
PA\544345ET.doc PE 347.299v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ESIALGNE
2003/0297(COD)

7.2.2005

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanek, millega kehtestatakse 
suunised üleeuroopaliste energiavõrkude jaoks ning tühistatakse otsused nr 
96/391/EÜ ja nr 1229/2003/EÜ
(KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Arvamuse koostaja: Claude Turmes



PE 347.299v01-00v00 2/36 PA\544345ET.doc
Freelance-tõlge

ET



PA\544345ET.doc 3/38 PE 347.299v01-00
Freelance-tõlge

ET

SHORT JUSTIFICATION

TEN-E: Shopping list or focus on sustainable energy system?  

A) Common Interest or Christmas shopping list?

The annexes I to III of the proposed legislation are not selective, but rather include all 
possibilities for future needs rather than a serious attempt to rationalise investment with a 
strategic vision.  

The reason for this "Christmas shopping list" (230 projects) is the actual selection method. 
Due to pressure from their national energy companies, EU governments have promoted their 
own projects. Furthermore, the Commission instead of establishing real criteria for selection 
is only making minor adjustments to the original Member States proposals.

This situation cannot be allowed to continue, instead more details of all the proposed projects 
must be provided, including: information on their cost; justification; long-term impact on the 
market and environmental impact. But we have also to question the fundamental logic of grid 
building.

B) More lines = More competitive EU energy markets?

The EU Commission has stated that each Member State should have an import/export 
capacity of 10% of its total installed capacity to facilitate increased competition and speed up 
liberalisation. However, there is no empirical evidence to suggest that achieving a 10% target 
will create any significant improvement in competition. For example the UK has only a 3% 
export capacity and yet has one of the most competitive electricity systems whereas countries 
like Italy with an import capacity of 25% have high electricity prices due to a non-functioning 
market.  

Empirical data show that a competitive, well functioning electricity market results from a 
clear and defined market regulation (unbundling, strict market abuse control, favouring new 
entrance) rather than a requirement for an arbitrary level of import capacity. 

Creating artificial (and EU sponsored interconnections) will not increase competition in the 
sector but is rather aid the development of oligopoly structures in the energy sector.  Already, 
the largest eight utilities own 75% of the electricity generation market furthermore they are 
also in control of the relevant interconnects and even more important the trading market. 

C) More lines = more security?

A large section of the EU TEN-E budget is earmarked for additional power lines between 
Italy and its neighbouring countries. This ignores the causes and lessons of the biggest 
blackout of European recent history.

The Italian case is a clear example that extremely high interconnection capacities is not an 
insurance against security of supply. As clearly stated by D. Maillard, the highest civil servant 
in the French energy administration: "one could put forward […] that the Italian black-out 
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can be traced to too many transborder inter-connections" (Energie Plus, 15.01.2004).

Experience shows that a secure energy supply does not require long distance electricity 
transport, rather the reverse as the creation of localised production significantly increase 
security of supply, reduces the impacts to the environment, create more jobs and limit 
drastically the investment need for new grids. The use of distributed generation and in 
particular with renewable energy, as outlined by the International Energy Agency, will result 
in lower CO2 emissions from the sector than might otherwise have occurred.

One of the major reasons why Italy is so dependent on electricity imports is that in today’s 
distorted EU electricity market, there was little incentive to invest in new power production is 
Italy, as 
- The allocation of import capacities is controlled on a non-market based system which is 

contrary to EU law (some Italian companies use the grid for free to import large quantities 
of electricity from France)

- EDF is exporting electricity at below production costs as acknowledged by the "Cour des 
Comptes", 01.02.2005.

- Dominant companies are obstructing new market entrance.

One of the hidden agenda of the TEN-E is to perpetuate the EDF dumping practices. In this 
respect, we question the priorities given to interconnectors between France and its 
neighbouring countries.

D) Real priorities for TEN-E

Each of the proposed projects of common interest must be assessed to ensure that they are 
necessary, have the support of the local populations, do not distort the market, allow the 
development of distributed generator and do not lead to a reduction in security of supply. 
Projects of European Interests that do not fulfil all these criteria must be rejected. 
Furthermore, in order to avoid market distortion and to ensure that funding is only allocated to 
environmentally and economically sustainable projects your rapporteur is suggesting to delete 
all the annexes until these criteria have been clearly developed and applied by the EU
institutions.

D.1 Priority for gas TEN-E

A fluid and competitive gas market in Europe is a precondition for:
Ø a functioning electricity market, as most new entrance in the EU electricity market 

will be highly efficient gas power station
Ø a more decentralised system, including cogeneration, and thus more 

environmentally friendly and also more stable electricity system.

The combination of smaller, more flexible power stations and a better harmonisation of 
electricity markets in Europe (the latter will reduce the artificial short term flows which are 
due to the today market imperfections) will bring relief to the today congested electricity grid 
in Europe.

A well functioning gas market needs regulation on access to gas storage. Europe needs also to 
regularly improve its gas efficiency with long-term instruments such as quantitative 
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commitment by distributors to reduce consumption. Only such measures will allow the EU to 
fulfil its commitment on Climate Change.

D.2 Priority for electricity TEN-E

The sole priority must be the integration of renewables in the network. Large-scale wind 
farms in the North Sea and other parts of Europe project must definitely and quickly promoted 
under TEN-E.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub lisada vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8

8) Kuna projektide spetsifikatsioonid võivad 
muutuda, on need soovituslikud. Komisjonil 
peaks seega olema õigus neid jätkuvalt 
ajakohastada. Kuna projektidel võivad olla 
märkimisväärsed poliitilised ja 
majanduslikud tagajärjed, on võimalikku 
ühenduse toetust väärivate projektide 
kindlaksmääramisel tähtis leida sobiv 
tasakaal õigusliku järelevalve ja 
paindlikkuse vahel.

8) Kuna projektide spetsifikatsioonid võivad 
muutuda, on need soovituslikud. Komisjonil 
peaks seega olema õigus neid jätkuvalt 
ajakohastada. Kuna projektidel võivad olla 
märkimisväärsed poliitilised, keskkonna-
alased ja majanduslikud tagajärjed, on 
võimalikku ühenduse toetust väärivate 
projektide kindlaksmääramisel tähtis leida 
sobiv tasakaal õigusliku järelevalve ja 
paindlikkuse vahel.

Selgitus

Kõrgepingeliinide, kõrgsurve gaasijuhtmete ja maa-aluste gaasihoidlate ehitamisel pole mitte 
üksnes märkimisväärsed poliitilised ja majanduslikud, vaid ka keskkonna-alased tagajärjed.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9

9) Mõnede esmatähtsate projektide, kustutatud
  

1 ELT C xxx, 12.10.2004, lk xxx.
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esmatähtsate projektide osade või 
esmatähtsate projektide rühmade puhul 
peaks olema võimalik parandada nende 
ettevalmistust komisjoni osalusega, luues 
kogu asjakohase esmatähtsa projekti 
kestvusajal töötava 
koordineerimismeeskonna. Komisjonil 
peaks seega olema õigus määrata 
sellis(t)ele projekti(de)le Euroopa 
koordinaator, julgustamaks koostööd 
kasutajate ja operaatorite vahel ja 
kindlustamaks vajalik järelevalve, mis 
ühendust edusammudest teavitaks.

Selgitus

Piiriülene koostöö on toimunud ka varem, ilma et komisjon ütleks et see võib toimuda.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 11

11) Ühise huvi projektide 
kindlaksmääramine, nende spetsifikatsioonid 
ja esmatähtsad projektid ei tohiks mõjutada 
projektide ning kavade või programmide 
keskkonnamõju hindamise tulemusi.

11) Ühise huvi projektide 
kindlaksmääramine, nende spetsifikatsioonid 
ja esmatähtsad projektid ei tohiks mõjutada 
vajalikku avalikkusega konsulteerimise 
protsessi ning kavade või programmide 
keskkonnamõju hindamise tulemusi.

Selgitus

Kaalukad projektid, nagu näiteks kõrgepingeliinide võrgu ehitus, peavad alati leidma 
kohaliku ja piirkondliku elanikkonna toetust. Ei ole mõtet avalikkusega konsulteerimist 
kõrvale tõrjuda.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) kõikide kõrgepingeliinide (v.a 
jaotusvõrkude liinid) ning veealuste 
ühenduste suhtes tingimusel, et asjakohast 
infrastruktuuri kasutatakse piirkondade- või 
riikidevaheliseks 
ülekandeks/ühendamiseks;

a) kõikide kõrgepingeliinide (v.a 
jaotusvõrkude liinid) ning veealuste 
ühenduste suhtes tingimusel, et asjakohane 
infrastruktuur aitab suuremal määral 
kasutada taastuvat energiat;
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Selgitus

Uus elektriliin ei ole Euroopa Liidu tasandil tähtis mitte ainult seepärast, et on riigiülene, 
vaid seepärast, et võib suurendada taastuvate energialiikide panust või parandada võrgu 
tööohutust selles ELi soovitud energialiikide suure panuse kontekstis.

