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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto
Euroopan komissio julkisti 19. lokakuuta 2011 ehdotuksensa asetukseksi Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoista. Komission ehdotuksen tavoitteena on taata, että 
strategiset energiaverkot ja varastointilaitokset EU:ssa olisivat valmiina vuoteen 2020 
mennessä. Tarkemmin asetuksen tavoitteena on energian sisämarkkinoiden täysi 
yhdentyminen, mukaan lukien sen takaaminen, ettei yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
eurooppalaisesta verkostosta.

Asetus edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua auttamalla unionia saavuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet sekä turvaa toimitusvarmuuden ja jäsenvaltioiden 
keskinäisen solidaarisuuden.

Kuten komission tiedonannossa Energiainfrastruktuurin ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020 
mennessä ja sen jälkeen kehotetaan, Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevia 
toimintalinjoja täytyisi tarkastella uudelleen, tukea uuden energiainfrastruktuuripolitiikan 
välineillä, tehostaa sekä rahoittaa tarkoituksenmukaisesti. 

Rahoitus
Seuraavien kymmenen vuoden sisällä tarvitaan noin 200 miljardia euroa kaasuputkistojen ja 
sähköverkkojen rakentamiseen. Rahoitustarpeet jakautuvat seuraavasti: 140 miljardia euroa 
suurjännitesähkönsiirtojärjestelmiin, varastointiin ja älykkään sähköverkon sovelluksiin, 
70 miljardia euroa kaasuputkistoihin, varastointiin, nesteytetyn maakaasun terminaaleihin ja 
vastakkaisvirtainfrastruktuureihin sekä 2,5 miljardia euroa hiilidioksidin siirron 
infrastruktuuriin. 

Tämä tarkoittaa, että nykyisiä investointitasoja on nostettava huomattavasti. Vuosiin 2000–
2010 verrattuna investoinnit kasvaisivat kaasualalla 30 prosentti ja sähköalalla 100 prosenttia.

Ongelmien tunnistaminen

Lupamenettelyihin ja yleiseen vastustukseen liittyvät ongelmat ovat 
energiainfrastruktuurihankkeiden, erityisesti ilmassa kulkevien sähköjohtojen, oikea-aikaisen 
täytäntöönpanon suurimpia esteitä.

Hallinnolliset menettelyt ovat monimutkaisia ja tehottomia, erityisesti menettelyjen 
organisoinnin ja asianomaisten osapuolten toimivallan suhteen, katkonaisia ja niiltä puuttuvat 
selkeät aikarajat, etukäteissuunnittelu sekä EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon 
koordinointi.

Paikallisen väestön vastustus liittyy hankkeesta saatavan lisäarvon epäselvyyteen, todelliseen 
tai koettuun ympäristö- ja maisemavaikutukseen, terveys- ja turvallisuushuoliin sekä 
kansalaisten ja sidosryhmien myöhäiseen ja tehottomaan osallistumiseen.
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Joissain jäsenvaltioissa myös poliitikot ja/tai maanomistajat syyllistyvät spekulointiin 
infrastruktuuri-investointien rahoitusmenettelyiden yhteydessä.

Ympäristövaikutukset

Nykyään kaavailtujen energiainfrastruktuurien täytyy olla yhteensopivia EU:n pitkän 
aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden sekä niiden täytäntöönpanon kanssa eri kansallisissa 
energiapolitiikoissa. Energiainfrastruktuurihankkeiden suunnittelussa olisi myös täysin 
huomioitava ennalta varautumisen periaate.

Ehdotuksessa on huolehdittava voimassa olevien ympäristönsuojeluvaatimusten 
noudattamisesta energiainfrastruktuurihankkeissa. Etusijalle olisi asetettava energialähteet, 
joista ei koidu kustannuksia yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Pääoma- ja toimintakulujen lisäksi merkittäviä ympäristökustannuksia aiheutuu 
energiainfrastruktuurien rakentamisesta, toiminnasta ja käytöstäpoistamisesta. Nämä 
ympäristökustannukset täytyy ottaa huomioon kustannus-hyötyanalyysissä laskemalla 
kustannukset elinkaaren ajalta. Energiainfrastruktuurihankkeen ympäristövaikutukset on 
selvitettävä tapauskohtaisesti perinpohjaisesti, jotta merkittävät riskit voidaan arvioida 
paikalliset ja alueelliset ympäristöolosuhteet huomioon ottaen.

