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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää tervetulleina komission esittämiä suuntaviivoja, jotka koskevat Euroopan 
laajuista energia-infrastruktuuria.

Kuten komissio toteaa, aloitteessa määritellään vuoteen 2020 ja siitä eteenpäin ulottuvaksi 
ajanjaksoksi rajallinen määrä Euroopan laajuisia ensisijaisia energiakäytäviä ja -alueita, jotka 
kattavat sähkö- ja kaasuverkot sekä öljyn ja hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin, joissa 
Euroopan unionin toiminnasta saadaan eniten hyötyä. Nämä ensisijaiset käytävät ja alueet 
pyritään toteuttamaan 

1. sujuvoittamalla lupamenettelyjä, jotta niiden kestoa voidaan merkittävästi lyhentää 
yhteistä etua koskevissa hankkeissa ja jotta voidaan lisätä yleisön osallistumista 
tällaisten hankkeiden toteuttamiseen ja parantaa hankkeiden yleistä hyväksyntää; 

2. helpottamalla sähkö- ja kaasualan yhteistä etua koskevien hankkeiden sääntelyllistä 
kohtelua jakamalla kustannukset saavutettujen hyötyjen perusteella ja varmistamalla, 
että hyväksytyt tuotot vastaavat riskejä; 

3. varmistamalla yhteistä etua koskevien hankkeiden toteutus tarjoamalla tarvittavaa 
markkinaehtoista ja suoraa EU:n rahoitustukea. Viimeksi mainitun osalta tällä 
ehdotuksella luodaan pohja sille, että yhteistä etua koskevat hankkeet voivat saada 
EU:n rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -välineestä, josta annetaan erillinen 
lainsäädäntöehdotus. 

Tarkistuksilla pyritään täsmentämään joitakin asetuksen käsitteitä ja varmistamaan parempi 
johdonmukaisuus muiden EU-säädösten kanssa – erityisesti niiden, jotka liittyvät 
ympäristövaikutusten arviointiin ja rakennerahastoihin – ja Eurooppa 2020 -strategian kanssa 
(koska viimeksi mainitussa pyritään joihinkin ilmasto- ja energiatavoitteisiin, jotka ovat 
sidoksissa toisiinsa), sekä muiden relevanttien kehitysnäkymien kanssa (kuten ne, joihin 
kannustetaan vuotta 2050 koskevassa etenemissuunnitelmassa "Roadmap 2050").
Koska EU:lla ei ole varaa tukea valtavia taloudellisia ponnistuksia, joita yhteisen edun 
mukaisten hankkeiden toteuttaminen edellyttää, tarkistuksilla pyritään varmistamaan, että 
yksityinen sektori kantaa oikeudenmukaisen osuutensa niiden rahoittamisesta.

Asetuksen keskeinen osa on kustannus-hyötyanalyysi. Valmistelija ehdottaa, että menetelmiä 
kuvaavan liitteen määräyksiä täydennetään määrittelemällä yksityiskohtaisemmin 
kustannuksiin ja hyötyihin liittyvät indikaattorit. Koska hankkeiden toteuttamisaikataulu ja 
niiden odotettu elinkaari ovat hyvin pitkiä, näiden parametrien laskemisessa käytettävät 
diskonttokorot ovat ratkaisevan tärkeitä. Siksi ehdotamme, että komissio ilmoittaa 
säännöllisesti diskonttokorot, jotka on otettava huomioon. Jotta voidaan lisäksi ottaa 
huomioon kuhunkin hankkeeseen liittyvät ulkoiset kustannukset, diskonttokorkoihin lisätään 
riskipreemio, jonka hankkeiden toteuttajat määrittävät yhdessä asianomaisten sidosryhmien 
kanssa. Tällä tavoin asianomaiset sidosryhmät ja erityisesti hankkeen lähialueiden asukkaat 
saavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

Ennen kuin Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt esittävät menetelmät, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissä unionin 
tasolla, niiden on otettava huomioon Euroopan ympäristöviraston sekä alueellista kehitystä ja 
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koheesiota koskevan Euroopan seurantaverkoston huomautukset. Ympäristöön ja 
aluesuunnitteluun liittyvät parametrit otetaan tällöin huomioon varhaisessa vaiheessa. 

Hankkeiden toteuttajien velvollisuuksia laajennetaan siten, että niihin sisältyvät tiedot 
rakennerahastojen osuudesta hankkeen täytäntöönpanoon sekä juokseva kirjanpito todellisista 
kustannuksista verrattuna alkuperäisiin arvioihin.