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 punkti 2 sissejuhatav osa 

2) gaasivõrkude puhul (kus kantakse üle 
maagaasi või olefiingaase):

2) gaasivõrkude puhul (kus kantakse üle 
maagaasi, biogaasi või olefiingaase):

Selgitus

Liidu toetus infrastruktuurile oleks põhjendamatu, kui ettevõtjad võiksid diskrimineerida 
ühenduse päritoluga ressursse ja seda liitu imporditava gaasi kasuks. Nii võib see olla 
biogaasi puhul.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 punkt a

a) võimaldada siseturu tõhusat toimimist 
üldiselt ning eelkõige energia siseturu 
tõhusat toimimist, soodustades samas 
energia ratsionaalset tootmist, jaotamist ja 
kasutamist ning taastuvate energiaallikate 
arendamist, et alandada energia hinda 
tarbijatele ning aidata kaasa energiaallikate 
mitmekesistamisele;

a) võimaldada siseturu tõhusat toimimist 
üldiselt ning eelkõige energia siseturu 
tõhusat toimimist, soodustades samas 
energia ratsionaalset tootmist, jaotamist ja 
kasutamist ning taastuvate energiaallikate 
arendamist, et aidata kaasa energiaallikate 
mitmekesistamisele;

Selgitus

Suure energiaturu loomise eesmärgiks on väiksemad kulud ühiskonnale. Seevastu energia 
maksumus lõpptarbijale (ja seega selle hind) ei pea tingimata langema, kui EL tahab 
saavutada oma eesmärke ka keskkonnakaitse, innovatsiooni ja säästva energia süsteemi 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 punkt b

b) soodustada ühenduse ebasoodsamate ja 
saarte piirkondade arengut ja sulusala 
seisundist väljatoomist ning aidata niiviisi 
kaasa majandusliku ja sotsiaalse 

kustutatud
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ühtekuuluvuse tugevdamisele

Selgitus

Lisades täiendavaid ühendusi ebasoodsamate piirkondadega, piiratakse kohalike ressursside 
(näiteks taastuv energia või soojuse ja elektri koostootmine) rentaablust või tühistatakse see 
hoopis. Elektri infrastruktuuride toetamine maapiirkondades või väikese 
rahvastikutihedusega piirkondades on vastuolus nende eesmärkidega, tühistades täiesti tööd 
andvate ja majandust arendavate kohalike taastuvate energiate rentaabluse. 

Poliitiline või rahaline toetus infrastruktuuridele äärepoolsetes piirkondades ei saa olla juba 
ette enesestmõistetav, vaid seda tuleb vastupidi ratsionaalselt arutada, toetudes 
objektiivsetele kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 punkt d

d) soodustada säästvat arengut ja 
suurendada keskkonnakaitset, eelkõige 
vähendades energiatranspordiga seotud 
keskkonnaohte.

d) soodustada säästvat arengut ja 
suurendada keskkonnakaitset, eelkõige 
elektri ja soojuse koostootmise, 
energiatootmise tõhususe, energiateenuste 
ja taastuvate energiate valdkonnas ja 
vähendades energiatranspordiga seotud 
ühiskonna- ja keskkonnaohte.

Selgitus

Komisjon näib õigustavat uute infrastruktuuride ehitamise põhimõtet, et kaitsta keskkonda ja 
soodustada säästvat arengut. Siiski kahjustavad need rasked infrastruktuurid omakorda 
keskkonda, kuid eelkõige kahjustavad need põhimõtteliselt konkurentsi kohalike 
detsentraliseeritud energialiikide ja kaugete tsentraliseeritud energialiikide vahel viimaste 
kasuks. Detsentraliseeritud energialiikide (taastuvad energialiigid ning elektri ja soojuse 
koostootmine) üks eelis on just vältida transpordi ja jaotamise infrastruktuuride ehitamist, 
suurendades samal ajal energeetikasüsteemide stabiilsust ja ohutust.

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõike 1 punkt a

a) kohandada ja arendada energiavõrke, et 
aidata kaasa energia siseturu tööle, eelkõige 
kaotada kitsaskohad, eriti piiriülesed, 
vähendada ülekoormust, lisada puuduvad 
lülid ja võtta arvesse vajadusi, mis on 
seotud elektri ja maagaasi siseturuga, 
samuti Euroopa Liidu laienemisega;

a) kohandada ja arendada energiavõrke, et 
aidata kaasa energia siseturu tööle ja 
taastuvate energialiikide panuse 
suurendamisele;
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Selgitus

Varustamise ohutus ja suur energiaturg ei ole kattuvad eesmärgid. Infrastruktuuride puhul ei 
saa energiaturu arengu põhjendust, mis puudutab à priori rentaableid infrastruktuure, 
asetada samale tasandile varustamise ohutuse eesmärgiga, mille kõige 
tähelepanuväärsemaks väljenduseks ELi poliitikas on taastuvate energialiikide arendamine.

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõike 3 punkt a

a) arendada maagaasi võrke, et rahuldada 
Euroopa Ühenduse maagaasi tarbimise 
vajadusi ning tagada selle maagaasiga
varustamise süsteemide ohjamine;

a) arendada gaasivõrke, et rahuldada 
Euroopa Ühenduse gaasi tarbimise vajadusi 
ning tagada selle gaasiga varustamise 
süsteemide ohjamine;

Selgitus

Kustutada sõna “maa-“, et tekst oleks kooskõlas artikli 2 lõikega 2..

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõike 3 punkt c

c) ehitada ja lõimida olefiingaaside võrke, 
et rahuldada ühenduse tööstusettevõtete 
olefiingaasi tarbimise vajadusi.

kustutatud

Selgitus

Tegemist on üksikjuhtumiga, millele pole vaja pühendada eraldi artiklit.

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 punkt a

a) ühise huvi projektide, eelkõige 
prioriteetsete projektide kindlaksmääramine;

a) ühise huvi projektide kindlaksmääramine 
artiklis 6 sätestatud kriteeriumide järgi;

Selgitus 

Projekti prioriteetsus sõltub valikukriteeriumidest, mida arutavad ja mille osas teevad otsuse 
Euroopa Liidu institutsioonid, eelkõige Euroopa Parlament. ELi toetust õigustab nende 
kriteeriumide kohaldamine ning mitte lihtsalt mingi nime kandmine nimekirja komisjoni või 
liikmesriikide enda poolt.
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Muudatusettepanek 13
Artikli 6 lõike 1 punkt 2

Majandusliku elujõu hindamine põhineb 
kulude ja tulude analüüsil, mille puhul 
arvestatakse kõiki kulusid ja tulusid, kaasa 
arvatud keskmise tähtajaga ja/või pikaajalisi 
kulusid ja tulusid, mis on seotud 
keskkonnaaspektide, varustamise ohutuse 
ning majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse parandamisega. Ühise huvi 
projektid, mis puudutavad mingi liikmesriigi 
territooriumi, nõuavad viimase heakskiitu.

Majandusliku elujõu hindamine põhineb 
kulude ja tulude analüüsil, mille puhul 
arvestatakse kõiki kulusid ja tulusid, kaasa 
arvatud keskmise tähtajaga ja/või pikaajalisi 
kulusid ja tulusid, mis on seotud 
keskkonnamõjudega ja muude 
keskkonnaspektide, varustamise ohutuse 
ning majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse parandamisega. Ühise huvi 
projektid, mis puudutavad mingi liikmesriigi 
territooriumi, nõuavad viimase heakskiitu.

Selgitus 

Kõikide keskkonnale põhjustatud väliste kulude lõimine peab olema selle majandusliku elujõu 
hindamise lahutamatu osa. 

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõike 3 punkt a

a) neil on oluline mõju siseturu 
konkurentsivõimelisele toimimisele ja/või

kustutatud

Selgitus 
“Olulise mõju” mõiste sõltub selle definitsioonist, mis varieerub sõltuvalt turul tegutsejatest. 
Komisjon toob sisse õiguslikust seisukohast ähmase mõiste, mida ei saa seega kehtivaks 
pidada.

