaarsuse põhimõtet 
nõuetekohaselt järgides võimalik – 
piirkondlikke energiaressursse, 
liikmesriikide pädevust ja menetlusi uue 
taristu rajamisel. Pidades silmas 
energiataristute arendamise hädavajadust, 
tuleks loamenetluse lihtsustamisega 
kehtestada kindlaksmääratud ajapiirang, 
mille jooksul peavad vastavad asutused 
tegema otsuse projekti ehitustööde kohta. 
Nimetatud ajapiirang peaks stimuleerima 
loamenetluste tõhusamat määratlemist ja 
läbiviimist ega tohiks mingil juhul kaasa 
tuua järeleandmisi keskkonnakaitses 
kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktidega 
ja üldsuse osalemise rangetes normides. 
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maksimaalsed tähtajad, kuid liikmesriigid 
võivad püüda saavutada lühemaid tähtaegu, 
kui see on teostatav, ja eelkõige selliste 
projektide puhul nagu arukad võrgud, mis 
ei pruugi nõuda keerukaid loamenetlusi 
nagu ülekandetaristu puhul. Tähtaegadest 
kinnipidamise eest peaksid vastutama 
pädevad asutused.

Selle määrusega tuleks kehtestada 
maksimaalsed tähtajad, kuid liikmesriigid 
võivad püüda saavutada lühemaid tähtaegu, 
kui see on teostatav, ja eelkõige selliste 
projektide puhul nagu arukad võrgud, mis 
ei pruugi nõuda keerukaid loamenetlusi 
nagu ülekandetaristu puhul. Tähtaegadest 
kinnipidamise eest peaksid vastutama 
pädevad asutused.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Liikmesriigid võivad vajaduse 
korral lisada terviklikesse otsustesse 
otsused, mis tehti seoses konkreetsete 
maaomanikega peetud läbirääkimistega 
kinnisasjale juurdepääsu saamiseks, 
kinnisasja omandamiseks või selle 
valdamisõiguse saamiseks; ruumilise 
planeerimisega, mis määrab kindla 
piirkonna üldise maakasutuse, sealhulgas 
muud arendusprojektid, nt maanteed, 
raudteed, hooned ja looduskaitsealad, mida 
ei tehta kavandatud projekti tarvis; ning 
tegevuslubade andmisega. Loamenetlustes 
tuleks silmas pidada, et ühishuviprojekt 
võib hõlmata asjakohast taristut projekti 
rajamiseks või toimimiseks vajalikus 
ulatuses. Käesolevat määrust ja eelkõige 
loamenetlust, üldsuse osalemist ja 
ühishuviprojektide rakendamist käsitlevaid 
sätteid tuleks kohaldada, ilma et see piiraks 
rahvusvahelise ja liidu õiguse ning 
sealhulgas keskkonna- ja rahvatervise 
kaitset käsitlevate sätete ning ühise 
kalandus- ja merenduspoliitika sätete, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/89/EL40 alusel vastu võetud 
sätete kohaldamist.

(37) Liikmesriigid peaksid vajaduse 
korral lisama terviklikesse otsustesse 
otsused, mis põhinevad eelnevatel 
uuringutel ja tehti seoses konkreetsete 
maaomanikega peetud läbirääkimistega 
kinnisasjale juurdepääsu saamiseks, 
kinnisasja omandamiseks või selle 
valdamisõiguse saamiseks; ruumilise 
planeerimisega, mis määrab kindla 
piirkonna üldise maakasutuse, sealhulgas 
muud arendusprojektid, nt maanteed, 
raudteed, hooned ja looduskaitsealad, mida 
ei tehta kavandatud projekti tarvis; ning 
tegevuslubade andmisega. Maa lisamine 
nende projektide ruumilisesse 
planeerimisse ei tohiks maakasutuse 
kategooria muutumise tõttu mõjutada 
muude projektide abikõlblikkust teiste ELi 
programmide rakendusetapis; 
energiataristu projekti lisamine peaks 
kaasa tooma olemasolevate projektide 
eesmärkide ümberhindamise rakendamise 
etapis, kuid mitte abikõlbmatuse. 
Loamenetlustes tuleks silmas pidada, et 
ühishuviprojekt võib hõlmata asjakohast 
taristut projekti rajamiseks või toimimiseks 
vajalikus ulatuses. Käesolevat määrust ja 
eelkõige loamenetlust, üldsuse osalemist ja 
ühishuviprojektide rakendamist käsitlevaid 
sätteid tuleks kohaldada, ilma et see piiraks 
rahvusvahelise ja liidu õiguse ning 
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sealhulgas keskkonna- ja rahvatervise 
kaitset käsitlevate sätete ning ühise 
kalandus- ja merenduspoliitika sätete, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/89/EL40 alusel vastu võetud 
sätete kohaldamist.

__________________ __________________
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega 
kehtestatakse mereruumi planeerimise 
raamistik, ELT L 257, 28.8.2014, lk 135.

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega 
kehtestatakse mereruumi planeerimise 
raamistik, ELT L 257, 28.8.2014, lk 135.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ühishuviprojektide arendus-, 
ehitus-, tegevus- ja hoolduskulud peaksid 
üldjuhul täielikult katma taristu kasutajad. 
Kui turunõudluse või kasutustasude 
eeldatava mõju hindamisest nähtub, et 
ilmselt ei õnnestu kulusid katta taristu 
kasutajate tasudest, peaks olema lubatud 
ühishuviprojektide kulude piiriülene 
jaotamine.

(38) Ühishuviprojektide arendus-, 
ehitus-, tegevus- ja hoolduskulud peaksid 
üldjuhul katma huvitatud investorid ja 
mitte üksnes taristu lõppkasutajad. Kulude 
jaotamisel tuleks arvesse võtta seda, et 
lõppkasutajaid ei koormataks 
ebaproportsionaalselt palju, eriti kui see 
võib põhjustada 
energiaostuvõimetust. Kui turunõudluse 
või kasutustasude eeldatava mõju 
hindamisest nähtub, et ilmselt ei õnnestu 
kulusid katta taristu kasutajate tasudest, 
peaks olema lubatud ühishuviprojektide 
kulude piiriülene jaotamine.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kulude asjakohase jaotamise 
arutelu peaks põhinema taristuprojekti 
kulude ja tulude analüüsil, mis viiakse läbi 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, 

(39) Kulude asjakohase jaotamise 
arutelu peaks põhinema taristuprojekti 
kulude ja tulude analüüsil, mis viiakse läbi 
kogu energiasüsteemi hõlmava analüüsi 
jaoks ühtlustatud metoodika põhjal, 
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kasutades sama stsenaariumi, mida kasutati 
ajal, mil projekt lisati liidu 
ühishuviprojektide loendisse, ja mis toimub 
kogu liitu hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames, mille Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
(ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) on ette valmistanud vastavalt 
määrusele (EL) 2019/943 ja määrusele 
(EÜ) nr 715/2009 ning mille koostööamet 
on läbi vaadanud. Analüüsis võib 
investeeringute ühikukulude võrdlemiseks 
võtta arvesse näitajaid ja vastavaid 
kontrollväärtusi.

kasutades sama stsenaariumi, mida kasutati 
ajal, mil projekt lisati liidu 
ühishuviprojektide loendisse, ja mis toimub 
kogu liitu hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavade raames, mille koostööamet 
on ette valmistanud. Analüüsis võib 
investeeringute ühikukulude võrdlemiseks 
võtta arvesse näitajaid ja vastavaid 
kontrollväärtusi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Energia siseturgu käsitlevates 
õigusaktides nõutakse, et võrkude 
juurdepääsutasudega loodaks asjakohased 
stiimulid investeeringute tegemiseks. Siiski 
tekitavad mitut liiki ühishuviprojektid 
tõenäoliselt välismõjusid, mida ei ole 
võimalik tavapärases tariifisüsteemis 
täielikult arvesse võtta ja selle kaudu sisse 
nõuda. Energia siseturgu käsitlevate 
õigusaktide kohaldamisel peaksid riikide 
reguleerivad asutused tagama stabiilse ja 
prognoositava õigus- ja finantsraamistiku 
ja ühishuviprojektide stiimulid, sealhulgas 
pikaajalised stiimulid, mis oleksid 
vastavuses projekti spetsiifiliste riskide 
tasemega. Seda tuleks kohaldada eelkõige 
piiriüleste projektide suhtes, elektrienergia 
uuenduslike ülekandetehnoloogiate suhtes, 
mis võimaldavad taastuvenergia, 
hajaenergia ressursside või 
nõudlusreageeringu ulatuslikku lõimimist 
omavahel ühendatud võrkudesse, ning 
energiatehnoloogia ja digiülemineku 
projektide suhtes, millega kaasnevad 
tõenäoliselt suuremad riskid kui ühes 

(41) Energia siseturgu käsitlevates 
õigusaktides nõutakse, et võrkude 
juurdepääsutasudega loodaks asjakohased 
stiimulid investeeringute tegemiseks. Siiski 
tekitavad mitut liiki ühishuviprojektid 
tõenäoliselt välismõjusid, mida ei ole 
võimalik tavapärases tariifisüsteemis 
täielikult arvesse võtta ja selle kaudu sisse 
nõuda. Energia siseturgu käsitlevate 
õigusaktide kohaldamisel peaksid riikide 
reguleerivad asutused tagama stabiilse ja 
prognoositava õigus- ja finantsraamistiku 
ja ühishuviprojektide stiimulid, sealhulgas 
pikaajalised stiimulid, mis oleksid 
vastavuses projekti spetsiifiliste riskide 
tasemega. Seda tuleks kohaldada eelkõige 
piiriüleste projektide suhtes, elektrienergia 
uuenduslike ülekandetehnoloogiate suhtes, 
mis võimaldavad taastuvenergia ja vähese 
CO2 heitega energia, hajaenergia 
ressursside või nõudlusreageeringu 
ulatuslikku lõimimist omavahel ühendatud 
võrkudesse, ning energiatehnoloogia ja 
digiülemineku projektide suhtes, millega 
kaasnevad tõenäoliselt suuremad riskid kui 
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liikmesriigis asuvate sarnaste projektidega 
või mis lubavad liidule suuremat kasu. 
Peale selle peaks suurte tegevuskuludega 
projektidel olema juurdepääs asjakohastele 
investeerimisstiimulitele. Taastuvenergia 
avamerevõrgud, mis täidavad 
elektrivõrkude vaheliste ühenduste ja 
avamere taastuvenergia tootmise projektide 
ühendamise kahekordset funktsiooni, on 
tõenäoliselt suurema riskiga kui 
võrreldavad maismaa taristuprojektid, kuna 
nad on olemuslikult seotud 
tootmisrajatistega, tuues endaga kaasa 
regulatiivsed riskid, rahastamisriskid, nagu 
vajadus ennetavate investeeringute järele, 
tururiskid ja uute uuenduslike 
tehnoloogiate kasutamisega seotud riskid.

ühes liikmesriigis asuvate sarnaste 
projektidega või mis lubavad liidule 
suuremat kasu. Peale selle peaks suurte 
tegevuskuludega projektidel olema 
juurdepääs asjakohastele 
investeerimisstiimulitele. Taastuvenergia 
avamerevõrgud, mis täidavad 
elektrivõrkude vaheliste ühenduste ja 
avamere taastuvenergia tootmise projektide 
ühendamise kahekordset funktsiooni, on 
tõenäoliselt suurema riskiga kui 
võrreldavad maismaa taristuprojektid, kuna 
nad on olemuslikult seotud 
tootmisrajatistega, tuues endaga kaasa 
regulatiivsed riskid, rahastamisriskid, nagu 
vajadus ennetavate investeeringute järele, 
tururiskid ja uute uuenduslike 
tehnoloogiate kasutamisega seotud riskid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Liikmesriike, kes praegu ei omista 
energiataristuprojektidele lubade andmise 
protsessis suurimat võimalikku riiklikku 
tähtsust, tuleks julgustada kaaluma sellise 
suure riikliku tähtsuse kehtestamist, 
eelkõige hinnates, kas see kiirendaks 
loamenetlust.

välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Toetused vastastikust huvi 
pakkuvate projektidega seotud töödeks 
peaksid olema kättesaadavad üksnes liidu 
territooriumil tehtavateks 
investeeringuteks ja ainult juhul, kui 
vähemalt kaks liikmesriiki panustavad 

(47) Toetused vastastikust huvi 
pakkuvate projektidega seotud töödeks 
peaksid olema kättesaadavad juhul, kui 
vähemalt üks liikmesriik panustab projekti 
eeliseid silmas pidades märkimisväärselt 
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projekti eeliseid silmas pidades 
märkimisväärselt rahaliselt projekti 
investeerimiskuludesse.

rahaliselt projekti investeerimiskuludesse.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) õigeaegse 
arendamise ja koostalitlusvõime jaoks, mis 
aitavad saavutada liidu 2030. aasta kliima- 
ja energiaeesmärke ning 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärki.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
suunised selliste I lisas sätestatud 
esmatähtsate üleeuroopalise energiataristu 
koridoride ja alade (edaspidi „esmatähtsad 
energiataristukoridorid ja -alad“) õigeaegse 
arendamise ja koostalitlusvõime jaoks, mis 
aitavad saavutada liidu energiaturgude 
integreerimise, energiavarustuskindluse 
ja energiakandjate taskukohasuse ning on 
kooskõlas liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, võttes 
seejuures arvesse ühtekuuluvuspoliitikat, 
tagades, et ühtegi piirkonda ei jäeta 
kõrvale ning võttes arvesse liidu, 
piirkondliku ja riigi tasandi 
arengustrateegiaid ja elektrilise 
transpordi kiiret arengut.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks mõistetele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2009/73/EÜ, (EL) 
2018/200146 ja (EL) 2019/944 ning 
määrustes (EÜ) nr 715/2009, (EL) 
2019/942 ja (EL) 2019/943 kasutatakse 
käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