Jos todelliset kustannukset ylittävät arvioidut kustannukset yli 20 prosentilla, komissio voi 
poistaa kyseisen hankkeen hyväksyttävien hankkeiden luettelosta.

Valmistelija katsoo, että hankkeen ei tarvitse olla mukana kymmenvuotisessa 
verkonkehittämissuunnitelmassa, jotta sitä voitaisiin pitää "yhteistä etua koskevana".

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen soveltaminen ei 
rajoita seuraavien soveltamista: 
– tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 
annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY1,
– tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 2001 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/42/EY2,
– yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY3;
– luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annettu 
neuvoston direktiivi 92/43/EY4;
– luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
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30 päivänä marraskuuta 2009 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY5;
– Århusin yleissopimus ja
– Espoon yleissopimus.
__________
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
3  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että muuta EU-lainsäädäntöä noudatetaan joka tapauksessa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke on taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta
kannattava;ja

(b) hanke on taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta
kestävä; ja

Or. en

Perustelu

Tässä yhteydessä termillä "kannattava" ei ole todellista sisältöä, ja se olisi korvattava 
"kestävällä".
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä,
toimitusvarmuutta ja järjestelmän 
joustavuutta koskevien energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, 
kuinka montaa jäsenvaltiota kukin hanke 
koskee ja kuinka hyvin se täydentää muita 
ehdotettuja hankkeita. Liitteessä II olevan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun 
luokkaan kuuluvien hankkeiden osalta on 
otettava asianmukaisesti huomioon myös 
hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien 
käyttäjien määrä, vuotuinen 
energiankulutus sekä sellaisista resursseista 
peräisin olevan tuotannon osuus näiden 
käyttäjien kattamalla alueella, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että noudatetaan 4 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, jonka mukaan 
järjestelmän joustavuus on sovellettava arviointiperuste.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 



PA\893683FI.doc 7/24 PE483.695v01-00

FI

asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden sekä 
unionin kasvu- ja työllisyysstrategian 
asiaankuuluvien tavoitteiden
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella,
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Hankkeet olisi valittava sen perusteella, miten ne vaikuttavat yleisen Eurooppa 
2020 -strategian toteutumiseen ja erityisesti sen tavoitteeseen nostaa uusiutuvien 
energialähteiden osuus 20 prosenttiin energian loppukäytöstä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
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hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Huomioon otetaan liitteessä V 
olevassa 5 kohdassa tarkoitetut 
indikaattorit, jotka mahdollistavat 
hankkeen kustannus-hyötyanalyysin. Tätä 
varten indikaattorit voidaan esittää 
komission määrittelemissä 
yhdenmukaistetuissa puitteissa. Liitteessä 
II olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Tärkeysjärjestyksessä olisi johdonmukaisuuden vuoksi otettava huomioon liitteessä V esitetyt 
indikaattorit. Jotta voidaan saada yleiskäsitys, joka mahdollistaa hankkeiden paremman 
vertailtavuuden, komissio voi yhdenmukaistaa indikaattorit ja niiden esittämistavan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vastaako kustannusten kehittyminen 
täytäntöönpanosuunnitelmassa esitettyä 
kustannusarviota;

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) rakennerahastojen osuus hankkeen 
toteutuksessa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankkeen ei tarvitse olla mukana kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa, jotta 
sitä voitaisiin pitää yhteistä etua koskevana. Muutoin ei koskaan toteutettaisi potentiaalisia 
hankkeita, joilla on merkittävää eurooppalaista lisäarvoa mutta joista (vähintään yhdessä) 
jäsenvaltiossa ei olla kiinnostuneita.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) todelliset kustannukset ylittävät 
toteuttamissuunnitelmassa arvioidut 
vastaavaa ajanjaksoa koskevat 
kustannukset 30 prosentilla.