Muudatusettepanek 15
Artikli 7 lõike 3 punkt b ja b a (uus)

b) need aitavad kaasa ühenduse varustamise 
ohutuse tugevdamisele.

b) need aitavad kaasa ühenduse varustamise 
ohutuse tugevdamisele ja
b a) nende tulemuseks on taastuvate 
energialiikide, energiatootmise tõhususe 
teenuste või elektri ja soojuse koostootmise 
kasutamise kasv.
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Selgitus 

Teisalt peavad “säästva arenguga kokkusobivad” prioriteetsed projektid vastama ELi teistele 
energeetikapoliitika valdkondadele (taastuvad energialiigid, elektri ja soojuse koostootmine 
ja/või energeetikateenused).

Muudatusettepanek 16
Artikkel 8

Artikkel 8 kustutatud
Projektid, millel on tähtsus Euroopa Liidu 
tasandil
1. Euroopa Liidu tasandil tähtsateks 
kuulutatakse teatud hulk projekte, mis 
vastavad artiklis 7 nimetatud prioriteetidele 
või millel on märkimisväärne mõju 
piiriülese transpordi võimsusele.
Need projektid on nimetatud IV lisas.
2. Kui liikmesriigid esitavad 
ühtekuuluvusfondi rahastatavaid projekte 
vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1164/94 artiklile 10, 
omistavad nad sobiva prioriteetsuse 
Euroopa Liidu tasandil tähtsatele 
projektidele.
3. Kui liikmesriigid esitavad üle-
euroopaliste võrkude eelarvest 
rahastatavaid projekte vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2236/95 artiklile 10, 
omistavad nad sobiva prioriteetsuse 
Euroopa Liidu tasandil tähtsatele 
projektidele.
4. Kui liikmesriigid esitavad 
struktuurifondidest rahastatavaid projekte 
vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1260/1999, omistavad nad sobiva 
prioriteetsuse Euroopa Liidu tasandil 
tähtsatele projektidele.
5. Komisjon jälgib, et ühinemiseelsest 
struktuuripoliitika rahastamisvahendist abi 
saavad riigid omistavad tähtsatele 
projektidele sobiva prioriteetsuse Euroopa 
Liidu tasandil siis, kui esitavad oma sellest 
vahendist rahastatavaid projekte vastavalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1267/1999 
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artiklitele 2 ja 7.
6. Kui selgub, et tööde alustamine mõne 
Euroopa Liidu tasandil tähtsa projekti 
raames viibib või võib viibida oluliselt, 
palub komisjon asjaomastel liikmesriikidel 
esitada selle viibimise põhjused kolme kuu 
jooksul.
Olles saanud ja arutanud asjaomaste 
liikmesriikide vastust, võib komisjon 
otsustada, et projekt pole enam Euroopa 
Liidu tasandil tähtis, järgides seejuures 
proportsionaalsuse põhimõtet.
7. Viis kuud pärast projekti raames tehtud 
tööde või ühe töödelõigu lõpuleviimist 
hindavad asjaomased liikmesriigid selle 
sotsiaal-majanduslikku ja keskkonnamõju, 
kaasa arvatud selle mõju 
liikmesriikidevahelisele kaubavahetusele, 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ja 
säästvale arengule. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni selle 
hindamise tulemustest.
8. Kui mõni projekt kuulutatakse tähtsaks 
Euroopa Liidu tasandil, viivad asjaomased 
liikmesriigid iga kõnesoleva töödelõigu 
puhul vajadusel läbi ehituslubadele 
eelnevad koordineeritud projekti hindamise 
menetlused ja avalikkusega 
konsulteerimise menetlused.
9. Kui projekt, mis kuulutatakse tähtsaks 
Euroopa Liidu tasandil, sisaldab tehnilisest 
ja rahalisest seisukohast jagamatut 
piiriülest töödelõiku, korraldavad kaks 
asjaomast liikmesriiki riigiülese küsitluse, 
mille eesmärgiks on seda piiriülest 
töödelõiku hinnata ja enne ehituslubade 
taotlemist avalikkusega konsulteerida.
10. Lõigetes 8 ja 9 kirjeldatud 
koordineeritud või riigiülese küsitluse 
menetlused ei kahjusta ühenduse 
õigusaktidest tulenevaid kohustusi 
keskkonnakaitse valdkonnas, eelkõige mis 
puudutab keskkonnamõjude hindamist. 
Asjaomased liikmesriigid teavitavad 
komisjoni nende koordineeritud või 
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riigiüleste küsitluse menetluste alustamisest 
ja tulemustest.

Selgitus

Kohalike pädevate asutustega ja riikide valitsustega konsulteerimise ja nendelt loa saamise 
vajaliku protsessi kõrvalejätmine on vastuvõetamatu, sest see on vastuolus ELi ja selle 
liikmesriikide ratifitseeritud kohustustega, nagu näiteks Aarhusi protokoll. Lisaks on 
komisjonile veelgi vastuvõetamatum sellise infrastruktuuri hüpoteetilise loetelu valimine ilma 
piirkondade kaasneva otsustamiseta või nendega konsulteerimata, kui puuduvad objektiivsed
kriteeriumid. 

Muudatusettepanek 17
Artikkel 9

Artikkel 9 kustutatud
Euroopa Liidu tasandil tähtsate projektide 
teostamine
1. Euroopa Liidu tasandil tähtsad projektid 
teostatakse kiiresti.
Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
otsuse jõustumist esitavad liikmesriigid 
komisjonile hindamiseks projekti 
elluviimise ajakava, milles täpsustatakse:
a) projekti kavandamise 
heakskiidumenetluse korraldamiseks ette 
nähtud hetke,
b) teostatavuse uurimise ja 
väljatöötamisfaasi ajakava,
c) rajatise ehitamise perioodi
d) rajatise käikulaskmise perioodi
2. Asjaomased liikmesriigid edastavad 
komisjonile aastaaruanded lõikes 1 
kirjeldatud kavade elluviimise seisu kohta.
Kui edusammud on aeglasemad kui 
komisjonile esitatud ajakavas ette nähtud, 
peavad liikmesriigid esitama komisjonile 
uuesti läbi vaadatud kava. 
3. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, tagamaks, et ühise huvi 
projektidele lubade andmise menetlus oleks 
tõhus ega kulgeks mõtlematute viivitustega.
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Selgitus

Ehkki tekst väidetavalt toetab kohustuslikku kohalike asutustega ja otsustega kooskõlastust, 
ilmneb eriti artikli 9 lõikest 3, et teksti eesmärgiks on nõrgendada demokraatlikku protsessi. 
Artikkel 9 õigustab infrastruktuuri pealesurumist liikmesriikide poolt vastu avalikkuse või 
kohalike asutuste tahtmist ning toob “Euroopa” demokraatliku protsessi vältimise 
ettekäändeks.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 10

Artikkel 10 kustutatud
Euroopa koordinaator

1. Pärast konsulteerimist asjaomaste 
liikmesriikidega võib komisjon nimetada 
Euroopa koordinaatori.
Koordinaator tegutseb komisjoni nimel ja 
huvides. Euroopa koordinaator vastutab 
ainult ühe prioriteetse projekti või 
prioriteetse projekti ühe osa eest. Vajadusel 
võib tema ülesandeid laiendada teistele 
seotud prioriteetsetele projektidele.
Euroopa koordinaator valitakse vastavalt 
sellele, kuidas ta tunneb Euroopa Liidu 
institutsioone ja küsimusi, mis on seotud 
suurte projektide rahastamise ning 
hindamisega tehnilisest, sotsiaal-
majanduslikust ja keskkonna seisukohast.
3. Otsuses, millega nimetatakse Euroopa 
koordinaator, täpsustatakse tema 
ülesannete täitmise viisid. 
4. Euroopa koordinaator:
a) julgustab projektide hindamise ühtsete
meetodite kasutamist, soovitab projektide 
rahastamiseks projektide eestvedajaid ning 
esitab vajadusel oma arvamuse võrkude 
kasutamisega seotud küsimustes;
b) esitab igal aastal komisjonile aruande, 
mis käsitleb tema vastutusalasse 
kuuluva(te) projekti(de) elluviimisel tehtud 
edusamme, muudatusi eeskirjades või muid 
arengusuundi, mis võivad mõjutada 
projekti(de) iseloomu, samuti võimalikke 
raskusi ja takistusi, mis võivad tuua kaasa 
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olulise viivituse;
c) õhutab dialoogi käitajate, kasutajate, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning 
kodanikuühiskonna esindajatega, et õppida 
paremini tundma transpordivajadusi, 
piiranguid ja samuti nende teenuste 
parameetreid, mida on tarvis rahastatud 
infrastruktuuride kasutamise 
optimeerimiseks.
5. Asjaomased liikmesriigid teevad 
Euroopa koordinaatoriga koostööd ning 
annavad talle teavet, mis on vajalik lõikes 4 
kirjeldatud ülesannete täitmiseks.
6. Vaadates läbi ühenduse finantsabi 
taotlusi, mis käsitlevad projekte või 
projektide rühmi, mille koordineerimiseks 
ta nimetati, võib komisjon küsida Euroopa 
koordinaatori arvamust..