Lisaks mõistetele Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2009/73/EÜ, (EL) 
2018/200146 ja (EL) 2019/944 ning 
määrustes (EÜ) nr 715/2009, (EL) 
2018/1999, (EL) 2019/942 ja (EL) 
2019/943 kasutatakse käesolevas määruses 
järgmisi mõisteid:

_________________ _________________
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
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detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta, ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta, ELT L 328, 21.12.2018, lk 82.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) „energiavarustuskindlus või 
energiajulgeolek“ – pidev ja katkematu 
energia kättesaadavus, mille 
saavutamiseks suurendatakse ülekande- 
ja jaotusvõrkude tõhusust ja 
koostalitlusvõimet, edendatakse süsteemi 
paindlikkust, välditakse ülekoormust, 
tagatakse vastupidavad tarneahelad ja 
küberturvalisus ning kaitstakse kogu 
taristut ja eelkõige elutähtsat taristut ja 
kohandatakse seda kliimamuutustega, 
vähendades samas strateegilist 
energiasõltuvust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „ühishuviprojekt“ – projekt, mida 
on vaja I lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade 
loomiseks ning mis kuulub artiklis 3 
nimetatud ühishuviprojektide liidu 
loendisse;

(4) „ühishuviprojekt“ – projekt, mida 
on vaja I lisas sätestatud esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade 
rakendamiseks, võttes arvesse nende 
liikmesriikide ja piirkondade 
arengustrateegiaid, kus projekti 
rakendatakse, ja mis toob kaasa 
majanduskasvu, konkurentsivõime 
suurenemise ja sotsiaalse arengu ning mis 
kuulub artiklis 3 nimetatud 
ühishuviprojektide liidu loendisse ja/või II 
lisas sätestatud projektide hulka, mis on 
välja töötatud vähem ühendatud, 
perifeersetes, äärepoolseimates või 
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eraldatud piirkondades, nagu 
saareriikidest liikmesriigid või ELi 
territooriumil asuvad omavahel 
ühendamata või piisavalt ühendamata 
saared;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) „maagaasi ühishuviprojekt 
edasijõudnud rakendusetapis või 
küpsustasemel“ – olemasolev maagaasi 
ühishuviprojekt, mis on 2023. aasta 
lõpuks loa andmise etapis või ehitusjärgus 
või mille kohta on selleks kuupäevaks 
sõlmitud Euroopa ühendamise rahastu 
tööde või uuringute toetusleping;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „vastastikust huvi pakkuv projekt“ 
– projekt, mida liit edendab koostöös 
kolmandate riikidega;

(5) „vastastikust huvi pakkuv projekt“ 
– projekt, mida liit edendab koostöös 
kolmandate riikidega, austades õigusriigi 
põhimõtet ja võttes arvesse nende 
liikmesriikide ja piirkondade 
arengustrateegiaid, kus projekti 
rakendatakse, ja mis toob kaasa 
majanduskasvu, konkurentsivõime 
suurenemise ja sotsiaalse arengu;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
kus võrguettevõtja saab digitaalselt jälgida 
võrguga ühendatud kasutajate tegevust, 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, tarbijate ja/või tootvate 
tarbijatega, et edastada elektrit säästval, 
kulutõhusal ja turvalisel viisil;

(8) „arukas elektrivõrk“ – elektrivõrk, 
kus võrguettevõtja saab digitaalselt jälgida 
võrguga ühendatud kasutajate tegevust, 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 
suhtlemiseks seotud võrguettevõtjate, 
tootjate, energia salvestajate, tarbijate 
ja/või tootvate tarbijatega, et edastada 
elektrit säästval, kulutõhusal ja turvalisel 
viisil, edendades taastuvaid 
energiaallikaid ja võimaldades 
energiasüsteemide lõimimist;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „arukas gaasivõrk“ – gaasivõrk, mis 
kasutab uuenduslikke digilahendusi, et 
lõimida kulutõhusal viisil arvukad vähese 
CO2-heitega ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasiallikad 
vastavalt tarbijate vajadustele ja gaasi 
kvaliteedinõuetele, et vähendada 
asjaomase gaasitarbimise CO2 jalajälge, 
võimaldada taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside osakaalu suurenemist ning 
luua sidemeid teiste energiakandjate ja 
sektoritega;

(9) „arukas gaasivõrk“ – gaasivõrk, mis 
kasutab uuenduslikke digi-, tehnoloogilisi, 
insenertehnilisi või mehhaanilisi 
lahendusi, et lõimida kulutõhusal viisil 
arvukad vähese CO2-heitega ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasiallikad ja 
nende metaanisegud vastavalt tarbijate 
vajadustele ning gaasi kvaliteedile ja 
süsteemi ohutusele esitatud nõuetele, 
võimaldades vähendada asjaomase 
gaasitarbimise CO2 jalajälge ja 
suurendada taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside osakaalu ning luua 
sidemeid teiste energiakandjate ja 
sektoritega;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) „ümberkujundamine“ – 
olemasoleva maagaasitaristu tehniline 
täiustamine või muutmine puhta vesiniku 
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spetsiaalse ülekandmise eesmärgil;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) „uuendamine“ – olemasoleva 
maagaasitaristu tehniline täiustamine või 
muutmine vesiniku või biometaani 
metaaniga segamise võimaldamise või 
segamismahu suurendamise eesmärgil;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9c) „segamine“ – vesiniku või 
biometaani segamine metaaniga eelnevalt 
kindlaksmääratud tasemel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga rühm kehtestab oma kodukorra, 
võttes arvesse III lisa sätteid.

2. Iga rühm kehtestab oma kodukorra, 
võttes arvesse III lisa sätteid, mis sisaldab 
ka reegleid huvide konfliktide vältimise ja 
läbipaistvuse põhimõtte kohaldamise 
kohta.

Muudatusettepanek 42

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

2a. Vajaduse korral teevad rühmad 
omavahel koostööd ning komisjon tagab 
koostöö ja hõlbustab seda, eriti kui 
projektidel on mõju teistele rühmadele.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga rühma otsuseid tegev organ 
võtab vastu III lisa 2. jaos sätestatud 
menetluse kohaselt koostatud 
kavandatavate ühishuviprojektide 
piirkondliku loendi, iga projekti panuse 
esmatähtsate energiataristukoridoride ja -
alade loomisesse ning selle, kuidas 
projektid vastavad artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele.

3. Iga rühma otsuseid tegev organ 
võtab vastu III lisa 2. jaos sätestatud 
menetluse kohaselt koostatud 
kavandatavate ühishuviprojektide 
piirkondliku loendi koos hinnangulise 
ajakavaga, iga projekti panuse 
esmatähtsate energiataristukoridoride ja -
alade loomisesse ning selle, kuidas 
projektid vastavad artiklis 4 sätestatud 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga üksik ühishuviprojekti 
ettepanek peab saama heakskiidu riikidelt, 
kelle territooriumiga on see projekt seotud; 
kui mõni riik nõusolekut ei anna, esitab ta 
asjaomasele rühmale sellekohased 
põhjendused;

a) iga üksik ühishuviprojekti 
ettepanek peab saama heakskiidu riikidelt, 
kelle territooriumiga on see projekt seotud; 
kui mõni riik nõusolekut ei anna, esitab ta 
asjaomasele rühmale sellekohased 
põhjendused; kui projekt on väga oluline 
vähemalt kahe teise liikmesriigi arenguks 
ning sotsiaalse ja majandusliku lõhe 
vähendamiseks, loetakse kavandatav 
projekt heakskiidetuks, kui projekti 
elluviija ja investorid rahastavad projekti 
selle liikmesriigi territooriumil, kes ei 
andnud heakskiitu; asjaomane liikmesriik 
kohaldab ühishuviprojektide loa andmise 
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eeskirju;

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) avalikustab oma metoodika, 
sealhulgas kriteeriumid ja kaalutlused, 
mida kasutatakse projektide 
järjestamiseks oma kavandis ja lõplikes 
piirkondlikes loendites.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

uue projekti või projektide loetelu 
esitamisel võtab projektiarendaja arvesse 
koostoimet piirkondlike ja riiklike 
arengukavade ja strateegiatega, eelkõige 
elektrilise transpordi arengustrateegiaga 
ja piirkonna muude arenguprojektidega, 
võttes arvesse projekti panust CO2-
neutraalsuse saavutamisse;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 172 
teisele lõigule antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid, et koostada ühishuviprojektide liidu 
loend (edaspidi „liidu loend“).

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 172 
teisele lõigule antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, et 
koostada ühishuviprojektide liidu loend 
(edaspidi „liidu loend“). Liidu loetelust ei 
jäeta välja gaasitaristut, kui see lahendus 
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annab selgelt olulise panuse piirkonna 
energiasüsteemi CO2 heite vähendamisse 
ning piirkonna sotsiaalsesse ja 
majanduslikku arengusse, võttes arvesse 
liidu ühtekuuluvuseesmärke. Lisaks 
võetakse liidu loetelus arvesse eri 
liikmesriikide arenguvajadusi ning 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju, mida 
uus energiataristu võib selles valdkonnas 
liikmesriikide ja sidusrühmade taotluste 
kohaselt ning sotsiaal- ja 
majandushinnangute alusel kaasa tuua, 
võttes arvesse ka koostoimet muude 
strateegiatega, nagu elektromobiilsuse 
strateegia.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagab piirkondadevahelise sidususe, 
võttes arvesse Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööameti 
(edaspidi „koostööamet“) seisukohta, 
millele on osutatud III lisa 2. jao punktis 
12;

b) tagab piirkondadevahelise 
koordineerimise ja sidususe, sünergia 
ühtekuuluvuspoliitika ja 
arengustrateegiatega, võttes arvesse 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti (edaspidi „koostööamet“) 
seisukohta, millele on osutatud III lisa 2. 
jao punktis 12;

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektist saadav üldine kasu, mida 
hinnatakse lõikes 3 esitatud vastavate 
erikriteeriumide põhjal, on sellega 
kaasnevatest kuludest suurem, ka pikemas 
perspektiivis;

b) projektist saadav üldine kasu, 
majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnaalane kasu, samuti 
integreeritud energia ühisturu loomisest 
saadav kasu, mida hinnatakse lõikes 3 
esitatud vastavate erikriteeriumide põhjal, 
on sellega kaasnevatest kuludest suurem, 
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ka pikemas perspektiivis;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) asub ühe liikmesriigi territooriumil 
ning sel on IV lisa punktis 1 sätestatud 
oluline piiriülene mõju.

ii) asub ühe liikmesriigi territooriumil 
ning sel on IV lisa punktis 1 sätestatud 
oluline piiriülene mõju või potentsiaal 
sellist mõju tekitada.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) asub saartel, mis ei ole 
üleeuroopaliste energiavõrkudega 
ühendatud või on nendega ebapiisavalt 
ühendatud.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projekt aitab märkimisväärselt 
kaasa liidu ja kolmanda riigi CO2-heite 
vähendamise eesmärkidele ja säästvusele, 
sealhulgas taastuvenergia võrku lõimimise 
kaudu ja taastuvenergia ülekannete kaudu 
suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;

a) projekt aitab märkimisväärselt 
kaasa liidu ja kolmanda riigi CO2 heite 
vähendamise eesmärkidele ja säästvusele 
ning rakendamise piirkonna kestlikule 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, 
sealhulgas taastuvenergia ja vähese CO2 
heitega energia võrku lõimimise kaudu ja 
taastuvenergia ja vähese CO2 heitega 
energia mõlemasuunaliste ülekannete 
kaudu suurimatesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;
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Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektist saadav üldine kasu, mida 
hinnatakse kooskõlas lõikes 3 esitatud 
vastavate erikriteeriumidega, on sellega 
kaasnevatest kuludest suurem, ka pikemas 
perspektiivis;

(b) projektist saadav üldine kasu, 
arvestades majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonna-aspekti, mida hinnatakse 
kooskõlas lõikes 3 esitatud vastavate 
erikriteeriumidega, on sellega kaasnevatest 
kuludest suurem, ka pikemas perspektiivis;

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liidu territooriumil asuva osa 
puhul on projekt kooskõlas direktiividega 
2009/73/EÜ ja (EL) 2019/944, kui see 
kuulub II lisa punktides 1 ja 3 kirjeldatud 
taristukategooriatesse;

d) projekt on kooskõlas direktiividega 
2009/73/EÜ ja (EL) 2019/944, kui see 
kuulub II lisa punktides 1 ja 3 kirjeldatud 
taristukategooriatesse;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) koostööl ja solidaarsusel põhinev 
energiavarustuse kindlus;

ii) energiaallikate mitmekesistamisel, 
koostööl ja solidaarsusel põhinev 
energiavarustuse kindlus;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) majanduslikust ja sotsiaalsest 
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vaatepunktist hästitoimiv ühiskond, 
austades õigusriigi põhimõtet ja 
demokraatlikke väärtusi;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiib) sünergia muu arengupoliitika ja -
programmidega selles piirkonnas;