Or. en
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Perustelu

Moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti komissio voisi poistaa listalta hankkeet, 
joiden kustannukset kasvavat odotettua nopeammin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle vuosittain kertomuksen 2–7 
kohtaan liittyvien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
Euroopan ympäristöviraston (EEA) ja 
alueellista kehitystä ja koheesiota 
koskevan Euroopan seurantaverkoston 
(ESPON) esittämät huomautukset täysin 
huomioon ottaen toimitettava kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
virastolle ja komissiolle menetelmät, 
verkon ja markkinoiden mallintaminen 
mukaan luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
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vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Perustelu

Jos EEA ja ESPON voivat esittää huomautuksensa menetelmistä, niin voidaan ottaa 
huomioon aluesuunnittelu- ja ympäristöseikkojen kaltaiset varhaisvaiheen kysymykset.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
asiaankuuluvassa kehitysskenaariossa 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
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verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti, 
ja asiaankuuluvien skenaarioiden 
kustannus-hyötyanalyysin keskeiset 
tulokset on sisällytettävä 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien 
kuulemisprosessiin ja loppuraporttiin.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

1. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–e 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttajien on tiedotettava 
säännöllisesti kaikille asianomaisille 

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–e 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttajien on tiedotettava 
säännöllisesti kaikille asianomaisille 
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kansallisille sääntelyviranomaisille 
hankkeen edistymisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten ja vaikutusten yksilöinnistä. 
Heti kun 3 artiklan mukaisesti valittu ja 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluva yhteistä etua koskeva 
hanke on saavuttanut riittävän kypsyyden, 
hankkeen toteuttajan on esitettävä 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille investointipyyntö, 
johon sisältyy rajat ylittävä kustannusten 
jakaminen ja johon liittyy

kansallisille sääntelyviranomaisille 
hankkeen edistymisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten ja vaikutusten yksilöinnistä. 
Heti kun 3 artiklan mukaisesti valittu ja 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–e 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluva yhteistä etua koskeva 
hanke on saavuttanut riittävän kypsyyden, 
hankkeen toteuttajan on esitettävä 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille investointipyyntö, 
johon sisältyy rajat ylittävä kustannusten 
jakaminen ja johon liittyy

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun hankkeen kustannukset sisällytetään 
verkkotariffeihin, verkkotariffeista on 
vähennettävä tulot, jotka ovat peräisin 
hankkeeseen sisältyvien 
suurjännitejohtojen ylikuormituksen 
hinnoittelusta. Kun ylikuormituksen 
hinnoittelusta saatavia tuloja 
kohdennetaan eri siirtotariffeille, on 
käytettävä samaa suhdetta kuin 
kustannusten kohdentamisessa.

Or. en

Perustelu

Tämä voi yksinkertaistaa keskustelua kustannusten jakamista koskevasta sopimuksesta 
hankkeen osapuolten välillä, koska sillä varmistetaan, että merkittävä osa eduista jaetaan 
suhteessa kustannuksiin. Tällä ratkaistaan kansallisten sääntelijöiden huoli siitä, että niiden 
kuluttajien harteille mahdollisesti sälytetään kustannuksia, jotka saattavat hyödyttää 
ulkomaisia kuluttajia.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 
37 artiklan 8 kohtaa, direktiivin 
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohtaa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 14 artiklaa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklaa.

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaisia riskejä ei voida 
välttää 4 kohdan mukaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten parhaiden 
käytäntöjen pohjalta ja jos tällaiset riskit 
eivät kuulu direktiivin 2009/73/EY 
36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisen 
vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 
37 artiklan 8 kohtaa, direktiivin 
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohtaa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 14 artiklaa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään, että yhteisen edun mukainen hanke toteutetaan 
kaupallisena siirtoinvestointina ja se saa siten julkista tukea korvaamaan suuren kaupallisen 
ja sääntelyyn liittyvän riskin, joka liittyy tällaiseen kaupalliseen siirtoinvestointiin. Vaikuttaa 
sopivammalta sisällyttää tällaiset hankkeet siirtoverkonhaltijoiden regulaatiopohjaiseen 
arvostukseen (tai mahdollisesti huutokaupata toimilupia), jotta voidaan rajoittaa sääntelyyn 
liittyvää ja kaupallista riskiä ja siten rajoittaa rahoituskustannuksia.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 
12 artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät 
riskit, kustannusten vajaaseen 
kattamiseen liittyvät riskit ja 
kehittämisriskit.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 
12 artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät riskit
ja kehittämisriskit.