Selgitus

Nagu tekstis esitatud, luuakse Euroopa koordinaatori ametikoht, et kiirendada infrastruktuuri 
loomist ja õigustada demokraatlikust protsessist kõrvalehiilimist. Koordinaatoril oleks volitus 
ehitust hõlbustada ja see iseenesest takistaks infrastruktuuri kulude ja kasude hindamist ilma 
konsultatsioonide tulemusi ette otsustamata. Seega oleks mõjustatud üks demokraatliku 
protsessi põhjendusi.

Muudatusettepanek 19
Artikli 15 punkt 2

Selles aruandes juhitakse tähelepanu 
prioriteetsete projektide elluviimisele, 
samuti nende rahastamisviisile, eelkõige mis 
puudutab rahastamist ühenduse vahenditest, 
mis on seotud II lisa punktides 1, 2 ja 7 
mainitud piiriüleste ühendustega, ning nende 
elluviimisel tehtud edusammudele.

Selles aruandes juhitakse tähelepanu 
prioriteetsete projektide elluviimisele ja 
mõjule, mida need avaldavad taastuvate 
energialiikide kasutamisele, samuti nende 
rahastamisviisile, eelkõige mis puudutab 
rahastamist ühenduse vahenditest, mis on 
seotud II lisa punktides 1, 2 ja 7 mainitud 
piiriüleste ühendustega, ning nende 
elluviimisel tehtud edusammudele.

Selgitus 

Komisjon aruandes tuleb hinnata ka otseseid ja kaudseid mõjusid taastuvate energialiikide 
arendamisele.
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Muudatusettepanek 20
I lisa

ÜLE-EUROOPALISED 
ENERGIAVÕRGUD

ÜLE-EUROOPALISED 
ENERGIAVÕRGUD

Artiklis 7 määratletud esmatähtsad projektid Artiklis 7 määratletud esmatähtsad projektid

ELEKTRIVÕRGUD
EL.1.Prantsusmaa – Belgia – Holland –

Saksamaa: 
elektrivõrgu tugevdamine, et 
lahendada läbi Beneluxi maade 
kulgeva elektrivoo ülekoormus.

EL.2.Itaalia piirialad Prantsusmaa, 
Austria, Sloveenia ja Šveitsiga: 
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
suurendamine.

EL.3.Prantsusmaa – Hispaania – Portugal: 
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
suurendamine kõnealuste riikide 
vahel ja Pürenee poolsaarel ning 
võrguarendus saarte piirkonnas.

EL.4.Kreeka – Balkanimaad – UCTE 
süsteem: 
elektriinfrastruktuuri arendamine 
Kreeka ühendamiseks UCTE-
süsteemiga ja Edela-Euroopa 
elektrituru võimaldamiseks.

EL.5.Ühendkuningriik –Mandri-Euroopa 
ja Põhja-Euroopa: 
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
asutamine/suurendamine ning 
avamere tuuleenergia võimalik 
liitmine nendega.

EL.6.Iirimaa – Ühendkuningriik: 
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
suurendamine ning avamere 
tuuleenergia võimalik liitmine 
nendega.

EL.7.Taani – Saksamaa – Läänemere ring 
(kaasa arvatud Norra – Rootsi –
Soome – Taani – Saksamaa – Poola –
Balti riigid – Venemaa): 
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
suurendamine ning avamere 
tuuleenergia võimalik liitmine 
nendega.

EL.8.Saksamaa – Poola – Tšehhi Vabariik 
– Slovakkia – Austria – Ungari –
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Sloveenia:
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
suurendamine.

EL.9.Vahemere-äärsed liikmesriigid –
Vahemere elektriring: 
elektrivõrkude vastastikuse sidumise 
suurendamine Vahemere-äärsete 
liikmesriikide ja Maroko – Alžeeria –
Tuneesia – Liibüa – Egiptus – Lähis-Ida 
riigid – Türgi vahel.

GAASIVÕRGUD
NG.1. Ühendkuningriik – Mandri-

Euroopa põhjaosa, kaasa arvatud 
Holland, Taani ja Saksamaa – Poola 
– Leedu – Läti – Eesti – Soome –
Venemaa:
maagaasi juhe North Transgas ja 
Yamal – Euroopa maagaasi juhe, 
mõningaid Euroopa peamisi 
gaasiallikaid ühendavad 
gaasijuhtmed, millega paraneks 
gaasivõrkude koostalitlusvõime ja 
tõuseks tarnekindlus.

NG.2. Alžeeria – Hispaania – Itaalia –
Prantsusmaa –Mandri-Euroopa 
põhjaosa: 
uute gaasijuhtmete rajamine 
Alžeeriast Hispaaniasse, 
Prantsusmaale ja Itaaliasse ning 
võimsuse suurendamine Hispaania, 
Itaalia ja Prantsusmaa võrkudes ja 
nende vahel.

NG.3. Kaspia mere riigid – Lähis-Ida –
Euroopa Liit: 
uued gaasijuhtmete võrgud uutest 
allikatest Euroopa Liitu, kaasa 
arvatud Türgi – Kreeka, Kreeka–
Itaalia ja Türgi – Austria 
gaasijuhtmed.

NG.4. Veeldatud maagaasi terminalid 
Belgias, Prantsusmaal, Hispaanias, 
Portugalis, Itaalias ja Poolas:
varustusteede ja piiriületuspunktide 
mitmekesistamine, sealhulgas 
veeldatud maagaasi ühendused 
ülekandevõrguga.

NG.5. Maa-alused hoidlad Hispaanias, 
Portugalis, Itaalias, Kreekas ja 
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Läänemere maades: 
mahu suurendamine Hispaanias, 
Itaalias ja Läänemeremaades ning 
esimeste rajatiste ehitamine Portugali 
ja Kreekasse.

NG.6. Vahemere-äärsed liikmesriigid –
Vahemere idaosa gaasiring: 
maagaasijuhtme rajamine ja mahu 
suurendamine Vahemere-äärsete 
liikmeriikide ja Liibüa – Egiptuse –
Jordaania – Süüria – Türgi vahel.

Selgitus

Selles lisas loetletud prioriteetsed projektid on väga laiaulatuslikud. Sellise lisa sisu võib 
aktsepteerida seega ainult siis, kui selle loetelu koostamise valikukriteeriumid on heaks 
kiitnud kõik Euroopa Liidu institutsioonid.

Muudatusettepanek 21
II lisa

ÜLE-EUROOPALISED 
ENERGIAVÕRGUD

ÜLE-EUROOPALISED 
ENERGIAVÕRGUD

Artikli 6 lõikes 2 viidatud ühis huvi 
projektide lisakriteeriumid

Artikli 6 lõikes 2 viidatud ühise huvi 
projektide lisakriteeriumid

ELEKTRIVÕRGUD
1. Elektrivõrkude arendamine saartel, 
isoleeritud, äärepoolsetes ja 
äärepoolseimates piirkondades, toetades
seejuures energiaallikate mitmekesistamist 
ja suurendades taastuvate energiaallikate 
kasutamist, ning vajaduse korral 
kõnealuste piirkondade elektrivõrkude 
ühendamine.

• Iirimaa – Ühendkuningriik (Wales)
• Kreeka (saared)
• Itaalia (Sardiinia) – Prantsusmaa 

(Korsika) – Itaalia (maismaaosa)
• Ühendused saarte piirkondades, kaasa 

arvatud ühendused maismaaga
• Ühendused Prantsusmaa, Hispaania, 

Portugali äärepoolseimates 
piirkondades
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2. Liikmesriikide vahel elektrivõrkude 
ühenduste arendamine, mida on vaja 
siseturu toimimiseks ja elektrivõrkude 
töökindluse ja usaldatavuse tagamiseks.