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) projekt tagab maagaasi ja vesiniku 
transpordi koostalitlusvõime tänu 
vesiniku transportimiseks sobivate 
maagaasi ülekandetorustike 
väljaarendamisele ning maagaasi 
transportimiselt vesiniku transportimisele 
täieliku ülemineku kuupäeva 
määramisele, mis peaks olema vastavusse 
viidud riiklike kliima- ja energiakavadega 
ning toetama ELi vesinikustrateegia 
eesmärke;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud energiataristukategooriatesse 
kuuluvate elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektide puhul peab projekt 
oluliselt kaasa aitama säästvusele, lõimides 
võrku taastuvenergia ning kandes 

a) II lisa punkti 1 alapunktides a, b, c 
ja e sätestatud energiataristukategooriatesse 
kuuluvate elektri ülekandmise ja 
salvestamise projektide puhul peab projekt 
oluliselt kaasa aitama säästvusele, lõimides 
võrku taastuvenergia ja vähese CO2 
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taastuvenergia üle peamistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse, 
ning vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

heitega energia ning kandes taastuvenergia 
ja vähese CO2 heitega energia üle 
peamistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse, ning vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiavarustuskindlus, sealhulgas 
koostalitlusvõime, süsteemi paindlikkuse, 
küberturvalisuse, sobivate ühenduste ja 
süsteemi kindla ja usaldusväärse talitluse 
kaudu;

ii) energiavarustuskindlus, sealhulgas 
koostalitlusvõime, süsteemi paindlikkuse, 
küberturvalisuse, sobivate ühenduste ja 
süsteemi kindla ja usaldusväärse talitluse 
kaudu ning alternatiivsete 
elektritoitesüsteemide määramine 
hädaolukordadeks;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamine, piirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne kasv, võttes arvesse ka riiklikku 
ja kohalikku energiapoliitikat ja 
strateegiaid ning transpordisektori 
energianõudluse eeldatavat 
märkimisväärset suurenemist, eelkõige 
elektrisõidukite puhul maanteedel, riigi 
teedel ja linnapiirkondades.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II lisa punkti 1 alapunktis d b) II lisa punkti 1 alapunktis d 
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sätestatud energiataristukategooriasse 
kuuluvate arukate elektrivõrkude 
projektide puhul peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa säästvusele 
taastuvenergia võrku lõimimise kaudu ning 
vähemalt kahe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

sätestatud energiataristukategooriasse 
kuuluvate arukate elektrivõrkude 
projektide puhul peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa säästvusele 
taastuvenergia võrku lõimimise kaudu ning 
vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamine, piirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne kasv, võttes arvesse ka riiklikku 
ja kohalikku energiapoliitikat ja -
strateegiaid.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiib) aruka sektorite integreerimise 
hõlbustamine laiemalt, soodustades 
energeetika-, transpordi- ja 
telekommunikatsioonisektorite koostoimet 
ja koordineerimist.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamine, piirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne kasv, võttes arvesse ka riiklikku 
ja kohalikku energiapoliitikat ja -
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strateegiaid.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
vesinikuprojektide puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
sealhulgas vähendades kasvuhoonegaaside 
heidet, edendades saastevaba vesiniku 
kasutuselevõttu ja toetades muutuvat 
taastuvenergia tootmist, pakkudes 
paindlikkuse ja/või salvestamise lahendusi. 
Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

d) II lisa punktis 3 sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
vesinikuprojektide puhul peab projekt 
aitama märkimisväärselt kaasa säästvusele, 
sealhulgas vähendades kasvuhoonegaaside 
heidet, edendades saastevaba ja vähese 
CO2 heitega vesiniku kasutuselevõttu ja 
muid ohutuid ja säästvaid tehnoloogiaid 
ning toetades muutuvat taastuvenergia ja 
vähese CO2 heitega energia tootmist, 
pakkudes paindlikkuse ja/või salvestamise 
lahendusi. Lisaks peab projekt aitama 
märkimisväärselt kaasa vähemalt ühe 
järgmise erikriteeriumi täitmisele:

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) turu lõimimine, sealhulgas 
ühendades liikmesriikide olemasolevad või 
tekkivad vesinikuvõrgud või aidates muul 
viisil kaasa kogu liitu hõlmava vesiniku 
transpordi ja hoiustamise võrgu tekkele, 
ning ühendatud süsteemide 
koostalitlusvõime tagamine;

i) olemasolevate või tekkivate 
turgude lõimimine, sealhulgas ühendades 
liikmesriikide olemasolevad või tekkivad 
vesinikuvõrgud või aidates muul viisil 
kaasa kogu liitu hõlmava vesiniku 
transpordi ja hoiustamise võrgu tekkele, 
ning ühendatud süsteemide 
koostalitlusvõime tagamine;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d – alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamine, piirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne kasv, võttes arvesse ka riiklikku 
ja kohalikku energiapoliitikat ja -
strateegiaid.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) säästvus, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ja saastevaba vesiniku 
kasutuselevõtu tõhustamine;

i) säästvus, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ja saastevaba või vähese CO2 
heitega vesiniku kasutuselevõtu 
tõhustamine;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) aruka energiasektori lõimimise 
hõlbustamine eri energiakandjate ja 
sektorite ühendamise kaudu.

iii) aruka energiasektori lõimimise 
hõlbustamine eri energiakandjate ja 
sektorite ühendamise või sellisete 
paindlike teenuste nagu tarbimiskaja ja 
salvestamise võimaldamise kaudu.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamine, piirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne kasv, võttes arvesse ka riiklikku 
ja kohalikku energiapoliitikat ja -
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strateegiaid.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) II lisa punktis 2 sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
arukate gaasivõrkude projektide puhul 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa säästvusele, võimaldades ja 
hõlbustades taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside, näiteks biometaani või 
saastevaba vesiniku lõimimist gaasi jaotus- 
ja ülekandevõrkudesse, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

f) II lisa punktis 2 sätestatud 
energiataristu kategooriasse kuuluvate 
arukate gaasivõrkude projektide puhul 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa säästvusele, eesmärgiga võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate ja vähese CO2-
heitega gaaside, näiteks biometaani, 
saastevaba või vähese CO2-heitega 
vesiniku või sünteetilise gaasi ja nende 
metaanisegude lõimimist gaasi jaotus- ja 
ülekandevõrkudesse ning 
säilitussüsteemidesse, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks 
peab projekt aitama märkimisväärselt 
kaasa vähemalt ühe järgmise erikriteeriumi 
täitmisele:

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
parandades gaasi ülekandmise ja jaotamise 
tõhusust ja koostalitlusvõimet võrgu 
igapäevases toimimises, muu hulgas 
tegeledes uuenduslike tehnoloogiate 
kasutuselevõtu abil probleemidega, mis 
tulenevad erineva kvaliteediga gaaside 
sisestamisest, ning küberturvalisusest 
tulenevate probleemidega;

i) võrguturve ja tarnekvaliteet, 
uuendamise, ümberkujundamise või 
võimsuse suurendamise teel või 
parandades gaasi ülekandmise ja jaotamise 
või säilitussüsteemide tõhusust ja 
koostalitlusvõimet võrgu igapäevases 
toimimises, muu hulgas tegeledes 
probleemidega, mis tulenevad erineva 
kvaliteediga gaaside sisestamisest, võttes 
kasutusele lahendusi vähemalt ühes 
järgmistest valdkondadest: uuenduslikud 
tehnoloogiad, tehnoloogilised, 
mehhaanilised ja insenertehnilised 
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täiustused või küberturvalisus;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) aruka energiasüsteemide lõimimise 
hõlbustamine ühenduste loomise kaudu 
teiste energiakandjate ja sektoritega ning 
nõudlusreageeringu võimaldamine.

iii) aruka energiasüsteemide lõimimise 
hõlbustamine vastassuunavoogude 
loomisega või ühenduste loomise kaudu 
teiste energiakandjate ja sektoritega ning 
nõudlusreageeringu ja salvestamise 
võimaldamine ja paindlikkusteenuste 
hõlbustamine.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamine, piirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne kasv, võttes arvesse ka riiklikku 
ja kohalikku energiapoliitikat ja -
strateegiaid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiib) taastuva ja vähese CO2 heitega 
gaasi transpordi võimaldamine 
tootmisüksusest ülekande- või 
jaotusvõrku.

Muudatusettepanek 77
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) II lisa punktis 5a sätestatud 
energiataristukategooriatesse kuuluvate 
maagaasi ühishuviprojektide puhul, mis 
on kas edasijõudnud rakendusetapis või 
edasijõudnud tasemel, peab projekt 
andma olulise panuse vähemalt kahe 
alljärgneva erikriteeriumi täitmisesse:
i)  turgude integreerimine, 
sealhulgas vähemalt ühe liikmesriigi 
eraldatuse lõpetamine ning energiataristu 
kitsaskohtade vähendamine; 
koostalitlusvõime ja süsteemi paindlikkus;
ii) varustuskindlus, muu hulgas 
sobivate ühenduste ning tarneallikate, 
tarnijate ja tarneteede mitmekesistamise 
kaudu;
iii) konkurents, muu hulgas 
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamise kaudu;
iv) säästvus, muu hulgas heitkoguste 
vähendamise, vahelduva taastuvenergia 
tootmise toetamise ja taastuvatest 
allikatest pärit või vähese CO2 heitega 
gaasi tõhusama kasutamise kaudu;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Maagaasitaristu arvatakse 
ühishuviprojektide hulka, juurdepääsuga 
Euroopa ühendamise rahastule 
kategoorias „arukad gaasivõrgud” 
järgmiste kriteeriumide alusel:
a) maagaasi ülekandetorustiku 
projektid, mis võimaldavad üleminekut 
kivisöelt maagaasile, arvestades, et 
torujuhtmed vastaksid kõikidele vajalikele 
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kestlikkusmeetmetele ja tehnilistele 
nõuetele 100 % vesiniku transportimiseks 
ja võimaldaksid energiavõrkude sidumist 
vähemalt kahe liikmesriigi 
söepiirkondades, tuginedes riiklike 
kliima- ja energiakavade näitajatele, 
sealhulgas kümneaastaste võrgu 
arengukavade kohaldamisalale;
b) maagaasi ülekandetorustiku 
projektid tingimusel, et torujuhtmetes on 
võimalik transportida vesinikku, 
tuginedes riiklike kliima- ja 
energiakavade näitajatele, sealhulgas 
kümneaastaste võrgu arengukavade 
kohaldamisalale;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektide hindamisel võtab iga rühm 
nõuetekohaselt arvesse:

Projektide hindamisel võtab iga rühm eri 
rühmade vahel ühtse hindamismeetodi 
tagamiseks nõuetekohaselt arvesse:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga kavandatud projekti 
kiireloomulisust süsinikuheite 
vähendamise, turgude lõimimise, 
konkurentsi, säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud liidu 
energiapoliitika eesmärkide täitmisel;

a) iga kavandatud projekti 
kiireloomulisust süsinikuheite 
vähendamise, turgude lõimimise, 
konkurentsi, säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud liidu 
energiapoliitika eesmärkide täitmisel, ning 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet;
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) iga kavandatud projekti 
kiireloomulisust süsinikuheite 
vähendamise, turgude lõimimise, 
konkurentsi, säästvuse ning 
varustuskindlusega seotud liidu 
energiapoliitika eesmärkide täitmisel;

a) iga kavandatud projekti 
kiireloomulisust süsinikuheite 
vähendamise, turgude lõimimise ja 
siseturu integreerimise, konkurentsi, 
säästvuse ning varustuskindlusega seotud 
liidu energiapoliitika eesmärkide täitmisel 
ning panust ühtekuuluvuspoliitikasse;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Projektiarendajad koostavad oma 
ühishuviprojektide rakenduskava, mis 
sisaldab ka ajakava alljärgneva jaoks:

1. Projektiarendajad koostavad 
avalikult kättesaadava ühishuviprojektide 
rakenduskava, mis sisaldab ka ajakava 
alljärgneva jaoks:

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teostatavus- ja 
projekteerimisuuringud, sealhulgas seoses 
kliimamuutustega kohanemise ja 
keskkonnaalaste õigusaktide ning 
põhimõtte „Ära tee olulist kahju“ 
järgimisega;

a) teostatavus- ja 
projekteerimisuuringud, sealhulgas seoses 
kliimamuutustega kohanemisega ning 
nõudega järgida keskkonnaalaseid 
õigusakte, energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõtet, põhimõtet mitte teha 
olulist kahju keskkonnaeesmärkidele 
määruse (EL) 2020/852 artikli 17 
tähenduses, järgida 
ühtekuuluvuspoliitikat ja mitte kedagi 
kõrvale jätta;
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Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) heakskiidu saamine riigi 
reguleerivalt asutuselt või muult 
asjaomaselt asutuselt;

b) piisavalt pikk periood heakskiidu 
saamiseks riigi reguleerivalt asutuselt või 
muult asjaomaselt asutuselt;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ülekandevõrguettevõtjad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja muud ettevõtjad 
teevad omavahel koostööd, et hõlbustada 
oma piirkonna ühishuviprojektide 
arendamist.

2. Ülekandevõrguettevõtjad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja muud ettevõtjad 
teevad omavahel koostööd, et hõlbustada 
oma piirkonna ühishuviprojektide 
arendamist ning käsitleda 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
majanduslikke, sotsiaalseid, 
keskkonnaalaseid ja piirkondlikke 
erinevusi ning transpordisektori 
elektrinõudluse eeldatavat 
märkimisväärset suurenemist, eelkõige 
seoses elektrisõidukitega maanteedel ja 
linnapiirkondades.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Projektiarendaja esitab iga artikli 3 
kohaselt ühishuviprojekti liidu loendisse 
võtmisele järgneva aasta 31. detsembriks 
aastaaruande kõikide II lisa punktides 1–4 
sätestatud kategooriatesse kuuluvate 
projektide kohta artiklis 8 osutatud 
pädevale asutusele.

4. Projektiarendaja esitab 
ühishuviprojekti artikli 3 kohaselt artiklis 
8 osutatud pädevale asutusele liidu 
loendisse võtmisele järgneva teise aasta 28. 
veebruariks aruande kõikide II lisa 
punktides 1–4 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvate projektide kohta.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See aruanne sisaldab järgmisi üksikasju: See aruanne on avalik ja sisaldab järgmisi 
üksikasju:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklis 8 osutatud pädevad 
asutused esitavad iga aasta 31. jaanuariks 
koostööametile ja vastavale rühmale 
käesoleva artikli lõikes 4 osutatud aruande, 
millele on lisatud teave nende 
territooriumil paiknevate 
ühishuviprojektide arengujärgu ja 
asjakohasel juhul projektide elluviimisel 
loamenetluses tekkinud viivituste ning 
nende põhjuste kohta. Pädevate asutuste 
panus aruandesse peab olema selgelt 
sellisena märgitud ja koostatud ilma 
projektiarendajate esitatud teksti 
muutmata.