Avoimuus ja yleisön osallistuminen

Uudet säännöt parantavat kansalaisten mahdollisuuksia osallistua hankkeeseen ja saada 
äänensä kuuluviin. Asetuksessa säädetään kansalaisten osallistumisesta lupamenettelyn hyvin 
varhaisessa vaiheessa. Asetuksen mukaan kansalaisia on kuultava ennen kuin hankkeen 
toteuttaja jättää muodollisen lupahakemuksensa. Tällä tavoin heidän huolenaiheensa voidaan 
ottaa huomioon vielä hankkeen suunnitteluvaiheessa. Monissa jäsenvaltioissa on nykyään 
käytäntönä pitää julkinen kuuleminen sen jälkeen, kun asia on annettu viranomaisen 
käsiteltäväksi.

Yhteistä etua koskevat hankkeet
Komissio on määritellyt 12 ensisijaista käytävää ja aluetta, jotka kattavat sähkön, maakaasun, 
öljyn sekä hiilidioksidin siirtoverkot. Se ehdottaa "yhteiseen etuun perustuvaa" järjestelmää 
hankkeille, jotka edesauttavat näiden prioriteettien toteuttamista ja ovat saaneet tämän 
aseman. Yhteistä etua koskevien hankkeiden tulisi hyötyä nopeammasta lupamenettelystä,
jonka ei saisi kestää kolmea vuotta kauempaa.

Valmistelijan suositukset

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotuksia, jotka koskevat infrastruktuurilupien päätöksenteon 
nopeuttamista, ja uusia sääntöjä, joilla parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia osallistua 
hankkeisiin ja saada äänensä kuuluviin.

Infrastruktuurihankkeita ei kuitenkaan voida erottaa ympäristölainsäädännöstä ja SEUT:n 
11 artiklan mukaisesti voimassa olevat ympäristönsuojeluvaatimukset on ehdotuksessa 
sisällytettävä energiainfrastruktuureihin.
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Laadukas julkinen keskustelu on taattava ja unionin ympäristölainsäädäntö on otettava 
huomioon asianmukaisesti.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavalokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eli 
saattaa valmiiksi energian sisämarkkinat, 
turvata energiansaannin varmuus, etenkin 
kaasun ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 
20 prosenttiin ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. Samaan aikaan unionin on 
valmisteltava infrastruktuurejaan 
energiajärjestelmänsä hiilestä 
irtautumiseen vuoteen 2050 ulottuvalla 
pidemmällä aikavälillä.

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eli 
saattaa valmiiksi energian sisämarkkinat, 
turvata energiansaannin varmuus, etenkin 
kaasun ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 
20 prosenttiin ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. Samaan aikaan unionin on 
valmisteltava infrastruktuurejaan 
energiajärjestelmänsä hiilestä 
irtautumiseen vuoteen 2050 ulottuvalla 
pidemmällä aikavälillä, jonka kuluessa 
unionin on myös valmisteltava sellaisten 
alueiden kytkemistä 
energiajärjestelmäänsä, joilla on suuri 
uusiutuvien energialähteiden 
tuotantokapasiteetti ja sähkön 
varastointipotentiaali. Nämä energia- ja 
ilmastotavoitteet olisi saavutettava 
mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Tarkistus 2
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ympäristön, yhteiskunnan ja 
talouden kannalta paras vaihtoehto on jo 
olemassa oleva infrastruktuuri, jota ei 
tarvitse rakentaa. Siksi energiatehokkuus 
on hyvin tärkeää. Olisi syytä ottaa täysin 
huomioon, että komission ehdottama 
energiatehokkuusdirektiivi (jonka 
käsittely on vielä kesken) todennäköisesti 
vähentää uuden infrastruktuurin tarvetta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka energian sisämarkkinat ovat 
oikeudellisesti olemassa siinä muodossa 
missä ne on määritelty sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/72/EY ja 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/73/EY, ne 
ovat edelleen hajanaiset, koska kansallisia 
energiaverkkoja ei ole liitetty riittävällä 
tavalla yhteen. Unionin laajuiset 
integroidut verkot ovat kuitenkin 
olennaisen tärkeät, jotta voidaan varmistaa 
kilpaillut ja hyvin toimivat yhdennetyt 
markkinat, jotka edistävät kasvua, 
työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