• Prantsusmaa – Belgia – Holland –
Saksamaa

• Prantsusmaa – Saksamaa
• Prantsusmaa – Itaalia
• Prantsusmaa – Hispaania
• Portugal – Hispaania
• Soome – Rootsi
• Soome – Eesti – Läti – Leedu
• Austria – Itaalia
• Itaalia – Sloveenia
• Austria – Itaalia – Sloveenia – Ungari
• Saksamaa – Poola
• Saksamaa – Poola – Tšehhi Vabariik –

Slovakkia – Ungari
• Poola – Leedu
• Iirimaa – Ühendkuningriik (Põhja-

Iirimaa)
• Austria – Saksamaa 
• Holland – Ühendkuningriik
• Saksamaa – Taani – Rootsi
• Kreeka – Itaalia
3. Liikmesriikide elektrivõrkude vahel 
ühenduste arendamine, kui see on vajalik 
liikmesriikidevaheliste ühenduste 
ärakasutamiseks, siseturu toimimiseks või 
taastuvate energiaallikate ühendamiseks 

• Kõik liikmesriigid
4. Elektrivõrguühenduste arendamine 
muude kui liikmesriikidega, eriti ühinevate 
kandidaatriikidega, aidates sellega kaasa 
elektrivõrkude koostalitlusvõimele, 
töökindlusele ja usaldatavusele või 
elektriga varustatusele Euroopa 
Ühenduses.

• Saksamaa – Norra
• Holland – Norra
• Rootsi – Norra
• Ühendkuningriik – Norra
• Läänemere elektriring: Saksamaa –

Poola – Valgevene – Venemaa – Leedu 
– Läti – Eesti – Soome – Rootsi – Norra 
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– Taani
• Norra – Rootsi – Soome – Venemaa
• Vahemere elektriring: Prantsusmaa –

Hispaania – Maroko – Alžeeria –
Tuneesia – Liibüa – Egiptus –Lähis-Ida 
riigid – Türgi – Kreeka – Itaalia

• Kreeka – Türgi
• Itaalia – Šveits
• Kreeka – Balkani riigid
• Hispaania – Maroko
• EL – Balkani riigid – Valgevene –

Venemaa – Ukraina
• Musta mere elektriring: Venemaa –

Ukraina – Rumeenia – Bulgaaria –
Türgi – Gruusia

5. Tegevus siseturu vastastikku seotud 
elektrivõrkude toimimise parandamiseks, 
eriti kitsaskohtade ja puuduvate ühenduste 
kindlakstegemiseks, lahenduste 
väljatöötamiseks, et vähendada 
ülekoormust, ning elektrivõrkude 
prognoosimis- ja kasutusmeetodite 
kohandamiseks.

• Eriti riikide vahel elektrivõrkudesiseste 
kitsaskohtade ja puuduvate ühenduste 
kindlakstegemine

• Lahenduste väljatöötamine elektrivoo 
juhtimiseks, et vähendada 
elektrivõrkude ülekoormuse probleeme

• Siseturu toimimiseks ja suure osa
taastuvate energiaallikate kasutamiseks 
vajalik elektrivõrkudega seotud 
prognoosimis- ja kasutusmeetodite 
kohandamine 

GAASIVÕRGUD
6. Maagaasi viimine uutesse 
piirkondadesse, põhiliselt saartele, 
isoleeritud, äärepoolsetesse või 
äärepoolseimatesse piirkondadesse, ning 
gaasivõrkude rajamine kõnealustes 
piirkondades.

• Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
• Iirimaa
• Hispaania
• Portugal 
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• Kreeka
• Rootsi
• Taani
• Itaalia (Sardiinia)
• Prantsusmaa (Korsika)
• Küpros
• Malta
• Prantsusmaa, Hispaania ja Portugali 

äärepoolseimad piirkonnad 
7. Gaasivõrguühenduste arendamine 
siseturu vajaduste rahuldamiseks või 
tarnekindluse tugevdamiseks, kaasa 
arvatud eri gaasivõrkude ühendamine.

• Iirimaa – Ühendkuningriik
• Prantsusmaa – Hispaania
• Prantsusmaa – Šveits
• Portugal – Hispaania
• Austria – Saksamaa
• Austria – Ungari
• Austria – Ungari – Slovakkia – Poola
• Austria – Itaalia
• Kreeka – muud Balkani riigid
• Austria – Ungari – Rumeenia –

Bulgaaria – Kreeka – Türgi
• Prantsusmaa – Itaalia
• Kreeka – Itaalia 
• Austria – Tšehhi Vabariik
• Saksamaa – Tšehhi Vabariik – Austria 

– Itaalia
• Austria – Sloveenia – Horvaatia 
• Ühendkuningriik – Holland –

Saksamaa
• Saksamaa – Poola
• Taani – Ühendkuningriik
• Taani – Saksamaa – Rootsi
8. Veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimsuse 
ja maagaasi hoidlate arendamine, mis on 
vajalik nõudluse rahuldamiseks ja 
gaasitarnesüsteemide kontrollimiseks ning 
tarneallikate ja varustusteede 
mitmekesistamiseks 

• Kõik liikmesriigid
9. Gaasi ülekandevõimsuse 
(gaasitarnejuhtmete) arendamine, mis on 
vajalik nõudluse rahuldamiseks ning sise-
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ja välisallikatest pärinevate varude ning 
varustamisteede mitmekesistamiseks.

• Põhjala gaasivõrk: Norra – Taani –
Saksamaa – Rootsi – Soome – Venemaa 
– Balti riigid – Poola

• Alžeeria – Hispaania – Prantsusmaa
• Venemaa – Ukraina – EL
• Venemaa – Valgevene – Ukraina– EL
• Venemaa – Valgevene – EL
• Venemaa – Läänemeri – Saksamaa
• Liibüa – Itaalia
• Tuneesia – Liibüa – Itaalia
• Kaspia mere riigid – EL
• Venemaa – Ukraina– Moldaavia –

Rumeenia – Bulgaaria – Kreeka –
muud Balkani riigid 

• Venemaa – Ukraina– Slovakkia –
Ungari – Sloveenia – Itaalia

• Holland – Saksamaa – Šveits – Itaalia
• Belgia – Prantsusmaa – Šveits – Itaalia
• Taani – (Rootsi) – Poola
• Norra – Venemaa – EL
• Iirimaa
• Alžeeria – Itaalia – Prantsusmaa
• Lähis-Ida – Vahemere idaosa 

gaasiring– EL
10. Tegevus siseturu ja transiitriikide 
vaheliste vastastikku seotud gaasivõrkude 
toimimise parandamiseks, eriti 
kitsaskohtade ja puuduvate ühenduste 
kindlakstegemiseks, lahenduste 
väljatöötamiseks, et vähendada 
ülekoormust, ning gaasivõrkudega seotud 
prognoosimis- ja kasutusmeetodite 
tõhusaks ja turvaliseks kohandamiseks.

• Gaasivõrkudesiseste kitsaskohtade ja 
puuduvate ühenduste 
kindlakstegemine, eriti piiriülestel 
juhtudel.

• Lahenduste väljatöötamine 
maagaasivoo juhtimiseks, et vähendada 
gaasivõrkude ülekoormuse probleeme.

• Siseturu toimimiseks vajalik 
gaasivõrkudega seotud prognoosimis-
ja kasutusmeetodite kohandamine.

• Gaasivõrkude üldise toimimise, ohutuse 
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ja julgeoleku suurendamine 
transiitriikides.

11. Siseturu toimimiseks vajalike 
olefiingaaside ülekandmise võimsuse 
arendamine ja lõimimine.

• Kõik liikmesriigid

Selgitus
II lisa ei vasta oma pealkirjale “Ühise huvi projektide lisakriteeriumid”. See on ainult välja 
valida võidavate projektide “shopping list”. Selle lisa sisu kaldub vihjama, nagu sisaldaks 
käesolev tekst ka objektiivseid kriteeriume niisuguste projektide rahastamiseks riiklikest 
vahenditest. Neid selles aga ei ole.

Niisuguse lisa sisu peab seega tõesti ära tooma valitavuse lisakriteeriumid, mille peavad 
heaks kiitma kõik Euroopa Liidu institutsioonid.