5. Artiklis 8 osutatud pädevad 
asutused esitavad iga aasta 31. märtsiks 
koostööametile ja vastavale rühmale 
käesoleva artikli lõikes 4 osutatud aruande, 
millele on lisatud teave nende 
territooriumil paiknevate 
ühishuviprojektide arengujärgu ja 
asjakohasel juhul projektide elluviimisel 
loamenetluses tekkinud viivituste ning 
nende põhjuste kohta. Pädevate asutuste 
panus aruandesse peab olema selgelt 
sellisena märgitud ja koostatud ilma 
projektiarendajate esitatud teksti 
muutmata. Läbipaistvuse tagamiseks 
avaldatakse kõik aruanded ameti 
veebisaidil 30 päeva jooksul alates 
esitamise kuupäevast.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga aasta 30. aprilliks, mil tuleks 
vastu võtta uus liidu loend, esitab 
koostööamet rühmadele riikide 

6. Iga aasta 30. juuniks, mil tuleks 
vastu võtta uus liidu loend, esitab 
koostööamet rühmadele riikide 
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reguleerivate asutuste pädevusse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta koondaruande, 
milles hinnatakse saavutatud edusamme 
ning antakse asjakohasel juhul soovitusi 
viivitusest ja kogetud raskustest 
ülesaamiseks. Samuti hinnatakse 
konsolideeritud aruandes kooskõlas 
määruse (EL) 2019/942 artikliga 5 kogu 
liitu hõlmava võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade suhtes.

reguleerivate asutuste pädevusse kuuluvate 
ühishuviprojektide kohta koondaruande, 
milles hinnatakse saavutatud edusamme 
ning antakse asjakohasel juhul soovitusi 
viivitustest ja kogetud raskustest 
ülesaamiseks. Samuti hinnatakse 
konsolideeritud aruandes kooskõlas 
määruse (EL) 2019/942 artikliga 5 kogu 
liitu hõlmavate võrgu arengukavade 
järjepidevat rakendamist esmatähtsate 
energiataristukoridoride ja -alade suhtes. 
Läbipaistvuse tagamiseks avaldatakse 
kõik aruanded ameti veebisaidil 30 päeva 
jooksul alates esitamise kuupäevast.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Koostööameti taotlusel peaksid 
projektiedendajad esitama talle 
rakenduskava või muu vastava kava, mis 
on vajalik koostööameti ülesannete 
täitmiseks.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga esmatähtsa avamere 
võrgukoridori piirkondliku rühma puhul 
loovad vastavasse rühma kuuluvate 
liikmesriikide riigi tasandi pädevad 
asutused [31. juuliks 2022] 
projektiarendajate jaoks ühiselt 
ainulaadsed kontaktpunktid (avamere 
ühtsed kontaktpunktid), mille ülesanne on 
hõlbustada ja koordineerida kõigi avamere 
taastuvenergia võrke hõlmavate 
ühishuviprojektide loa andmise menetlust, 
võttes arvesse ka vajadust kooskõlastada 

6. Iga esmatähtsa avamere 
võrgukoridori piirkondliku rühma puhul 
loovad vastavasse rühma kuuluvate 
liikmesriikide riigi tasandi pädevad 
asutused [31. juuliks 2022] 
projektiarendajate jaoks ühiselt ühtsed 
kontaktpunktid (avamere ühtsed 
kontaktpunktid), mille ülesanne on 
hõlbustada ja koordineerida kõigi avamere 
taastuvenergia võrke hõlmavate 
ühishuviprojektide loamenetlusi, võttes 
arvesse ka energiataristu ja 
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loa andmise protsessi energiataristu ja 
tootmisvahendite puhul. Avamere ühtsed 
kontaktpunktid hakkavad toimima 
olemasolevate merepiirkonna uuringute ja 
kavade hoidlana, mille eesmärk on 
hõlbustada üksikute ühishuviprojektide 
loamenetlust ja koordineerida asjaomaste 
riigi pädevate asutuste põhjalike otsuste 
tegemist selliste projektide kohta. Iga 
esmatähtsa avamere võrgukoridori 
piirkondlik rühm loob rühma kuuluvate 
liikmesriikide riigi tasandi pädevate 
asutuste abiga vastavalt piirkondlikele 
iseärasustele ja geograafiale avamere 
ühtsed kontaktpunktid ning määrab 
kindlaks nende asukoha, ressursside 
jaotuse ja nende toimimise erieeskirjad.

tootmisvahendite loamenetluste 
kooskõlastamise vajadust. Avamere ühtsed 
kontaktpunktid hakkavad toimima 
olemasolevate merepiirkonna uuringute ja 
kavade hoidlana, mille eesmärk on 
hõlbustada üksikute ühishuviprojektide ja 
avamere taastuvenergiaprojektide 
energiataristu loamenetlusi ning 
koordineerida asjaomaste pädevate riiklike 
asutuste põhjalike otsuste tegemist selliste 
projektide kohta. Iga esmatähtsa avamere 
võrgukoridori piirkondlik rühm loob rühma 
kuuluvate liikmesriikide pädevate riiklike 
asutuste abiga vastavalt piirkondlikele 
iseärasustele ja geograafiale avamere 
ühtsed kontaktpunktid ning määrab 
kindlaks nende asukohad, ressursside 
jaotuse ja nende toimimise erieeskirjad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused tagavad, et lubade 
andmist kiirendatakse vastavalt 
käesolevale peatükile iga ühishuviprojekti 
kategooria puhul. Selleks kohandavad 
pädevad asutused loamenetluse alustamise 
ja esitatud taotlusdokumentide 
vastuvõtmise nõudeid, et need sobiksid 
selliste projektide jaoks, mille puhul võib 
ehitusvalmis etappi jõudmiseks olla nende 
laadi või väiksema mastaabi tõttu vaja 
vähem lube ja heakskiite, ning seetõttu ei 
pruugi nende puhul eeltaotlusmenetlust 
vaja olla. Selliste väiksemate projektide 
hulka võivad kuuluda targad gaasi- ja 
elektrivõrgud ja elektrolüüsiseadmed.

Pädevad asutused tagavad, et lõikes 1 
osutatud kahe menetluse kogukestus ei 
ületa kolme aastat ja kuut kuud, ja 
kehtestavad vajaduse korral asjakohastes 
õigusaktides tähtajad, sealhulgas 
keskkonnamõju hindamiste jaoks. Selleks 
kohandavad pädevad asutused 
loamenetluse alustamise ja esitatud 
taotlusdokumentide vastuvõtmise nõudeid, 
et need sobiksid selliste projektide jaoks, 
mille puhul võib ehitusvalmis etappi 
jõudmiseks olla nende laadi või väiksema 
mastaabi tõttu vaja vähem lube ja 
heakskiite, ning seetõttu ei pruugi nende 
puhul eeltaotlusmenetlust vaja olla. Selliste 
väiksemate projektide hulka võivad 
kuuluda arukad gaasi- ja elektrivõrgud ja 
elektrolüüsiseadmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8a. Käesoleva artikli sätted ei tohiks 
piirata ühegi sellise siseriikliku õigusakti 
kohaldamist, millega nähakse ette 
käesolevas artiklis sätestatust soodsamad 
tingimused, eelkõige tähtaegade ja 
teatavat liiki investeeringutele kehtivate 
nõuete osas. Pädevad asutused tagavad 
ühishuviprojektide sooduskohtlemise.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik (ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) avaldavad ja esitavad [16. 
novembriks 2022] liikmesriikidele, 
komisjonile ja koostööametile kumbki oma 
metoodika (sh võrgu ja turu 
modelleerimise meetodid) kogu 
energiasüsteemi kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil 
ühishuviprojektide jaoks, mis kuuluvad II 
lisa punkti 1 alapunktides a, b, c ja e ja 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik (ENTSO-E) ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik 
(ENTSO-G) avaldavad ja esitavad [16. 
novembriks 2022] liikmesriikidele, 
komisjonile ja koostööametile kumbki oma 
metoodika (sh võrgu ja turu 
modelleerimise meetodid) kogu 
energiasüsteemi kulude ja tulude 
ühtlustatud analüüsimiseks liidu tasandil 
ühishuviprojektide jaoks, mis kuuluvad II 
lisa punkti 1 alapunktides a, b, c ja e ja 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse. 
Kulude ja tulude analüüsis võetakse 
arvesse rohelise kokkuleppe ja 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärke.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende metoodikate põhjal koostavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G kogu liitu 

Nende metoodikate põhjal koostab 
koostööamet kogu liitu hõlmavad 
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hõlmavad kümneaastased võrgu 
arengukavad vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8 ja määruse (EÜ) nr 
2019/943 artiklile 30. Metoodikad 
koostatakse V lisa põhimõtete kohaselt 
ning vastavalt IV lisas sätestatud 
eeskirjadele ja näitajatele.

kümneaastased võrgu arengukavad. 
Metoodikad koostatakse V lisa põhimõtete 
kohaselt ning vastavalt IV lisas sätestatud 
eeskirjadele ja näitajatele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metoodika koostamisel võtavad ENTSO-E 
ja ENTSO-G arvesse piirkondlikke 
arengukavasid, liidu, riiklikku ja 
piirkondlikku poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ning lahendusi 
liikmesriikide ja piirkondade 
arenguerinevuste vähendamiseks, ning 
peavad silmas eesmärki edendada kõiki 
taastuvenergia tehnoloogiaid, ning 
transpordisektori ja eelkõige kiirteedel, 
riigimaanteedel ja linnapiirkondades 
liikuvate elektrisõidukite elektrinõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui metoodika muudatusi peetakse 
järkjärguliseks ja need ei mõjuta kasu, kulu 
ega muude asjakohaste kulude-tulude 
parameetrite kindlaks määramist, nagu on 
määratletud viimases komisjoni poolt 
heaks kiidetud kogu energiasüsteemi 
hõlmavas kulude-tulude analüüsi 
metoodikas, kohandavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G oma vastavaid metoodikaid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lõikes 2 
sätestatud koostööameti arvamust, ning 

6. Kui metoodika muudatusi peetakse 
järkjärguliseks ja need ei mõjuta kasu, kulu 
ega muude asjakohaste kulude-tulude 
parameetrite kindlaksmääramist, nagu on 
määratletud viimases komisjoni poolt 
heaks kiidetud kogu energiasüsteemi 
hõlmavas kulude-tulude analüüsi 
metoodikas, kohandavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G oma vastavaid metoodikaid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse lõikes 2 
sätestatud koostööameti arvamust, ning 
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esitavad need koostööametile 
heakskiitmiseks.

esitavad need komisjonile heakskiitmiseks 
koos dokumendiga, milles selgitatakse 
kavandatud muudatuste vajalikkust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kahe nädala jooksul alates 
koostööameti või komisjoni heakskiidu 
saamisest vastavalt lõigetele 5 ja 6 
avaldavad ENTSO-E ja ENTSO-G kumbki 
oma metoodika oma veebisaidil. Nad 
avaldavad vastavad sisendandmed ning 
muud asjakohased võrgu-, 
koormusvoogude- ja turuandmed piisavalt 
täpses vormis vastavalt siseriiklikule 
õigusele ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.

8. Kahe nädala jooksul alates 
komisjoni heakskiidu saamisest vastavalt 
lõigetele 5 ja 6 avaldavad ENTSO-E ja 
ENTSO-G kumbki oma metoodika oma 
veebisaidil. Nad avaldavad vastavad 
sisendandmed ning muud asjakohased 
võrgu-, koormusvoogude- ja turuandmed 
piisavalt täpses vormis vastavalt 
siseriiklikule õigusele ja asjakohastele 
konfidentsiaalsuskokkulepetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Metoodikaid ajakohastatakse ja 
täiustatakse korrapäraselt, järgides lõigetes 
1–6 kirjeldatud menetlust. Koostööamet 
võib omal algatusel või riigi reguleerivate 
asutuste või sidusrühmade nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluste alusel ning pärast 
ametlikku nõupidamist kõiki asjakohaseid 
sidusrühmi esindavate organisatsioonidega 
ja komisjoniga taotleda sellist 
ajakohastamist ja täiustamist, esitades 
nõuetekohased põhjendused ja tähtajad. 
Koostööamet avaldab kõik riigi 
reguleerivate asutuste või sidusrühmade 
taotlused ning kõik asjakohased 
dokumendid, mis ei sisalda tundlikku 
äriteavet ning millest tulenevalt 
koostööamet taotles metoodika 

9. Komisjoni taotlusel 
ajakohastatakse ja täiustatakse metoodikaid 
korrapäraselt, järgides lõigetes 1–6 
kirjeldatud menetlust. Koostööamet võib 
omal algatusel või riigi reguleerivate 
asutuste või sidusrühmade nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluste alusel ning pärast 
ametlikku nõupidamist kõiki asjakohaseid 
sidusrühmi esindavate organisatsioonidega 
ja komisjoniga taotleda sellist 
ajakohastamist ja täiustamist, esitades 
nõuetekohased põhjendused ja tähtajad. 
Koostööamet avaldab kõik riigi 
reguleerivate asutuste või sidusrühmade 
taotlused ning kõik asjakohased 
dokumendid, mis ei sisalda tundlikku 
äriteavet ning millest tulenevalt 
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ajakohastamist või täiustamist. koostööamet taotles metoodika 
ajakohastamist või täiustamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisa 
punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. ENTSO-E ja ENTSO-G 
saavad neid etalonväärtusi kasutada 
järgnevate kogu liitu hõlmavate 
kümneaastaste võrgu arengukavade jaoks 
koostatavates tulude-kulude analüüsides. 
Esimesed sellised näitajad avaldatakse [1. 
novembriks 2022].

10. Iga kolme aasta tagant avaldab 
koostööamet näitajad ja vastavad 
etalonväärtused, mille abil võrrelda II lisa 
punktides 1 ja 3 esitatud 
energiataristukategooriate omavahel 
võrreldavate projektide investeeringute 
ühikuväärtusi, ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks. Esimesed sellised näitajad 
avaldatakse [1. novembriks 2022].
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 11 osutatud sidus ja 
vastastikku ühendatud mudel hõlmab 
vähemalt vastavate sektorite omavahelisi 
seoseid taristu planeerimise kõigis 
etappides, eelkõige stsenaariume, taristu 
puuduste tuvastamist, eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega, ja projektide 
hindamist.