Or. en

Perustelu

Kun kyseessä ovat siirtohankkeet, jotka on kehitetty osana regulaatiopohjaista arvostusta, 
kansalliset sääntelijät ja EU:n puitteet varmistavat asianmukaisen korvauksen, jolloin 
vältetään kustannusten vajaaseen kattamiseen liittyvä riski; muussa tapauksessa se voisi 
merkitä kalliita takuita kaupallisille siirtolinjoille. Jos tätä ei pidetä uskottavana, politiikan 
laatijoiden olisi pyrittävä ratkaisemaan tällaiset ongelmat pikemminkin vahvistamalla 
uskottavuutta kuin tarjoamalla suurempia tuottoja, jotta vältetään kuluttajien kustannusten 
nouseminen.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) säännöt, jotka koskevat lisätuoton 
saamista hankkeeseen investoidusta 
pääomasta; tai

(c) säännöt, jotka koskevat lisätuoton 
saamista hankkeeseen investoidusta 
pääomasta tai riskien kattamista; tai

Or. en

Perustelu

Jos parhaisiin käytäntöihin perustuvia sääntelymalleja jaetaan ja kehitetään edelleen ja jos 
investoijien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin riskitekijöihin puututaan, tämä 
sekä lisäisi siirtoinfrastruktuuriin tehtävien investointien houkuttelevuutta laajemmissa 
toimijapiireissä ja vähentäisi tuottoja, joita tällaisten investointien houkuttelemiseksi on 
tarjottava.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–e 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

Or. en
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Perustelu

On järkevää, että kaikilla ensisijaisilla energiainfrastruktuureilla (tässä tapauksessa 
sähköenergia) on mahdollisuus unionin tukeen, jolloin otetaan huomioon hankkeet, jotka 
liittyvät älykkäiden verkkojen perustamiseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 13 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukainen hankekohtainen kustannus-
hyötyanalyysi antaa näyttöä merkittävistä 
positiivisista ulkoisvaikutuksista 
esimerkiksi toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin alalla; 
ja

(a) 13 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukainen hankekohtainen kustannus-
hyötyanalyysi antaa näyttöä merkittävistä 
positiivisista ulkoisvaikutuksista 
esimerkiksi toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin sekä 
sosiaalisten ja ympäristöllisten etujen
alalla; ja

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) yhteisen edun mukaisten hankkeiden 
vaikutusta unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategian toteuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varoja, jotka unioni on sitonut ja 
maksanut yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin [Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, verrattuna rahoitettujen 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
kokonaisarvoon;

(b) varoja, jotka unioni on sitonut ja 
maksanut yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin yhtäältä [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten ja 
toisaalta rakennerahastojen mukaisesti, 
verrattuna rahoitettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kokonaisarvoon;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kukin mahdollinen hankkeen 
toteuttaja voi esittää kyseiselle ryhmälle 
hankettaan koskevan arvion, jossa 
esitetään kunkin hankkeen vaikutus 
liitteessä I esitettyihin painopisteisiin, 
6 artiklassa määriteltyjen keskeisten 
arviointiperusteiden täyttyminen ja muut 
hankkeiden arvioinnin kannalta 
merkittävät tiedot sekä se, täyttävätkö 
hankkeet 4 artiklassa sekä liitteissä II ja 
III asetetut arviointiperusteet, ja kyseisen 
ryhmän on kuuden kuukauden kuluessa 
esitettävä perusteltu lausunto hankkeista, 
jotka voidaan hyväksyä yhteisen edun 
mukaisiksi hankkeiksi.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Liitteessä II olevan 1 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisiin luokkiin kuuluvat 
ehdotetut sähkönsiirtohankkeet on 
asetettava kyseisten ryhmien 
tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi, jos 
asiaankuuluvat sidosryhmät sitä 
ehdottavat, mikäli ne täyttävät vähintään 
4 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan 
a alakohdassa sekä liitteessä II olevassa 
1 kohdassa luetellut arviointiperusteet. 

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan liitteessä II olevan 1 kohdan 
a–d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia 
ehdotettuja sähkö- ja kaasuhankkeita 
kunkin ryhmän on otettava huomioon, 
sanotun rajoittamatta 4 kohdan 
soveltamista, Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
asetusten (EY) N:o 714/2009 ja (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti 
laatimassa viimeisimmässä saatavilla 
olevassa kymmenvuotisessa sähkö- ja 
kaasuverkon kehittämissuunnitelmassa 
12 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti 
tekemä analyysi liitteessä II olevan 
1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvista 
ehdotetuista sähkö- ja kaasuhankkeista.