Muudatusettepanek 22
III lisa

ÜLE-EUROOPALISED 
ENERGIAVÕRGUD

ÜLE-EUROOPALISED 
ENERGIAVÕRGUD

II lisas esitatud kriteeriumide põhjal 
kindlaks määratud ühise huvi projektid ja 

nende spetsifikatsioonid

II lisas esitatud kriteeriumide põhjal 
kindlaks määratud ühise huvi projektid ja 

nende spetsifikatsioonid

ELEKTRIVÕRGUD
1 Elektrivõrkude arendamine isoleeritud 

piirkondades
1.1 Iirimaa — Walesi (UK) veealune 

kaabel
1.2 Ípeiros (GR)–Apuulia (IT) ühenduse 

tugevdamine
1.3 Lõuna-Küklaadide (GR) ühendamine
1.4 30 kV veealune ühenduskaabel Faiali, 
Pico ja São Jorge saarte vahel (Assoorid, 
PT)
1.5 Terceira, Faiali ja São Migueli võrgu 
ühendamine ja tugevdamine (Assoorid, PT)
1.6 Võrgu ühendamine ja tugevdamine 
Madeiral (PT)
1.7 Sardiinia (IT)–Itaalia maismaaosa 
veealune kaabel
1.8 Korsika (FR)–Itaalia veealune kaabel
1.9 Itaalia maismaaosa–Sitsiilia (IT) 
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ühendus
1.10 Sorgente–Rizziconi (IT) ühenduse 
kahekordistamine
1.11 Uued ühendused Baleaaridel ja 
Kanaari saartel (ES)
2 Liikmesriikide vahel 

elektrivõrguühenduste arendamine
2.1 Moulaine’i (FR)–Aubange'i (BE) liin
2.2 Avelini (FR)–Avelgemi (BE) liin
2.3 Vigy–Marlenheimi (FR) liin
2.4 Vigy (FR)–Uchtelfangeni (DE) liin
2.5 La Prazi (FR) faasimuundur
2.6 Ülekandevõimsuse suurendamine 
Prantsusmaa ja Itaalia vahel olemasoleva 
ühenduse kaudu
2.7 Prantsusmaa ja Itaalia vaheline uus 
ühendus
2.8 Prantsusmaa ja Hispaania vaheline uus 
ühendus läbi Püreneede
2.9 Prantsusmaa ja Hispaania vaheline 
ühendus Ida-Püreneedes
2.10 Põhja-Portugali ja Põhja-Hispaania 
vahelised ühendused

2.11 Sinesi (PT)–Alqueva (PT)–Balboa 
(ES) liin
2.12 Valdigemi (PT)–Douro Internacionali 
(PT)–Aldeadįvila (ES) liin ja Douro 
Internacionali rajatised
2.13 Soome ja Rootsi vahelised uued 
ühendused Botnia lahe põhjaosas
2.14 Lienzi (AT)–Cordignano (IT) liin
2.15. Itaalia ja Austria vaheline uus 
ühendus Brenneri kurus
2.16. Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vaheline 
ühendus
2.17. Sankt Peteri (AT)–Isari (DE) liin
2.18. Kagu-Inglismaa ja Kesk-Hollandi 
vaheline veealune kaabel
2.19. Saksamaa ja Taani vaheliste 
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ühenduste tugevdamine, nt Kasso–
Hamburgi liin
2.20. Taani ja Rootsi vaheliste ühenduste 
tugevdamine
3. Ühenduste arendamine liikmesriikide 
siseste elektrivõrkude vahel
3.1. Taani ida–lääne telje ühendused: 
Lääne-Taani (UCTE) ja Ida-Taani 
(NORDEL) võrkude vaheline ühendus.
3.2 Taani põhja–lõuna telje ühendus
3.3. Põhja-Prantsusmaa uued ühendused
3.4. Edela-Prantsusmaa uued ühendused
3.5. Trino Vercellese–Lacchiarelle (IT) liin
3.6. Turbigo–Rho–Bovisio (IT) liin
3.7. Voghera–La Casella (IT) liin
3.8. San Fiorano–Nave (IT) liin
3.9. Põhja-Veneetsia–Cordignano (IT) liin
3.10. Redipuglia–Udine Ovesti (IT) liin
3.11. Itaalia ida–lääne telje uued 
ühendused
3.12. Tavarnuzze–Casellina (IT) liin
3.13. Tavarnuzze–Santa Barbara (IT) liin
3.14. Rizziconi–Feroleto–Laino (IT) liin
3.15. Itaalia põhja–lõuna telje uued 
ühendused
3.16. Itaalia võrgus tehtavad muudatused 
taastuva energia ühenduste hõlbustamiseks
3.17. Itaalia uued tuuleenergiaühendused
3.18. Hispaania põhjatelje uued ühendused
3.19. Hispaania Vahemere-telje uued 
ühendused
3.20. Galicia (ES)–Kesk-Hispaania telje 
uued ühendused
3.21. Kesk-Hispaania–Aragóni (ES) telje 
uued ühendused
3.22. Aragóni (ES)–Ida-Hispaania telje 
uued ühendused
3.23. Andalandia (ES) uued ühendused
3.24. Pedralva (PT) –Riba d'Ave (PT) liin 
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ja Pedralva rajatised
3.25. Recarei (PT) –Valdigemi (PT) liin
3.26. Picote (PT) –Pocinho (PT) liin 
(kvaliteedi parandamine)
3.27. Praeguse Pego (PT)–Cedillo 
(ES)/Falagueira (PT) liini ja Falagueira 
rajatiste muutmine
3.28. Pego–Batalha (PT) liin ja Batalha 
(PT) rajatised
3.29. Sinesi (PT) –Ferreira do Alentejo 
(PT) I liin (kvaliteedi parandamine)
3.30. Portugali uued 
tuuleenergiaühendused
3.31. 
Pereirose (PT) –Zêzere (PT) –Santarémi 
(PT) liinid ja Zêzere rajatised
3.32. Batalha (PT) –Rio Maior (PT) I ja II 
liin (kvaliteedi parandamine)
3.33. Carrapatelo (PT) –Mourisca (PT) liin 
(kvaliteedi parandamine)
3.34. Valdigemi (PT) –Viseu–Anadia (PT) 
liin
3.35. Praeguse Rio Maiori (PT) –Palmela 
(PT) liini suunamine läbi Ribatejo (PT) 
ning Ribatejo rajatised
3.36. Thessaloníki (GR), Lamía (GR) ja 
Patrase (GR) alajaamad ning 
ühendusliinid
3.37. Euboia (GR), Lakoonia (GR) ja 
Traakia (GR) piirkondade ühendused
3.38. Kreeka maismaaosa äärepoolsete 
piirkondade olemasolevate ühenduste 
tugevdamine
3.39. Tynagh (IE) –Cashla (IE) liin
3.40. Flagfordi (IE) –Ida-Sligo (IE) liin
3.41. Kirde- ja Lääne-Hispaania 
ühendused, eriti tuuleenergia 
tootmisvõimsuse ühendamiseks võrguga
3.42. Baskimaa (ES), Aragóni (ES) ja 
Navarra (ES) ühendused
3.43. Galicia (ES) ühendused
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3.44. Kesk-Rootsi ühendused
3.45. Lõuna-Rootsi ühendused
3.46. Lübeck/Siemsi (DE) –Görriese (DE) 
liin
3.47. Lübeck/Siemsi (DE) –Krümmeli (DE) 
liin
3.48. Põhja-Iirimaa ühenduste 
tugevdamine, pidades silmas vastastikust 
sidumist Iirimaaga
3.49. Ühendkuningriigi loodeosa 
ühendused
3.50. Šotimaa ja Inglismaa ühendused, 
pidades silmas taastuvate allikate suuremat 
kasutamist elektri tootmisel
3.51. Belgia uued avamere tuuleenergia 
ühendused
3.52. Borssele alajaam (NL)
3.53. Reaktiivvõimsuse 
kompenseerimisvahendite kasutuselevõtt 
(NL)
3.54. Sankt Peteri (AT) –Tauerni (AT) liin
3.55. Südburgenlandi (AT) –Kainachtali 
(AT) liin
4. Ühenduste arendamine 
mitteliikmesriikide elektrivõrkudega
4.1. Neuenhageni (DE)–Vierradeni (DE)–
Krajniki (PL) liin
4.2 Brunsbütteli (DE)–Lõuna-Norra 
ühendus
4.3. San Fiorano (IT)–Robbia (CH) liin
4.4. Itaalia ja Šveitsi uus ühendus
4.5. Fílippoi (GR)–Maritsa 3 (BG) liin
4.6. Amíntaio (GR)–Bitola (endine 
Jugoslaavia vabariik Makedoonia) liin
4.7. Kardiá (GR)–Elbasani (AL) liin
4.8. Elbasan (AL)–Podgorica (YU) liin
4.9. Mostari (Bosnia ja Hertsegoviina) 
alajaam ja ühendusliinid
4.10. Ernestinovo (Hotvaatia) alajaam ja 
ühendusliinid
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4.11. Kreeka ja Albaania ning Bulgaaria ja
endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 
vahelised uued ühendused
4.12. Fílippoi (GR)–Hamidabadi (TR) liin
4.13. Kirde/Ida-Inglismaa ja Lõuna-Norra 
vaheline veealune kaabel
4.14. Eemshaveni (NL)–Feda (NO) 
ühendus
4.15. Lõuna-Hispaania ja Maroko vaheline 
veealune kaabel (olemasoleva ühenduse 
tugevdamine)
4.16. Läänemere elektriringi ühendused: 
Saksamaa–Poola–Venemaa–Eesti–Läti–
Leedu–Rootsi–Soome–Taani–Valgevene
4.17. Lõuna-Soome–Venemaa ühendused
4.18. Saksamaa–Poola–Leedu–Valgevene–
Venemaa ühendus (ida–lääne 
kõrgepingeühendus)
4.19. Poola–Leedu ühendus
4.20. Soome ja Eesti vaheline veealune 
kaabel
4.21. Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra 
vahelised uued ühendused
4.22. Kesk-Rootsi ja Kesk-Norra vahelised 
uued ühendused
4.23. Borgviki (S)–Hoesle (NO)–Oslo (NO) 
piirkonna liin
4.24. UCTE- ja CENTREL-süsteemide 
vahelised uued ühendused
4.25. UCTE/CENTREL-süsteemi ja 
Balkani riikide vahelised uued ühendused
4.26. Laiendatud UCTE-süsteemi ning 
Valgevene, Venemaa ja Ukraina vahelised 
ühendused ja liides, kaasa arvatud varem
Austria ja Ungari, Austria ja Tšehhi ning 
Saksamaa ja Tšehhi vahel tegutsenud 
HVDC-alajaamade ümberpaigutamine
4.27. Musta mere elektriringi ühendused: 
Venemaa–Ukraina–Rumeenia–Bulgaaria–
Türgi–Gruusia
4.28. Musta mere piirkonna uued 
ühendused, mille eesmärgiks on laiendatud 
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UCTE-süsteemi koostalitlusvõime 
asjaomaste riikide võrkudega
4.29. Vahemere elektriringi uued 
ühendused: Prantsusmaa–Hispaania–
Maroko–Alžeeria–Tuneesia–Liibüa–
Egiptus–Lähis-Ida riigid–Türgi–Kreeka–
Itaalia
4.30. Lõuna-Hispaania ja Loode-Alžeeria 
vaheline veealune kaabel
4.31. Itaalia ja Alžeeria vaheline veealune 
kaabel
4.32. Barentsi mere piirkonna uued 
ühendused
4.33. Paindlike alternatiivsete 
vooluülekandesüsteemide paigaldamine 
Itaalia ja Sloveenia vahel
4.34. Itaalia ja Sloveenia uus ühendus
4.35. Itaalia ja Horvaatia veealune kaabel
4.36. Taani ja Norra vaheliste ühenduste 
tugevdamine
5. Tegevus vastastikku seotud 
elektrivõrkude toimimise parandamiseks 
siseturul
(Spetsifikatsiooni ei ole veel ette nähtud)