12. Lõikes 11 osutatud sidus ja 
vastastikku ühendatud mudel hõlmab 
vähemalt vastavate sektorite omavahelisi 
seoseid taristu planeerimise kõigis 
etappides, täpsemalt stsenaariume ja taristu 
puuduste tuvastamist, eelkõige seoses 
stsenaariumides toodud piiriüleste 
võimsustega, ja projektide hindamist. 
ENTSO-E ja ENTSO-G lisavad 
vastastikku ühendatud mudelisse 
tegevuskava teiste, elektri- ja 
gaasisüsteemi usaldusväärseks 
arendamiseks oluliste sektorite tulevaseks 
kaasamiseks kooskõlas Euroopa, riiklike 
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ja piirkondlike arengustrateegiatega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [31. juuliks 2022] avaldab 
koostööamet pärast ulatuslikku 
konsultatsiooniprotsessi, millesse on 
kaasatud komisjon ja vähemalt kõiki 
asjakohaseid sidusrühmi esindavad 
organisatsioonid (sealhulgas ENTSO-E, 
ENTSO-G, ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksus ja asjakohased vesinikuvaldkonna 
sidusrühmad), ENTSO-E ja ENTSO-G 
poolt väljatöötatavate ühiste 
stsenaariumide raamsuunised. Neid 
suuniseid ajakohastatakse vajaduse korral 
korrapäraselt.

1. [31. juuliks 2022] avaldab 
koostööamet pärast ulatuslikku 
konsultatsiooniprotsessi, millesse on 
kaasatud komisjon, liikmesriigid ja 
vähemalt kõiki asjakohaseid sidusrühmi 
esindavad organisatsioonid (sealhulgas 
ENTSO-E, ENTSO-G, ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksus ja asjakohased 
vesinikuvaldkonna sidusrühmad), ENTSO-
E ja ENTSO-G poolt väljatöötatavate 
ühiste stsenaariumide raamsuunised. 
Vajaduse korral ajakohastatakse neid 
suuniseid korrapäraselt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunised sisaldavad energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ja tagavad, 
et ENTSO-E ja ENTSO-G asjakohased 
stsenaariumid on täielikult kooskõlas 
Euroopa Liidu viimaste CO2-heite 
vähendamise keskpika ja pika perioodi 
eesmärkidega ning komisjoni viimaste 
kättesaadavate stsenaariumidega.

Suunised sisaldavad energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ja tagavad, 
et ENTSO-E ja ENTSO-G poolt koos 
koostööametiga koostatud asjakohased 
stsenaariumid on täielikult kooskõlas 
Euroopa Liidu viimaste CO2 heite 
vähendamise keskpika ja pika perioodi 
eesmärkidega, komisjoni viimaste 
kättesaadavate stsenaariumidega, 
piirkondlike arengukavadega, riikliku ja 
piirkondliku poliitikaga, 
ühtekuuluvuspoliitikaga ja lahendustega 
liikmesriikide ja piirkondade 
arenguerinevuste vähendamiseks, võttes 
arvesse kogu Euroopa Liidu 
energiavarustuskindluse strateegiat ning 
transpordisektori ja eelkõige kiirteedel, 
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riigimaanteedel ja linnapiirkondades 
liikuvate elektrisõidukite elektrinõudluse 
eeldatavat märkimisväärset suurenemist, 
tagades nõnda sünergia TEN-T võrguga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taristu puuduste hindamisel järgivad 
ENTSO-E ja ENTSO-G energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
kaaluvad prioriteedina kõiki asjakohaseid 
taristuga mitteseotud lahendusi, et 
kõrvaldada tuvastatud puudused.

Taristu puuduste hindamisel järgivad 
ENTSO-E ja ENTSO-G energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtet ning 
kaaluvad prioriteedina kõiki asjakohaseid 
taristuga mitteseotud lahendusi, et 
kõrvaldada tuvastatud puudused. Kui 
taristus on olulisi puudujääke, kaaluvad 
ENTSO-E ja ENTSO-G asjakohast 
tehnilist lahendust, võttes arvesse 
piirkonna eripära, piirkonnas praegu 
kasutatavate energialahenduste ja 
kavandatud uue tehnoloogia saastetaseme 
erinevusi, riiklikke arengustrateegiaid ja 
ühtekuuluvuspoliitikat. Kui 
maagaasitaristu kasutamine on piirkonna 
jaoks kõige olulisem ja ainus tõhus 
lahendus, mis aitab CO2 heidet 
märkimisväärselt vähendada ja kui seda 
saab kohandada vähese CO2 sisaldusega 
gaaside kasutamiseks, loetakse projektid 
abikõlblikuks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vastavate aruannete esitamist 
konsulteerivad ENTSO-E ja ENTSO-G 
põhjalikult kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega, sealhulgas ELi 
jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja kõigi 
asjaomaste vesinikuvaldkonna 

Enne vastavate aruannete esitamist 
konsulteerivad ENTSO-E ja ENTSO-G 
põhjalikult kõigi asjakohaste nõudlus- ja 
pakkumispoole sidusrühmadega, 
sealhulgas ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksusega ning vesinikuvaldkonna, 
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sidusrühmadega ning kõigi I lisa 
kohastesse esmatähtsatesse koridoridesse 
kuuluvate liikmesriikide esindajatega.

taastuvallikatest elektrienergia tootjate, 
paindlike lahenduste pakkujate ja 
kodanikuühiskonna esindajatega ning 
kõigi I lisa kohastesse esmatähtsatesse 
koridoridesse kuuluvate liikmesriikide 
esindajatega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le 
ning komisjonile.

3. Kolme kuu jooksul alates sellest, 
mil saadakse taristu puudusi käsitlevad 
aruanded koos konsultatsiooni käigus 
saadud tagasisidega ja selle arvesse võtmist 
käsitleva aruandega, esitab koostööamet 
arvamuse ENTSO-E-le või ENTSO-G-le ja 
komisjonile ning teeb selle üldsusele 
kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
koostööameti arvamust, ajakohastavad 
ENTSO-E ja ENTSO-G taristu puudusi 
käsitlevat aruannet vastavalt komisjoni 
arvamusele enne taristu puudusi käsitleva 
õpliku aruande avaldamist.

5. ENTSO-E ja ENTSO-G 
ajakohastavad oma taristu puudusi 
käsitlevaid aruandeid, võttes 
nõuetekohaselt arvesse koostööameti ja 
komisjoni arvamusi. Kui neid arvamusi 
taristu puudusi käsitlevasse lõplikku 
aruandesse ei lõimita, siis tuleb seda 
põhjendada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [31. juuliks 2022] määravad 
liikmesriigid komisjoni toetusel oma 
konkreetsetes esmatähtsates avamere 
võrgukoridorides, nagu on kindlaks 
määratud I lisa punktis 2, võttes arvesse iga 
piirkonna eripära ja arengut, ühiselt 
kindlaks ja lepivad kokku, et teevad 
koostööd igas merepiirkonnas 2050. aastal 
kasutatava avamere taastuvenergia koguse 
osas koos 2030. ja 2040. aasta 
vaheetappidega, võttes arvesse oma 
riiklikke energia- ja kliimakavasid, iga 
merepiirkonna avamere taastuvenergia 
potentsiaali, keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise ning liidu CO2-heite 
vähendamise eesmärke. Kõnealune 
kokkulepe sõlmitakse kirjalikult liidu 
territooriumiga seotud iga merepiirkonna 
kohta.

1. [31. juuliks 2022] määravad 
liikmesriigid komisjoni toetusel oma 
konkreetsetes esmatähtsates avamere 
võrgukoridorides, nagu on kindlaks 
määratud I lisa punktis 2, võttes arvesse iga 
piirkonna eripära ja arengut, ühiselt 
kindlaks ja lepivad kokku, et teevad 
koostööd igas merepiirkonnas 2050. aastal 
kasutatava avamere taastuvenergia 
eesmärkide osas koos 2030. ja 2040. aasta 
vaheetappidega, võttes arvesse oma 
riiklikke energia- ja kliimakavasid, iga 
merepiirkonna avamere taastuvenergia 
potentsiaali, keskkonnakaitset, 
kliimamuutustega kohanemist ja muid 
merekasutusviise ning liidu CO2 heite 
vähendamise eesmärke. Iga merebasseini 
avamere taastuvenergia potentsiaal 
esitatakse aruannetes, mille Euroopa 
Komisjon koostab liikmesriikide ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides kuus kuud enne vastava 
koridori ühise avamerevõrgu kava 
tähtaega. Kõnealune kokkulepe sõlmitakse 
kirjalikult liidu territooriumiga seotud iga 
merepiirkonna kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. [31.juuliks 2023] töötab ENTSO-E 
asjakohaste ülekandevõrguettevõtjate, riigi 
reguleerivate asutuste ja komisjoni osalusel 
ning kooskõlas lõikes 1 osutatud 
kokkuleppega välja ja avaldab 2050. aasta 
eesmärke kajastava lõimitud avamerevõrgu 
arengukava, mis sisaldab vaheetappe 2030. 
ja 2040. aastaks, iga merepiirkonna kohta 
kooskõlas I lisas osutatud esmatähtsate 
avamere võrgukoridoridega, võttes arvesse 
keskkonnakaitset ja muid 

2. [31.juuliks 2023] töötab ENTSO-E 
asjakohaste ülekandevõrguettevõtjate, riigi 
reguleerivate asutuste, koostööameti ja 
komisjoni osalusel ning kooskõlas lõikes 1 
osutatud kokkuleppega välja ja avaldab 
2050. aasta eesmärke kajastava lõimitud 
avamerevõrgu arengukava (sh hoidlad), et 
tagada sünergia energiastrateegiatega, 
rohelise kokkuleppega ja vajadusega 
suurendada julgeolekut, mida annab 
taastuvenergia. Kava sisaldab vaheetappe 
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merekasutusviise. Kõnealust lõimitud 
avamerevõrgu arengukava ajakohastatakse 
seejärel iga kolme aasta järel.

2030. ja 2040. aastaks ja see koostatakse 
iga merepiirkonna kohta kooskõlas I lisas 
osutatud esmatähtsate avamere 
võrgukoridoridega, võttes arvesse 
keskkonnakaitset ja muid 
merekasutusviise. Kõnealust lõimitud 
avamerevõrgu arengukava ajakohastatakse 
seejärel iga nelja aasta järel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II lisa punkti 1 alapunktide a, b, c ja 
e ning II lisa punkti 3 kohastesse 
kategooriatesse kuuluvate selliste 
ühishuviprojektide puhul, mis kuuluvad 
riigi reguleerivate asutuste pädevusse, 
kannavad tõhusalt tehtud 
investeerimiskulud, mis ei sisalda 
hoolduskulusid, selliste liikmesriikide 
asjakohased ülekandevõrguettevõtjad või 
ülekandetaristu projektiarendajad, kellele 
projekt avaldab positiivset puhasmõju, ning 
selles ulatuses, mis ei ole kaetud 
ülekoormuse ajal kasutamise eest saadud 
tulu või muude tasudega, katavad kulud 
võrgu kasutajad võrgule juurdepääsu 
tariifide kaudu selles liikmesriigis / nendes 
liikmesriikides.

1. II lisa punkti 1 alapunktide a, b ja c 
ning II lisa punkti 3 kohastesse 
kategooriatesse kuuluvate selliste 
ühishuviprojektide puhul, mis kuuluvad 
riigi reguleerivate asutuste pädevusse, 
kannavad tõhusalt tehtud 
investeerimiskulud, mis ei sisalda 
hoolduskulusid, selliste liikmesriikide 
asjakohased ülekandevõrguettevõtjad, 
huvitatud investorid või ülekandetaristu 
projektiarendajad, kellele projekt avaldab 
positiivset puhasmõju, ning selles ulatuses, 
mis ei ole kaetud ülekoormuse ajal 
kasutamise eest saadud tulu või muude 
tasudega, katavad kulud huvitatud 
investorid ja võrgu kasutajad võrgule 
juurdepääsu tariifide kaudu selles 
liikmesriigis / nendes liikmesriikides.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil asjaomased riigi 
reguleerivad asutused said kätte viimase 
investeerimistaotluse, võtavad need riigi 
reguleerivad asutused pärast nõupidamist 

4. Kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil asjaomased riigi 
reguleerivad asutused said kätte viimase 
investeerimistaotluse, võtavad need riigi 
reguleerivad asutused pärast nõupidamist 
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asjaomaste projektiarendajatega vastu 
ühised kooskõlastatud otsused selliste 
investeerimiskulude jaotamise kohta, mida 
iga võrguettevõtja seoses projektiga 
kannab, ning nende kulude arvessevõtu 
kohta tariifides. Riigi reguleerivad asutused 
lisavad kõik tegelikult kantud 
investeerimiskulud tariifidesse kooskõlas 
iga võrguettevõtja poolt projekti jaoks 
kantavate investeerimiskulude jaotusega. 
Seejärel hindavad riigi reguleerivad 
asutused vajaduse korral, kas hinna 
taskukohasusega seotud probleemid võivad 
tekkida seoses investeerimiskulude 
lisamisega tariifidesse.

asjaomaste projektiarendajatega vastu 
ühised kooskõlastatud otsused selliste 
investeerimiskulude jaotamise kohta, mida 
iga võrguettevõtja või huvitatud investor 
seoses projektiga kannab, ning nende 
kulude arvessevõtu kohta tariifides. Riigi 
reguleerivad asutused lisavad vajalikud 
kantud investeerimiskulud tariifidesse 
kooskõlas iga võrguettevõtja poolt projekti 
jaoks kantavate investeerimiskulude 
jaotusega. Seejärel hindavad riigi 
reguleerivad asutused vajaduse korral, kas 
investeerimiskulude tariifidesse lisamine 
võib tekitada taskukohasusega seotud 
probleeme, mis võivad viia 
energiaostuvõimetuseni.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riigi reguleerivad asutused võtavad 
lõikes 1 osutatud stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 11 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riigi 
reguleerivad asutused projektiarendaja 
kantavaid konkreetseid riske, nende 
vähendamiseks võetud meetmeid ja 
kõnealuse riskiprofiili põhjendust, pidades 
silmas projekti positiivset puhasmõju 
võrreldes riskivabama alternatiiviga. 
Stiimuleid pakutakse eelkõige seoses 
maismaa ja avamere uue 
ülekandetehnoloogia ja kulude 
katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