Arvioidessaan liitteessä II olevan 1 kohdan 
a–e alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia 
ehdotettuja sähkö- ja kaasuhankkeita 
kunkin ryhmän on otettava huomioon, 
sanotun rajoittamatta 4 kohdan 
soveltamista, Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
asetusten (EY) N:o 714/2009 ja (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti 
laatimassa viimeisimmässä saatavilla 
olevassa kymmenvuotisessa sähkö- ja 
kaasuverkon kehittämissuunnitelmassa 
12 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti 
tekemä analyysi liitteessä II olevan 
1 kohdan a–e alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvista 
ehdotetuista sähkö- ja kaasuhankkeista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan mukaan älykkäät verkot.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, mukaan 
luettuina tutkimuslaitokset ja 
hallituksesta riippumattomat järjestöt, 
edustavia järjestöjä, ja tiedot on 
julkaistava. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset.
Menetelmissä on annettava ohjeita 

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään
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laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.
– seuraavat kustannukset: pääomamenot, 
käyttö- ja ylläpitokustannukset hankkeen 
teknisen elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset
sekä hiilestä aiheutuvat taloudelliset 
vahingot ja ekosysteemipalvelujen 
arvonalenema;
– seuraavat hyödyt: 
sähköyhteenliitäntöjen lisääntyminen 
suhteessa kyseisten jäsenvaltioiden 
asennettuun tuotantoon, parannukset, 
jotka liittyvät kustannustehokkaaseen 
energian saantiin sekä unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategian energiatavoitteisiin.
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole yksilöity hyötyindikaattoreita. Tällä tarkistuksella pyritään 
ratkaisemaan tämä viittaamalla Eurooppa-neuvoston Barcelonassa 2002 asettamaan 
10 prosentin tavoitteeseen rajatylittävien sähköyhteenliitäntöjen alalla. Kustannusten osalta 
viittaamme ekosysteemipalveluihin, jotka mainitaan resurssitehokasta Eurooppaa koskevassa 
etenemissuunnitelmassa (2011), ja hiilen aiheuttamiin taloudellisiin vahinkoihin, jotka 
mainitaan Sternin raportissa (2006).

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä 
diskonttokoroista.

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
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Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio julkistaa kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein laskelmissa käytettävät 
diskonttokorot ja menetelmät, joiden 
perusteella ne lasketaan. 
Diskonttokoroissa otetaan huomioon 
ympäristövaikutukset tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisten diskonttokorkojen saavuttamiseksi komission on julkaistava ne ja niiden 
perustan muodostavat menetelmät. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 
ympäristövaikutusten huomioonottamiseen diskonttokoroissa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Suorittaessaan 13 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua kustannus-
hyötyanalyysia hankkeen toteuttaja 
soveltaa diskonttokorkoihin 
riskipreemiota. Hankkeen toteuttaja 
asettaa riskipreemion kuultuaan 
asianomaisia sidosryhmiä liitteessä VI 
olevassa 4 kohdassa esitettyjen tietojen 
pohjalta.
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Or. en

Perustelu

Hankkeen toteuttaja lisää yhdenmukaistettuihin diskonttokorkoihin riskipreemion, joka 
heijastelee hankkeiden toivottavuutta asianomaisten sidosryhmien ja erityisesti kansalaisten 
kannalta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 
tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
tietoja muiden siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden puolesta, on 
palautettava tietojen keruun tulokset 
osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 
12 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhteisen markkina- ja 
verkkomallin osalta tämän liitteen 1 
kohdassa tarkoitettujen syöttötietojen on 
katettava vuodet n+10, n+20 ja n+30, ja 
mallin on mahdollistettava taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
täydellinen arviointi, mukaan lukien 
erityisesti ulkoiset kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 
tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
tietoja muiden siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden puolesta, on 
palautettava tietojen keruun tulokset 
osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 
12 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhteisen markkina- ja 
verkkomallin osalta tämän liitteen 1 
kohdassa tarkoitettujen syöttötietojen on 
katettava vuodet n+10, n+20, n+30 ja 
n+40, ja mallin on mahdollistettava 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristövaikutusten täydellinen arviointi, 
mukaan lukien erityisesti ulkoiset 
kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Takaraja ulotetaan n+20 vuoteen, jotta se vastaa vuotta 2050 koskevaa 
etenemissuunnitelmaa, energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 ja muita relevantteja pitkän 
aikavälin ennusteita.
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