GAASIVÕRGUD
6. Maagaasi viimine uutesse 
piirkondadesse
6.1. Gaasivõrgu arendamine Belfastist 
Põhja-Iirimaa loodepiirkonda (UK) ning 
vajaduse korral Iirimaa läänerannikule
6.2. Veeldatud maagaasi terminal Kanaari 
saartel Santa Cruz de Tenerifes (ES)
6.3. Veeldatud maagaasi terminal Gran 
Canarial Las Palmases (ES)
6.4. Veeldatud maagaasi terminal Madeiral 
(PT)
6.5. Rootsi gaasivõrgu arendamine
6.6. Baleaari saarte (ES) ja Hispaania 
maismaaosa vaheline ühendus
6.7. Kõrgsurveharu Traakiasse (GR)
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6.8. Kõrgsurveharu Kórinthosse (GR)
6.9. Kõrgsurveharu Loode-Kreekasse
6.10. Lollandi (DK) ja Falsteri saarte (DK) 
ühendamine
7. Gaasivõrguühenduste arendamine 
siseturu vajaduste rahuldamiseks või 
tarnekindluse tugevdamiseks, sealhulgas 
eri gaasivõrkude ühendamine
7.1. Iirimaa ja Šotimaa vaheline täiendav 
gaasiühendusjuhe
7.2Põhja–lõuna ühendus, sealhulgas 