2. Riigi reguleerivad asutused võtavad 
lõikes 1 osutatud stiimulite pakkumise üle 
otsustamisel arvesse artikli 11 kohaselt 
koostatud metoodika abil tehtud kulude-
tulude analüüsi tulemusi ja eelkõige 
projekti positiivset välismõju piirkondadele 
või kogu liidule. Lisaks analüüsivad riigi 
reguleerivad asutused projektiarendaja 
kantavaid konkreetseid riske, nende 
vähendamiseks võetud meetmeid ja 
kõnealuse riskiprofiili põhjendust, pidades 
silmas projekti positiivset puhasmõju 
võrreldes riskivabama alternatiiviga. 
Stiimuleid pakutakse eelkõige seoses 
maismaa ja avamere uue ülekande- ja 
jaotustehnoloogiaga ja kulude 
katmatajätmise riskide ning 
arendusriskidega.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. II lisa punkti 1 alapunktide a, b, c ja 
e ja punkti 3 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele, v.a 
pumpelektrijaamade projektidele, antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul, kui need vastavad kõikidele 
järgmistele kriteeriumidele:

2. II lisa punkti 1 alapunktide a, b, c ja 
e ja punkti 3 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
liidu rahalist abi ka tööde tegemise toetuste 
kujul, kui need vastavad kõikidele 
järgmistele kriteeriumidele:

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel artikli 16 lõike 3 punkti a 
kohaselt tõendatakse olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus või innovatsioon;

a) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel artikli 16 lõike 3 punkti a 
kohaselt tõendatakse olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus, regionaalareng 
või innovatsioon;

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. II lisa punkti 1 alapunkti d ning 
punktide 2 ja 5 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
samuti liidu rahalist abi tööde tegemise 
toetuste kujul, kui asjaomased 
projektiarendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus või innovatsioon, 
ja selle ärilise tasuvuse puudumist vastavalt 
kulude-tulude analüüsile, äriplaanile ja 
muudele hinnangutele, mille on koostanud 
eelkõige potentsiaalsed investorid või 
võlausaldajad või võimaluse korral riigi 

4. II lisa punkti 1 alapunkti d ning 
punktide 2 ja 5 kohastesse kategooriatesse 
kuuluvatele ühishuviprojektidele antakse 
samuti liidu rahalist abi tööde tegemise 
toetuste kujul, kui asjaomased 
projektiarendajad suudavad selgelt 
tõendada projekti olulist positiivset 
välismõju, nt varustuskindlus, süsteemi 
paindlikkus, solidaarsus, regionaalareng 
või innovatsioon, ja selle ärilise tasuvuse 
puudumist vastavalt kulude-tulude 
analüüsile, äriplaanile ja muudele 
hinnangutele, mille on koostanud eelkõige 
potentsiaalsed investorid või võlausaldajad 
või võimaluse korral riigi reguleeriv 
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reguleeriv asutus. asutus.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. detsembril 2027. aastal 
avaldab komisjon aruande 
ühishuviprojektide rakendamise kohta ning 
esitab selle Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes hinnatakse järgmist:

Hiljemalt 31. detsembril 2027. aastal 
avaldab komisjon aruande 
ühishuviprojektide rakendamise kohta ning 
esitab selle Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes võetakse arvesse 
artikli 11 kohaselt koostatud kulude-
tulude analüüsi tulemusi kogu liitu 
hõlmavate kümneaastaste võrgu 
arengukavade ja ühishuviprojektide 
kohta, mis kuuluvad II lisa punkti 1 
alapunktides a, b, c ja e ning punktis 3 
sätestatud kategooriatesse, ning 
hinnatakse järgmist:

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja kulud, välja arvatud mis tahes 
tundlik äriteave;

c) projektide peamised eeldatavad 
tulud ja kulud tulenevalt artikli 11 
kohaselt koostatud tasuvusanalüüsist, 
välja arvatud mis tahes tundlik äriteave;

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – punkt 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi tootmise rakenduste 
kasutuselevõttu, mille eesmärk on 
võimaldada kasvuhoonegaaside 

Elektrienergiast gaasi tootmise rajatised, 
sealhulgas elektrolüüsiseadmed: toetada 
selliste elektrienergiast gaasi tootmise 
rakenduste kasutuselevõttu, mille eesmärk 
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vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
toimimisele ning arukale energiasüsteemi 
lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, 
Luksemburg, Madalmaad, Malta, Portugal, 
Prantsusmaa, Saksamaa ja Taani.

on võimaldada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
toimimisele ning arukale energiasüsteemi 
lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, 
Luksemburg, Madalmaad, Malta, Portugal, 
Prantsusmaa, Saksamaa ja Taani.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – punkt 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosa 
ühendatud vesinikuvõrgud (HI East): 
vesinikutaristu, mis võimaldab luua 
lõimitud vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

9) Ida-Euroopa kesk- ja lõunaosa 
ühendatud vesinikuvõrgud (HI East): 
vesinikutaristu, sealhulgas gaasiga 
segamise kasutamine üleminekuperioodil, 
gaasitaristu ümberkujundamine või muud 
konkreetsed lahendused ebasoodsas 
olukorras olevatele, vähem ühendatud, 
äärepoolsetele või isoleeritud 
liikmesriikidele ja piirkondadele, näiteks 
saartele, mis võimaldavad luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis otseselt või 
kaudselt (sealhulgas kolmandate riikide 
kaudu) ühendab piirkonna riike ja rahuldab 
nende konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – punkt 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrolüüsiseadmed: toetada selliste 
elektrienergiast gaasi tootmise rakenduste 
kasutuselevõttu, mille eesmärk on 
võimaldada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
toimimisele ning arukale energiasüsteemi 

Elektrienergiast gaasi tootmise rajatised, 
sealhulgas elektrolüüsiseadmed: toetada 
selliste elektrienergiast gaasi tootmise 
rakenduste kasutuselevõttu, mille eesmärk 
on võimaldada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning aidata kaasa süsteemi 
turvalisele, tõhusale ja usaldusväärsele 
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lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, 
Kreeka, Küpros, Poola, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi 
Vabariik ja Ungari.

toimimisele ning arukale energiasüsteemi 
lõimimisele. Asjaomased liikmesriigid: 
Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, 
Kreeka, Küpros, Poola, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi 
Vabariik ja Ungari.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 3 – punkt 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Läänemere energiaturu 
vesinikuvõrkude ühendamise tegevuskava 
(BEMIP Hydrogen): vesinikutaristu, mis 
võimaldab luua lõimitud 
vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

10) Läänemere energiaturu 
vesinikuvõrkude ühendamise tegevuskava 
(BEMIP Hydrogen): vesinikutaristu, 
samuti olemasoleva maagaasitaristu 
ümberkujundamine, mis võimaldab luua 
lõimitud vesinikumagistraali, mis ühendab 
piirkonna riike ja rahuldab nende 
konkreetseid vesinikuga seotud 
taristuvajadusi, toetades kogu ELi hõlmava 
vesinikutranspordivõrgu tekkimist.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – punkt 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) Piiriülene CO2 võrk: liikmesriikide 
ning liikmesriiki ja liitu ümbritsevate 
kolmandate riikide vahel CO2 
transporditaristu loomine CO2 kogumise 
ja säilitamise tehnoloogia 
kasutuselevõtuks.

12) Piiriülene CO2 võrk: liikmesriike 
ning ümbritsevaid kolmandaid riike 
hõlmava CO2 transpordi- ja säilitustaristu 
arendamine CO2 kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – punkt 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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13) Arukad gaasivõrgud: arukate 
gaasivõrkude tehnoloogia kasutuselevõtt 
kogu liidus, et tõhusalt lõimida gaasivõrku 
palju taastuvaid ja vähese CO2 heitega 
gaasi allikaid, toetada võrguhalduse 
uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu 
ning hõlbustada arukat energiasüsteemide 
lõimimist ja nõudlusreageeringut.

13) Arukad gaasivõrgud: arukate 
gaasivõrkude tehnoloogia kasutuselevõtt 
kogu liidus, et tõhusalt lõimida gaasivõrku 
palju taastuvaid ja vähese CO2 heitega 
gaasi allikaid, eeskätt segades neid 
metaaniga, toetada võrguhalduse 
uuenduslike digitaalsete, tehnoloogiliste, 
mehhaaniliste ja insenertehniliste 
lahenduste kasutuselevõttu ning hõlbustada 
arukat energiasüsteemide lõimimist ja 
nõudlusreageeringut.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13a) Maagaasitaristu: 
gaasitaristuprojektide lõpuleviimine, et 
suurendada turgude lõimimist, 
varustuskindlust ja konkurentsi ning 
aidata kaasa kestlikkusele.
Asjaomased liikmesriigid: kõik.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – osa 4 – punkt 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13b) Gaasivõrgu kasutuselevõtt: selliste 
valitud gaasitaristuprojektide arendamine, 
millele on eelmise määruse kohaselt juba 
antud ühishuviprojekti staatus või mille 
puhul saab tõendada nende rakendamise 
kõrget taset või edasijõudnud tasemele 
jõudmist või mis võivad 
üleminekuperioodil kuni 2040. aastani 
aidata edendada vesinikku ning 
taastuvaid ja vähese CO2 heitega gaase.

Muudatusettepanek 126
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad toimivate digitaalsete 
platvormide kaudu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiaid 
nii ülekande- kui ka keskpingejaotuse 
tasandil ning mille eesmärk on tõhusam ja 
arukam elektrienergia ülekande- ja 
jaotusvõrk, suurem võimsus uute tootmis-, 
salvestamis- ja tarbimisvormide 
lõimimiseks ning uute ärimudelite ja 
turustruktuuride soodustamine;

d) süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad toimivate digitaalsete 
platvormide kaudu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiaid 
nii ülekande- kui ka keskpingejaotuse 
tasandil ning mille eesmärk on tõhusam ja 
arukam elektrienergia ülekande- ja 
jaotusvõrk, suurem võimsus uute tootmis-, 
salvestamis-, tarbimiskaja- (nt 
soojuspumbad ja elektrisõidukid) ja 
tarbimisvormide lõimimiseks ning uute 
ärimudelite ja turustruktuuride 
soodustamine;

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mis tahes järgmised seadmed või 
paigaldised, mille eesmärk on võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate ja vähese CO2 
heitega gaaside (sealhulgas biometaan või 
vesinik) lõimimist võrku: digitaalsed 
süsteemid ja komponendid, mis ühendavad 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, et 
võimaldada gaasivõrgus gaasi tootmise, 
ülekandmise, jaotamise ja tarbimise 
interaktiivset ja arukat seiret, mõõtmist, 
kvaliteedikontrolli ja juhtimist. Lisaks 
võivad sellised projektid hõlmata ka 
seadmeid, mis võimaldavad 
vastassuunavoogusid jaotustasandilt 
ülekandetasandini ja sellega seotud 
olemasoleva võrgu vajalikke uuendusi.

a) mis tahes järgmised seadmed või 
paigaldised, mille eesmärk on võimaldada 
ja hõlbustada taastuvate ja vähese CO2 
heitega gaaside (sealhulgas biogaas, 
biometaan, sünteetiline gaas, sünteetiline 
metaan või vesinik) ja nende gaaside ning 
metaani segude lõimimist võrku: 
digitaalsed süsteemid ja komponendid, mis 
ühendavad info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat, 
kontrollisüsteeme ja anduritehnoloogiat, et 
võimaldada gaasivõrgus gaasi tootmise, 
ülekandmise, jaotamise, ladustamise ja 
tarbimise interaktiivset ja arukat seiret, 
mõõtmist, kvaliteedikontrolli ja juhtimist. 
Lisaks võivad sellised projektid hõlmata ka 
ühendusi taastuvate ja vähese CO2 
heitega gaaside tootmisrajatistest 
ülekande- ja jaotusvõrku, seadmeid, mis 
võimaldavad vastassuunavoogusid 
jaotustasandilt ülekandetasandini, samuti 
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eri läbilaskevõimega torustikke, ja sellega 
seotud olemasoleva võrgu vajalikke 
uuendusi, sealhulgas moderniseerimist, 
uue kasutusotstarbe andmist ja 
tootmisvõimsuste laiendamist.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vesiniku transportimise 
ülekandetorustikud, mis annavad 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
alustel juurdepääsu paljudele võrgu 
kasutajatele ning mis sisaldavad peamiselt 
kõrgsurve-vesinikutorustikke, välja arvatud 
vesiniku kohalikuks jaotamiseks mõeldud 
torustikud;

a) vesiniku transportimise 
ülekandetorustikud, sealhulgas muudetud 
kasutusotstarbega ja moderniseeritud 
maagaasitaristu, mis annavad läbipaistvalt 
ja mittediskrimineerivalt juurdepääsu 
paljudele võrgu kasutajatele ning mis 
sisaldavad peamiselt kõrgsurve-
vesinikutorustikke, välja arvatud vesiniku 
kohalikuks jaotamiseks mõeldud 
torustikud;

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punktis a nimetatud kõrgsurve-
vesinikutorustikega ühendatud maa-alused 
hoidlad;

b) punktis a nimetatud kõrgsurve-
vesinikutorustikega ühendatud maa-alused 
hoidlad ja moderniseeritud taristu;

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muudes keemilistes ainetes 
sisalduva vesiniku või veeldatud vesiniku 
vastuvõtu-, hoiustamis- ja taasgaasistamis- 

c) muudes keemilistes ainetes 
sisalduva veeldatud vesiniku või 
üleminekuetapis ka veeldatud vesiniku ja 
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või rõhulangetamisseadmed, mille 
ülesanne on vesiniku juhtimine võrku;

veeldatud maagaasi segu vastuvõtu-, 
hoiustamis- ja taasgaasistamis- või 
rõhulangetamisseadmed, mille ülesanne on 
vesiniku või vesiniku ja maagaasi segu 
juhtimine võrku;

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) igasugused seadmed või 
paigaldised, sh kompressorjaamad, mis on 
vajalikud vesinikusüsteemi ohutuks, 
kindlaks ja tõhusaks tööks või 
kahesuunaliste voogude läbilaske võimsuse 
tagamiseks.

d) igasugused seadmed või 
paigaldised, sh kompressorjaamad, mis on 
vajalikud vesinikusüsteemi ohutuks, 
kindlaks ja tõhusaks tööks või 
kahesuunaliste voogude läbilaske võimsuse 
tagamiseks;

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) veeldatud maagaasi 
ülekandetorustikud või vastuvõtu-, 
hoiustamis- ja taasgaasistamis- või 
rõhulangetamisseadmed või mis tahes 
seade või paigaldis, mis on vajalik 
süsteemi ohutuks, turvaliseks ja tõhusaks 
toimimiseks metaani ja vesiniku 
kasutamise ning rohkem CO2 tekitavate 
kütuste (eriti kivisöe, pruunsöe, nafta) 
väljavahetamise eesmärgil, andes 
läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt 
juurdepääsu paljudele võrgu kasutajatele, 
tingimusel et ehitustööde järel 
võimaldavad need investeeringud 
tulevikus kasutada vesinikku;

Muudatusettepanek 133
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) metaani aurureformeerimise 
paigaldised koos CO2 kogumise ja 
säilitamise / CO2 kogumise, kasutamise ja 
säilitamisega ning metaani pürolüüsi 
paigaldised.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a, b, c ja d loetletud varad 
võivad olla uued ehitatud varad või 
maagaasist vesiniku jaoks kasutamiseks 
ümber kujundatud varad või nende kahe 
kombinatsioon.

Punktides a, b, c, d, da ja db loetletud 
varad võivad olla uued või maagaasi 
kasutamiselt vesiniku kasutamise jaoks 
ümber kujundatud varad või nende kahe 
kombinatsioon. Neid võib 
üleminekuperioodil kasutada vesiniku 
segamiseks metaaniga, kuni tekib piisav 
turunõudlus, mis muudab puhta vesiniku 
majanduslikult tasuvaks.
Punkti 3 sätete rakendamist tuleks 
põhjalikult hinnata, võttes arvesse 
lähteolukorda, erinevaid majanduslikke, 
sotsiaalseid ja ökoloogilisi tingimusi ning 
asjaomase liikmesriigi energiasektori 
suutlikkust.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) Maagaas: igasugune taristu, 
seadmed, paigaldised ja teenused, mis 
kuulusid määruse (EL) nr 347/2013 
kohaselt koostatud neljandasse või 
viiendasse liidu loendisse kantud ja seni 
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lõpetamata maagaasi projektide juurde 
ning mille abil füüsiliselt likvideeritakse 
liikmesriigi eraldatus ELi 
gaasivõrgustikust.

Muudatusettepanek 136

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse kuuluva energiataristu puhul 
koosneb iga rühm liikmesriikide, riigi 
reguleerivate asutuste, 
ülekandevõrguettevõtjate ning vajaduse 
korral komisjoni, koostööameti ja Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku või 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustiku esindajatest.

1) Riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse kuuluva energiataristu puhul 
koosneb iga rühm liikmesriikide (ka 
piirkondliku tasandi), riigi reguleerivate 
asutuste, ülekandevõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate ning vajaduse korral 
komisjoni, koostööameti ning ENTSO-E 
või ENTSO-G esindajatest, 
vesinikusektori, taastuvelektri tootjate, 
paindlikkuse pakkujate ja 
kodanikuühiskonna esindajatest.

Muudatusettepanek 137

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude energiataristukategooriate puhul 
koosneb iga rühm liikmesriikide, iga I lisas 
kindlaksmääratud asjakohase prioriteediga 
seotud projektiarendajate ning komisjoni 
esindajatest.

Muude energiataristukategooriate puhul 
koosneb iga rühm liikmesriikide, 
sealhulgas piirkondliku tasandi 
esindajatest, iga I lisas kindlaksmääratud 
asjakohase prioriteediga seotud projekti 
edendajate ning komisjoni esindajatest.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Olenevalt liidu loendisse kantavate 
projektide arvust, piirkondlikest taristu 
puudustest ja turu arengust võivad rühmad 
ja rühmade otsuseid tegevad organid 
vajaduse korral jaguneda, ühineda või 
kohtuda eri koosseisudes, et arutada 
küsimusi, mis on ühised kõigile rühmadele 
või puudutavad üksnes konkreetseid 
piirkondi. Sellised küsimused võivad 
hõlmata regioonidevahelise sidususega 
seotud teemasid või piirkondlike loendite 
kavandeisse lisatud kavandatavate selliste 
projektide arvu, mis võivad muutuda 
haldamatuks.

2) Olenevalt liidu loendisse kantavate 
projektide arvust, piirkondliku taristu 
puudustest ja turu arengust võivad rühmad 
ja rühmade otsuseid tegevad organid 
vajaduse korral jaguneda, ühineda või 
kohtuda eri koosseisudes, et arutada 
küsimusi, mis on ühised kõigile rühmadele 
või puudutavad üksnes teatavaid piirkondi. 
Sellised küsimused võivad olla näiteks 
regioonidevahelise sidususega seotud 
teemad või piirkondlike loendite 
kavandeisse lisatud selliste kavandatavate 
projektide arv, mis võivad muutuda 
haldamatuks. Selleks et tagada võrgu 
järjepidev areng oma vastavas 
piirkondlikus rühmas, peab 
ülekandevõrguettevõtjatel olema võimalus 
kooskõlastada pädevate riiklike 
reguleerivate asutuste ja pädevate 
liikmesriikidega arvamusi projektide 
kohta, mida nad ei edenda, kuid mis on 
nende riigis välja töötatud ning mis 
loovad vajaliku sünergia riiklike 
arengustrateegiate ja 
ühtekuuluvuspoliitikaga.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Rühmad kutsuvad vajaduse korral 
asjaomaseid sidusrühmi, sh tootjaid, 
jaotusvõrguettevõtjaid, tarnijaid ja 
tarbijaid ja keskkonnakaitsjaid esindavaid 
organisatsioone – ja kui seda peetakse 
asjakohaseks, siis otse sidusrühmi endeid. 
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada kuulamisi või konsultatsioone.

5) Rühmad kutsuvad vajaduse korral 
asjaomaseid sidusrühmi esindavaid 
organisatsioone – ja kui seda peetakse 
vajalikuks, siis sidusrühmi endid, sh 
tootjaid, jaotusvõrguettevõtjaid, tarnijaid, 
tarbijaid, keskkonnakaitse 
organisatsioone, vabaühendusi ning 
asjaomased teadlasi ja sõltumatuid 
teadlasi. Konsultatsioonide käigus püüab 
rühm hõlmata eri territoriaalseid 
tasandeid, sealhulgas Euroopa, riiklikku, 
piiriülest, piirkondlikku ja kohalikku 
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tasandit. Huvide konflikti tuleb vältida. 
Rühmad võivad oma ülesannete täitmiseks 
korraldada kuulamisi või konsultatsioone.

Muudatusettepanek 140

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Alates 1. jaanuarist 2024 on II lisa 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvad kavandatavad vesiniku 
ühishuviprojektid projektid, mis on osa 
gaasivõrgu viimasest olemasolevast kogu 
liitu hõlmavast kümneaastasest 
arengukavast, mille ENTSO-G on 
koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2009 artiklile 8.

4) Alates 1. jaanuarist 2024 on II lisa 
punktis 3 sätestatud kategooriatesse 
kuuluvad kavandatavad vesiniku 
ühishuviprojektid need projektid, mis 
kuuluvad viimasesse olemasolevasse kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse 
arengukavasse, mille koostööamet on 
koostanud vesinikuprojektide arendajate 
osavõtul ja tihedas koostöös nendega.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Hiljemalt 30. juuniks 2022 ja 
seejärel iga kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava kohta 
esitavad ENTSO-E ja ENTSO-G 
ajakohastatud suunised projektide 
lisamiseks punktides 3 ja 4 osutatud kogu 
liitu hõlmavasse kümneaastasesse võrgu 
arengukavasse, et tagada võrdne 
kohtlemine ja protsessi läbipaistvus. Kõigi 
sel ajal kehtivasse liidu ühishuviprojektide 
loendisse kantud projektide puhul 
määratletakse suunistes kogu liitu 
hõlmavatesse kümneaastastesse võrgu 
arengukavadesse lisamise lihtsustatud 
menetlus, mis hõlmab automaatset lisamist, 
võttes arvesse eelmise kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava 
protsesside käigus juba esitatud dokumente 
ja andmeid, tingimusel et nendes sisalduv 

5) Hiljemalt 30. juuniks 2022 ja 
seejärel iga kogu liitu hõlmava 
kümneaastase võrgu arengukava kohta 
esitab koostööamet ajakohastatud suunised 
projektide lisamiseks punktides 3 ja 4 
osutatud kogu liitu hõlmavasse 
kümneaastasesse võrgu arengukavasse, et 
tagada võrdne kohtlemine ja protsessi 
läbipaistvus. Kõigi sel ajal kehtivasse liidu 
ühishuviprojektide loendisse kantud 
projektide puhul määratletakse suunistes 
kogu liitu hõlmavatesse kümneaastastesse 
võrgu arengukavadesse lisamise 
lihtsustatud menetlus, mis hõlmab 
automaatset lisamist, võttes arvesse 
eelmise kogu liitu hõlmava kümneaastase 
võrgu arengukava protsesside käigus juba 
esitatud dokumente ja andmeid, tingimusel 
et nendes sisalduv teave jääb kehtima. 
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teave jääb kehtima.

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ENTSO-E ja ENTSO-G konsulteerivad 
enne lõplike suuniste avaldamist komisjoni 
ja koostööametiga oma vastavate suuniste 
kavandi üle, mis käsitlevad projektide 
lisamist kogu liitu hõlmavatesse 
kümneaastastesse võrgu arengukavadesse, 
ning võtavad nõuetekohaselt arvesse 
komisjoni ja koostööameti soovitusi.

ENTSO-E ja ENTSO-G konsulteerivad 
enne lõplike suuniste avaldamist 
piirkondliku ja riikliku tasandi 
arengustrateegiaid silmas pidades 
asjaomases rühmas esindatud 
liikmesriikide, komisjoni ja 
koostööametiga oma vastavate suuniste 
kavandi üle, mis käsitleb projektide 
lisamist kogu liitu hõlmavatesse 
kümneaastastesse võrgu arengukavadesse, 
ning võtavad nõuetekohaselt arvesse 
liikmesriikide, komisjoni ja koostööameti 
soovitusi.

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 10 a (uus)



RR\1240105ET.docx 331/341 PE691.151v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) kui projekt on rühma hinnangul 
väga oluline vähemalt kahe teise 
liikmesriigi arenguks ning sotsiaalse ja 
majandusliku lõhe vähendamiseks, 
loetakse kavandatav projekt 
heakskiidetuks, kui projekti arendaja ja 
investorid suudavad rahastada projekti 
selle liikmesriigi territooriumil, kes 
projekti ei toetanud, ning kui projekt 
järgib olulise kahju ärahoidmise 
põhimõtet; asjaomane liikmesriik 
kohaldab ühishuvi- või vastastikuse huvi 
projektidele lubade andmise eeskirju;

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – osa 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) Rühm tuleb kokku, et kavandatud 
projekte analüüsida ja need 
paremusjärjestusse seada, võttes arvesse 
reguleerivate asutuste hinnangut või 
komisjoni hinnangut projektide kohta, mis 
ei kuulu riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse.

11) Rühm tuleb kokku, et kavandatud 
projekte analüüsida ja need (tuginedes 
projektide läbipaistvale hindamisele 
artiklis 4 sätestatud kriteeriumide põhjal) 
paremusjärjestusse seada, võttes arvesse 
reguleerivate asutuste hinnangut või 
komisjoni hinnangut projektide kohta, mis 
ei kuulu riigi reguleerivate asutuste 
pädevusse.