Dublin–Belfasti gaasijuhe
7.3. Kompressorjaam Lacqi (FR)–
Calahorra (ES) gaasijuhtmes
7.4. Lussagnet (FR)–Bilbao (ES) gaasijuhe
7.5. Perpignani (FR)–Barcelona (ES) 
gaasijuhe
7.6. Läbi Lõuna-Hispaania Portugali ja 
läbi Portugali Galiciat ja Astuuriat 
varustavate gaasijuhtmete 
ülekandevõimsuse suurendamine
7.7. Puchkirhceni (AT)–Burghauseni (DE) 
gaasijuhe
7.8. Andorfi (AT)–Burghauseni (DE) 
gaasijuhe
7.9. Wiener Neustadti (AT)–Soproni (HU) 
gaasijuhe
7.10. Bad Leonfeldeni (DE)–Linzi (AT) 
gaasijuhe
7.11. Loode-Kreeka–Elbasani (AL) 
gaasijuhe
7.12. Kreeka–Itaalia vaheline ühendusjuhe
7.13. Kompressorjaam Kreeka 
magistraaltorustikus
7.14. Austria ja Tšehhi võrkude vaheline 
ühendus
7.15. Kagu-Euroopa 
gaasitranspordikoridor läbi Kreeka, endise 
Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Serbia 
ja Montenegro, Horvaatia, Sloveenia ja 
Austria
7.16. Austria ja Türgi vaheline 
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gaasitranspordikoridor läbi Ungari, 
Rumeenia ja Bulgaaria
7.17. Vastastikku seotud gaasijuhtmed 
Ühendkuningriigi, Madalmaade ja 
Saksamaa vahel, mis ühendavad Loode-
Euroopa põhilisi allikaid ja turge
7.18. Kirde-Saksamaa (Berliini piirkond) ja 
Loode-Poola (Szczecini piirkond) vaheline 
ühendus haruga Schmöllnist Lubminisse 
(DE, Greifswaldi piirkond)
7.19. Põhjamere avamererajatiste vaheline 
ühendus või ühendus Taani 
avamererajatistest Ühendkuningriigi 
maismaarajatistesse
7.20. Ülekandvõimsuse tugevdamine 
Prantsusmaa ja Itaalia vahel
7.21. Läänemere gaasiühendus Taani, 
Saksamaa ja Rootsi vahel
8. Veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimsuse 
ja maagaasi hoidlate mahu arendamine
8.1. Veeldatud maagaasi terminal Le 
Verdon-sur-meris (FR, uus terminal) ja 
gaasijuhe Lussagnet' (FR) hoidlasse
8.2 Veeldatud maagaasi terminal Fos-sur-
meris (FR)
8.3. Veeldatud maagaasi terminal Huelvas 
(ES), olemasoleva terminali laiendamine
8.4. Veeldatud maagaasi terminal 
Cartagenas (ES), olemasoleva terminali 
laiendamine
8.5. Veeldatud maagaasi terminal Galicias 
(ES), uus terminal
8.6. Veeldatud maagaasi terminal Bilbaos 
(ES), uus terminal
8.7. Veeldatud maagaasi terminal Valencia 
piirkonnas (ES), uus terminal
8.8. Veeldatud maagaasi terminal 
Barcelonas (ES), olemasoleva terminali 
laiendamine
8.9. Veeldatud maagaasi terminal Sinesis 
(PT), uus terminal
8.10. Veeldatud maagaasi terminal 
Revithoúsas (GR), olemasoleva terminali 
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laiendamine
8.11. Veeldatud maagaasi terminal Aadria 
mere põhjakaldal (IT)
8.12. Veeldatud maagaasi avamereterminal 
Aadria mere põhjaosas (IT)
8.13. Veeldatud maagaasi terminal Aadria 
mere lõunakaldal (IT)
8.14. Veeldatud maagaasi terminal Joonia 
mere rannikul (IT)
8.15. Veeldatud maagaasi terminal 
Türreeni mere rannikul (IT)
8.16. Veeldatud maagaasi terminal 
Liguuria rannikul (IT)
8.17. Veeldatud maagaasi terminal 
Zeebrugges/Dudzeles (BE, olemasoleva 
terminali laiendamine)
8.18. Veeldatud maagaasi terminal Graini 
saarel Kentis (UK)
8.19. Teise veeldatud maagaasi terminali 
ehitamine Kreekas
8.20. Maa-aluste gaasihoidlate arendamine 
Iirimaal
8.21. Hoidla Lõuna-Kaválas (GR), 
tühjaksjäänud gaasimaardla muutmine
8.22. Hoidla Lussagnet’s (FR, olemasoleva 
hoidla laiendamine)
8.23. Hoidla Pecorade’is (FR, 
tühjakspumbatud naftavälja muutmine)
8.24. Hoidla Alsace'i piirkonnas (FR, 
soolakoobaste arendamine)
8.25. Hoidla Kesk-Prantsusmaal 
(põhjaveekihi arendamine)
8.26. Hispaania põhja–lõuna telje (uued) 
hoidlad Cantabrias, Aragónis, Castilla y 
Leónis, Castilla-La Manchas ja 
Andalandias
8.27. Hispaania Vahemere telje (uued) 
hoidlad Kataloonias, Valencias ja Murcias
8.28. Hoidla Carriços (PT, uus hoidla)
8.29. Hoidla Loenhoutis (BE, olemasoleva 
hoidla laiendamine)
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8.30. Hoidla Stenlilles (DK) ja Lille Torupis 
(DK, olemasoleva hoidla laiendamine)
8.31. Hoidla Tønderis (DK, uus hoidla)
8.32. Hoidla Puchkirchenis (AT, 
olemasoleva hoidla laiendamine), 
sealhulgas ühendusjuhe süsteemiga Penta 
West Andorfi (AT) lähedal
8.33. Hoidla Baumgartenis (AT, uus 
hoidla)
8.34. Hoidla Haidachis (AT, uus hoidla), 
sealhulgas ühendusjuhe Euroopa 
gaasivõrguga
8.35. Itaalia maa-aluste gaasihoidlate 
arendamine
9. Gaasiülekandevõimsuse 
(gaasivarustusjuhtmete) arendamine
9.1. Põhjala gaasivõrgu ühenduste loomine 
ja arendamine: Norra–Taani–Saksamaa–
Rootsi–Soome–Venemaa–Balti riigid–
Poola
9.2 Põhjala riike läbiv gaasijuhe: Norra, 
Rootsi, Soome
9.3. Põhja-Euroopa gaasijuhe: Venemaa, 
Läänemeri, Saksamaa
9.4. Lätit, Leedut ja Poolat läbiv gaasijuhe 
Venemaalt Saksamaale, sealhulgas maa-
aluse gaasihoidla arendamine Lätis
9.5. Soome–Eesti gaasijuhe
9.6. Uued gaasijuhtmed Alžeeriast 
Hispaaniasse ja Prantsusmaale ning 
sellega seotud kõnealuste riikide 
sisevõrkude võimsuse suurenemine
9.7. Alžeeria–Maroko–Hispaania (kuni 
Córdobani) gaasijuhtme ülekandevõimsuse 
suurendamine
9.8. Córdoba–Ciudad Reali (ES) gaasijuhe
9.9. Ciudad Reali–Madridi (ES) gaasijuhe
9.10. Ciudad Reali–Vahemere ranniku 
(ES) gaasijuhe
9.11. Harud Castilla-La Manchas (ES)
9.12. Laiendus Loode-Hispaania suunas
9.13. Alžeeria–Hispaania veealune
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gaasijuhe ja gaasiühendusjuhtmed 
Prantsusmaale
9.14. Ülekandevõimsuse suurendamine 
Vene allikatest Euroopa Liitu läbi Ukraina, 
Slovakkia ja Tšehhi
9.15. Ülekandevõimsuse suurendamine 
Venemaa allikatest Euroopa Liitu läbi 
Valgevene ja Poola
9.16. Gaasijuhe YAGAL Sud (Saksamaa–
Prantsusmaa–Šveitsi kolmnurka viiva 
STEGAL-gaasijuhtme vahelõigul)
9.17. Gaasijuhe SUDAL East (MIDAL-
gaasijuhtme vahelõigul Heppenheimi–
Burghauseni ühenduse lähedal PENTA-
juhtmega Austrias)
9.18. Gaasijuhe Liibüa allikatest Itaaliasse
9.19. Gaasijuhe Kaspia mere riikide 
allikatest Euroopa Liitu
9.20. Kreeka–Türgi gaasijuhe
9.21. Ülekandevõimsuse suurendamine 
Venemaa allikatest Kreekasse ja muudesse 
Balkani riikidesse läbi Ukraina, Moldova, 
Rumeenia ja Bulgaaria
9.22. Stara Zagora (BG)–Ihtimani (BG) 
gaasijuhe
9.23. Saksamaa, Tšehhi, Austria ja Itaalia 
gaasivõrkude vahelised ühendusjuhtmed
9.24. Gaasijuhe Venemaa allikatest 
Itaaliasse läbi Ukraina, Slovakkia, Ungari 
ja Sloveenia
9.25. Madalmaadest läbi Saksamaa 
Itaaliasse kulgeva TENP-gaasijuhtme 
ülekandevõimsuse suurendamine
9.26. Taisnieres’i (FR)–Oltingue’i (CH) 
gaasijuhe
9.27. Gaasijuhe Taanist Poolasse, 
võimaliku ühendusega läbi Rootsi
9.28. Nybro (DK)–Dragøri (DK) gaasijuhe, 
sealhulgas ühendusjuhe Stenlille hoidlaga 
(DK)
9.29. Gaasivõrk Barentsi mere allikatest 
Euroopa Liitu läbi Rootsi ja Soome
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9.30. Gaasijuhe Corribi maardlast (IE, 
avamerel)
9.31. Gaasijuhe Alžeeria allikatest 
Itaaliasse läbi Sardiinia ja haruga 
Korsikale
9.32. Gaasivõrk Lähis-Ida allikatest 
Euroopa Liitu
9.33. Gaasijuhe Norrast Ühendkuningriiki
10. Tegevus vastastikku seotud 
gaasivõrkude toimimise parandamiseks 
siseturul
(Spetsifikatsiooni ei ole veel ette nähtud).

Selgitus

Niisuguse lisa sisu võib seega aktsepteerida ainult juhul, kui sellesse loetelusse valitavuse 
kriteeriumid võetakse vastu kõikide Euroopa Liidu institutsioonide poolt.

Muudatusettepanek 23
IV lisa

IV lisa
ÜLE-EUROOPALISED 

ENERGIAVÕRGUD  

Artiklis 8 määratletud Euroopa tasandi 
projektid

ELEKTRIVÕRGUD
• Moulaine (FR) – Aubange (BE) liin
• Avelini (FR) – Avelgemi (BE) liin
• Lienzi (AT) – Cordignano (IT) liin
• Paindlike alternatiivsete 

vooluülekandesüsteemide 
paigaldamine Itaalia ja Sloveenia 
vahel

• Udine Ovesti (IT) – Okroglo liin (SI)
• S. Fiorano (IT) – Nave (IT) –

Gorlago (IT) liin
• Venezia Nordi (IT) – Cordignano (IT) 

liin
• St. Peter (AT) – Tauern (AT) liin
• Südburgenland (AT) – Kainachtal 

kustutatud
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(AT) liin
• S. Fiorano (IT) – Robbia (CH) liin
• Sentmenati (ES) – Bescanό (ES) –

Baixas’ (FR) liin
• Valdigemi (PT) – Douro 

Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES) liin

• Fílippoi (GR) – Hamidabadi (TR) liin 
• Inglismaa (UK) ja Hollandi veealune 

kaabel
• Iirimaa – Wale’i (UK) veealune 

kaabel
• Kasso (DK) – Hamburgi (DE) liin
• Poola – Leedu link
• Soome – Eesti veealune kaabel 

(Estlink)
• Kasso (DK) – Revsingi (DK) – Tjele 

(DK) liin
• V.Hassingi (DK) – Trige (DK) liin
• Skagerak 4 (DK) – (NO) veealune 

kabel
• Neuenhageni (DE) – Vierraden (DE) 

– Krajniki (PL) liin
• Saksamaa – Poola uus ühendus
• Dürnrohri (AT) – Slavetice (CZ) liin

GAASIVÕRGUD
• North Transgas gaasijuhe
• Yamali – Euroopa gaasijuhe
• Medgasi gaasijuhe Alžeeria-

Hispaania-Prantsusmaa-Mandri-
Euroopa

• Alžeeria – Tuneesia – Itaalia 
gaasijuhe

• Liibüa – Itaalia gaasijuhe
• Türgi – Kreeka – Itaalia gaasijuhe
• Türgi – Austria gaasijuhe

Selgitus

Kustutada, et tekst oleks kooskõlas artiklite 8–10 muudatusettepanekutega.