Muudatusettepanek 146

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Olulise piiriülese mõjuga projekt on 
liikmesriigi territooriumil elluviidav 
projekt, mis vastab järgmistele 
tingimustele:

1) Olulise tegeliku või potentsiaalse 
piiriülese mõjuga projekt on liikmesriigi 
territooriumil elluviidav projekt, mis vastab 
järgmistele tingimustele:
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Muudatusettepanek 147

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust asjaomase 
liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril, mille tulemusena 
suureneb piiriülese võrgu ülekandevõimsus 
selle liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril vähemalt 500 megavati 
võrra võrreldes olukorraga, kui projekt 
jäetaks käiku laskmata;

a) elektriülekanne: projekti kaudu 
suurendatakse võrgu ülekandevõimsust või 
kaubanduslikeks elektrivoogudeks 
kättesaadavat võimsust asjaomase 
liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril, mille tulemusena 
suureneb piiriülese võrgu ülekandevõimsus 
selle liikmesriigi ja ühe või mitme teise 
liikmesriigi piiril vähemalt 500 megavati 
võrra võrreldes olukorraga, kui projekt 
jäetaks käiku laskmata, või projekt 
vähendab ühe või mitme liikmesriigi 
omavahel ühendamata energiasüsteemide 
eraldatust (sealhulgas parandab 
saartevahelist ning saarte ja maismaa 
vahelist ühendust), või projekt parandab 
piirkonna energiajulgeolekut;

Muudatusettepanek 148

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) arukad elektrivõrgud: projekt on 
seotud kõrge- ja keskpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on projekteeritud kõrge- 
ja keskpingele. See hõlmab 
ülekandevõrguettevõtjaid ülekande- ja 
jaotusvõrguettevõtjaid või 
jaotusvõrguettevõtjaid vähemalt kahest 
liikmesriigist. Jaotusvõrguettevõtjaid võib 
kaasata ainult siis, kui seda toetavad 
vähemalt kahe liikmesriigi 
ülekandevõrguettevõtjad, kes on 
projektiga tihedalt seotud ja tagavad 
koostalitlusvõime. Projekt hõlmab 
vähemalt 50 000 elektri kasutajat, tootjat, 
tarbijat või tootvat tarbijat piirkonnas, kus 
tarbitakse vähemalt 300 gigavatt-tundi 

c) arukad elektrivõrgud: projekt on 
seotud kõrge- ja keskpingeseadmete ja -
paigaldistega, mis on projekteeritud kõrge- 
ja keskpingele. See hõlmab vähemalt kahe 
liikmesriigi ülekandevõrguettevõtjaid, 
ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjaid või 
jaotusvõrguettevõtjaid. 
Jaotusvõrguettevõtjaid võib kaasata 
tingimusel, et nad tagavad 
koostalitlusvõime ja nende 
investeeringutel on märkimisväärne 
tegelik või potentsiaalne piiriülene mõju. 
Projekt hõlmab vähemalt 50 000 
elektrienergia kasutajat, tootjat, tarbijat või 
tootvat tarbijat, või on piirkonnal 
arengustrateegia ja käimasolevad 
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aastas, kusjuures vähemalt 20 % tarbitavast 
elektrist pärineb muutlikest taastuvatest 
energiaallikatest.

projektid, mille eesmärk on lähitulevikus 
elanike arvu suurendada vähemalt 50 000 
elektrienergia kasutaja, tootja, tarbija või 
tootva tarbijani piirkonnas, kus tarbitakse 
vähemalt 300 gigavatt-tundi aastas, 
kusjuures vähemalt 20 % tarbitavast 
elektrist pärineb muutlikest taastuvatest 
energiaallikatest. Projektides võib ette 
näha ka piiriülese mõju ilma ühist 
füüsilist piiri omamata.

Muudatusettepanek 149

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Varustuskindlust, 
koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kogu liitu hõlmava 
kümneaastase arengukava raames tehtud 
analüüsi kohaselt, hinnates eelkõige, 
kuidas projekt mõjutab V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormusperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele. Võimaluse korral 
mõõdetakse, millist mõju avaldab projekt 
süsteemi toimimise ja teenuste sõltumatule 
ja usaldusväärsele kontrollile.

c) Varustuskindlust, 
koostalitlusvõimet ja süsteemi 
talitluskindlust mõõdetakse elektrivõrgu 
viimase olemasoleva kogu liitu hõlmava 
kümneaastase arengukava raames tehtud 
analüüsi kohaselt, hinnates eelkõige, 
kuidas projekt mõjutab V lisas määratletud 
analüüsipiirkonnas piisava tootmise ja 
ülekandmisega seotud hinnangulist 
tootmispuudujääki teatavatel iseloomulikel 
koormusperioodidel, võttes arvesse 
kliimaga seotud äärmuslikke 
ilmastikunähtusi ja nende mõju taristu 
vastupidavusele, eeldatavaid muutusi 
piirkonna majanduslikus ja sotsiaalses 
arengus ning transpordisektori 
elektrinõudluse eeldatavat 
märkimisväärset suurenemist, eelkõige 
seoses elektrisõidukitega maanteedel ja 
linnapiirkondades. Võimaluse korral 
mõõdetakse, millist mõju avaldab projekt 
süsteemi toimimise ja teenuste sõltumatule 
ja usaldusväärsele kontrollile.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 4 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Energiavarustuskindlus: Selle 
kriteeriumi mõõtmiseks kasutatakse 
elektrikao määra jaotus- ja/või 
ülekandevõrkudes, elektrivõrguosade 
protsentuaalset kasutust (st keskmine 
koormus), võrguosade kättesaadavust 
(seotud ettekavandatud ja ettekavandamata 
hooldustöödega) ja selle mõju võrgu 
toimimisele ning katkestuste, sealhulgas 
kliimaga seotud häirete kestust ja sagedust.

b) Energiavarustuskindlus: Selle 
kriteeriumi mõõtmiseks kasutatakse 
elektrikao määra jaotus- ja/või 
ülekandevõrkudes, elektrivõrguosade 
protsentuaalset kasutust (st keskmine 
koormus), võrguosade kättesaadavust 
(seotud ettekavandatud ja ettekavandamata 
hooldustöödega) ja selle mõju võrgu 
toimimisele ning katkestuste, sealhulgas 
kliimaga seotud häirete kestust ja sagedust, 
samuti eeldatavaid muutusi piirkonna 
majanduslikus ja sotsiaalses arengus ning 
nende mõju nõudlusele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse eri lõppkasutusalades, 
näiteks tööstuses või transpordis; 
taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootmise paindlikkusse ja sesoonse 
salvestamise võimalustesse või 
taastuvallikatest toodetud vesiniku 
lõimimisse.

a) Säästvust mõõdetakse projekti 
panusena: kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse eri 
lõppkasutusvaldkondades, näiteks 
tööstuses või transpordis; taastuvatest 
energiaallikatest elektri tootmise 
paindlikkusse ja sesoonse salvestamise 
võimalustesse või vesiniku lõimimisse.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Säästvuse taseme mõõtmiseks 
hinnatakse gaasivõrku lõimitud taastuvate 
ja vähese CO2 heitega gaaside osakaalu, 
sellega seotud kasvuhoonegaaside heite 
vähenemist kogu süsteemi CO2 heite 
vähendamiseks ja lekete piisavat 

a) Kestlikkustaseme mõõtmiseks 
hinnatakse gaasivõrku lõimitud taastuvate 
või vähese CO2 heitega gaaside osakaalu, 
seonduva kasvuhoonegaaside heite 
vähenemist kogu süsteemi CO2 heite 
vähendamiseks, õhusaaste vähenemist ja 
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avastamist. lekete piisavat avastamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
gaasivarustuse ja tippnõudluse suhet, 
impordi osa, mida asendavad kohalikud 
taastuvad ja vähese CO2 heitega gaasid, 
süsteemi toimimise stabiilsust, häirete 
kestust ja sagedust tarbija kohta.

b) Kvaliteedi ja 
energiavarustuskindluse mõõtmiseks 
hinnatakse kindlalt olemasoleva 
gaasivarustuse ja tippnõudluse suhet, 
kohalike taastuvate või vähese CO2 
heitega gaasidega asendatud impordi 
osakaalu, süsteemi toimimise stabiilsust, 
häirete kestust ja sagedust tarbija kohta, 
eeldatavaid muutusi piirkonna 
majanduslikus ja sotsiaalses arengus ja 
nende mõju nõudlusele ning seda, mil 
määral välditi taastuvenergia tootmise 
kahanemist.

Muudatusettepanek 154

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Energiasüsteemide aruka lõimimise 
hõlbustamise mõõtmiseks hinnatakse 
ühendatud energiasektorites ja -
süsteemides, näiteks kütte- ja 
energiasüsteemis, transpordis ja tööstuses 
saavutatavat kulude kokkuhoidu.

c) Energiasüsteemide aruka lõimimise 
hõlbustamise mõõtmiseks hinnatakse 
ühendatud energiasektorites ja -
süsteemides, näiteks kütte- ja 
energiasüsteemis, transpordis ja tööstuses 
saavutatavat kulude kokkuhoidu ja 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist ning 
energiakasutuse tõhusust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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a) Säästvuse mõõtmiseks hinnatakse 
võrku lõimitud taastuvallikatest toodetud 
vesiniku või II lisa punkti 4 alapunkti a 
alapunktis ii määratletud kriteeriumidele 
vastava vesiniku osakaalu ja sellega seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist.

a) Säästvuse mõõtmiseks hinnatakse 
võrku lõimitud vesiniku või II lisa punkti 4 
alapunkti a alapunktis ii määratletud 
kriteeriumidele vastava vesiniku osakaalu 
ja sellega seotud kasvuhoonegaaside heite 
vähenemist.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Iga projekti analüüsipiirkond 
hõlmab kõiki liikmesriike ja kolmandaid 
riike, kelle territooriumil projekt asub, 
kõiki vahetus naabruses asuvaid 
liikmesriike ning kõiki muid liikmesriike, 
keda projekt märkimisväärselt mõjutab. 
Selleks teevad ENTSO-E ja ENTSO-G 
koostööd kõigi asjakohaste kolmandate 
riikide asjakohaste võrguettevõtjatega.

1) Iga projekti analüüsipiirkond 
hõlmab kõiki liikmesriike ja kolmandaid 
riike, kelle territooriumil projekt asub, 
kõiki vahetus naabruses asuvaid 
liikmesriike ning kõiki muid liikmesriike, 
keda projekt märkimisväärselt mõjutab. 
Selleks teevad ENTSO-E ja ENTSO-G 
koostööd kõigi asjakohaste kolmandate 
riikide asjakohaste võrguettevõtjatega ja 
ametiasutustega.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Selles määratletakse läbiviidav 
analüüs, mis tehakse asjakohaste mitut 
sektorit hõlmavate lähteandmete põhjal, 
määrates kindlaks mõju iga projekti 
olemasolu ja puudumise korral.

3) Selles määratletakse läbiviidav 
analüüs, mille aluseks on asjakohased 
mitut sektorit hõlmavad lähteandmed, 
transpordisektori eeldatava nõudluse 
oluline suurenemine, eelkõige kiirteedel, 
riigimaanteedel ja linnapiirkondades 
liikuvate elektrisõidukite tõttu, ning 
kohalikud arengustrateegiad, määrates 
seejuures kindlaks mõju iga projekti 
olemasolu ja puudumise korral.

Muudatusettepanek 158
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) See hõlmab energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtte rakendamist 
ja selgitust selle kohta, kuidas seda 
kümneaastaste võrgu arengukavade kõigis 
etappides rakendatakse.

5) See hõlmab energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõtte rakendamist 
ja selgitust selle kohta, kuidas seda 
rakendatakse ja kuidas on arvutatud 
investeeringute kulutasuvus, et täielikult 
ennetada varade koondamist, vältimaks 
pikemas perspektiivis vara muutumist 
kasutuskõlbmatuks, kusjuures 
kümneaastaste võrgu arengukavade kõigis 
etappides on eesmärk enne uue 
investeeringu tegemist pigem laiendada ja 
arendada olemasolevate varade 
kasutamist.

Muudatusettepanek 159

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjakohaste (sh keskkonnaalaste) 
õigusaktide kirjeldused, mille alusel 
tehakse otsused ja esitatakse arvamused eri 
liiki asjakohaste ühishuviprojektide kohta;

a) asjakohaste (sh keskkonnaalaste) 
õigusaktide ja arengustrateegiate 
kirjeldused, mille alusel tehakse otsused ja 
esitatakse arvamused eri liiki asjakohaste 
ühishuviprojektide kohta;



PE691.151v02-00 338/341 RR\1240105ET.docx

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Üleeuroopalise energiataristu suunised ja määruse (EL) nr 347/2013 
kehtetuks tunnistamine

Viited COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

ITRE
18.1.2021

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

REGI
18.1.2021

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Vlad-Marius Botoş
21.1.2021

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 22.4.2021

Vastuvõtmise kuupäev 15.6.2021

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

28
13
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel 
Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, 
Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Andrea Cozzolino, 
Corina Crețu, Ciarán Cuffe, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, 
Francesca Donato, Raffaele Fitto, Isabel García Muñoz, Chiara Gemma, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Dan-Ştefan Motreanu, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, 
Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, 
Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Monika Vana

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Alin Mituța



RR\1240105ET.docx 339/341 PE691.151v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

28 +
fraktsioon ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski 

fraktsioon ID Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé

fraktsioon PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey 
Novakov

fraktsioon Renew Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Yana Toom

fraktsioon S&D Corina Crețu, Tsvetelina Penkova

13 -
NI Chiara Gemma 

fraktsioon S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques

fraktsioon The Left Martina Michels

fraktsioon Verts/ALE Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

Kasutatud tähised:
+ : poolt
- : vastu
0 : erapooletu



PE691.151v02-00 340/341 RR\1240105ET.docx

ET

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Üleeuroopalise energiataristu suunised ja määruse (EL) nr 347/2013 
kehtetuks tunnistamine

Viited COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)

EP-le esitamise kuupäev 15.12.2020

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

ITRE
18.1.2021

Nõuandvad komisjonid
       istungil teada andmise kuupäev

ECON
18.1.2021

ENVI
18.1.2021

IMCO
18.1.2021

TRAN
18.1.2021

REGI
18.1.2021

Arvamuse esitamisest loobumine
       otsuse kuupäev

ECON
26.1.2021

IMCO
28.1.2021

Raportöörid
       nimetamise kuupäev

Zdzisław 
Krasnodębski
5.1.2021

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 25.3.2021 13.4.2021

Vastuvõtmise kuupäev 27.9.2021

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

50
13
12

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, 
Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, 
Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne 
Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, 
Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, 
Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike 
Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva 
Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław 
Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry 
Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Dan Nica, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, 
Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, 
Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz 
Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, 
Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Valérie 
Hayer, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Angelika Winzig

Esitamise kuupäev 30.9.2021



RR\1240105ET.docx 341/341 PE691.151v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

50 +
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

NI András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols

PPE Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça 
Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus 
Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D Erik Bergkvist, Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert 
Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, 
Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

13 -
The Left Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sandra Pereira

Verts/ALE Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, 
Manuela Ripa, Marie Toussaint

12 0
ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

PPE François-Xavier Bellamy, Aldo Patriciello

Renew Christophe Grudler

S&D Josianne Cutajar

Kastutatud tähised:
+ : poolt
- : vastu
0 : erapooletu