(7) Vaikka energian sisämarkkinat ovat 
oikeudellisesti olemassa siinä muodossa 
missä ne on määritelty sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/72/EY ja 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/73/EY, ne 
ovat edelleen hajanaiset, koska kansallisia 
energiaverkkoja ei ole liitetty riittävällä 
tavalla yhteen. Unionin laajuiset 
integroidut verkot sekä 
energiatehokkuuden parantamisen ja 
hajautettujen uusiutuvien 
energialähteiden integroimisen 
mahdollistavan älykkään 
verkkoinfrastruktuurin käyttöönotto ovat 
kuitenkin olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
varmistaa kilpaillut ja hyvin toimivat 
yhdennetyt markkinat, jotka edistävät 
resurssitehokasta kasvua, työllisyyttä ja 
kestävää kehitystä.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin energiainfrastruktuureja olisi 
parannettava, jotta voidaan parantaa niiden 
kykyä sietää luonnonkatastrofeja tai 
ihmisen aiheuttamia onnettomuuksia, 
ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia 
ja turvallisuusuhkia tai ehkäistä näitä; tämä 
koskee erityisesti Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin määrittämisestä ja 
nimeämisestä sekä arvioinnista, joka 
koskee tarvetta parantaa sen suojaamista, 
8 päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
neuvoston direktiivissä 2008/114/EY 
määriteltyjä Euroopan elintärkeitä 
infrastruktuureja.

(8) Unionin energiainfrastruktuureja olisi 
parannettava, jotta paikallisesta 
energiaomavaraisuudesta huolehtivan 
hajautetun rakenteen avulla voidaan 
parantaa niiden kykyä sietää 
luonnonkatastrofeja tai ihmisen 
aiheuttamia onnettomuuksia, 
ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia 
ja turvallisuusuhkia tai ehkäistä näitä; tämä 
koskee erityisesti Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin määrittämisestä ja 
nimeämisestä sekä arvioinnista, joka 
koskee tarvetta parantaa sen suojaamista, 
8 päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
neuvoston direktiivissä 2008/114/EY 
määriteltyjä Euroopan elintärkeitä 
infrastruktuureja.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan kannalta merkittävän 
sähkön- ja kaasunsiirtoinfrastruktuurin 
investointitarpeiksi arvioidaan noin 
200 miljardia euroa vuoteen 2020 
mennessä. Investointimäärien huomattava 
lisäys aikaisempiin trendeihin verrattuna ja 
kiireellinen tarve toteuttaa ensisijaiset 
energiainfrastruktuurit edellyttää uutta 
lähestymistapaa energiainfrastruktuurien, 
erityisesti luonteeltaan rajat ylittävien 
infrastruktuurien, sääntelyyn ja 
rahoitukseen.

(11) Euroopan kannalta merkittävän 
sähkön- ja kaasunsiirtoinfrastruktuurin 
investointitarpeiksi arvioidaan noin 
200 miljardia euroa vuoteen 2020 
mennessä. Investointimäärien huomattava 
lisäys aikaisempiin trendeihin verrattuna ja 
kiireellinen tarve toteuttaa ensisijaiset 
energiainfrastruktuurit edellyttää uutta 
lähestymistapaa energiainfrastruktuurien, 
erityisesti luonteeltaan rajat ylittävien 
infrastruktuurien, sääntelyyn ja 
rahoitukseen. Lähestymistavassa olisi 
kuitenkin otettava huomioon kautta EU:n 
sovellettavat julkisen talouden 
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vakauttamismekanismit, asetettava 
etusijalle yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka tuottavat aitoa eurooppalaista 
lisäarvoa, ja tiedostettava, milloin 
jäsenvaltioiden viranomaisilla ja 
markkinoilla on paremmat 
toimintaedellytykset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
yksilöitävä yhteisin, läpinäkyvin ja 
objektiivisin perustein sen mukaan, kuinka 
paljon ne vaikuttavat energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sähkön ja 
kaasun osalta ehdotettujen hankkeiden 
olisi oltava osa viimeisintä saatavilla 
olevaa kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa olisi erityisesti otettava
huomioon 4 päivänä helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät tarpeesta integroida reuna-
alueiden energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin.

(15) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
yksilöitävä soveltaen yhteisiä, läpinäkyviä 
ja objektiivisia perusteita sen mukaan, 
kuinka paljon hankkeet vaikuttavat 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sähköä ja kaasua 
koskevien hankkeiden olisi oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa olisi erityisesti otettava 
huomioon 4 päivänä helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät tarpeesta integroida reuna-
alueiden energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin ja ottaa käyttöön älykäs 
verkkoinfrastruktuuri.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Alalle investoimaan pyrkiviä 
kolmansia osapuolia ei pitäisi estää 
hakemasta ja saamasta rahoitusta yhteistä 
etua koskevia hankkeita varten. Lisäksi 
olisi kannustettava kolmansien 
osapuolten ja julkisoikeudellisten 
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hallintoelinten kumppanuuksiin, jotka 
liittyvät yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille, joilla 
on haitallisia ympäristövaikutuksia, olisi 
myönnettävä lupa yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, kun kaikki 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät.

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille, joilla 
on haitallisia ympäristövaikutuksia, olisi 
myönnettävä lupa yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä vain, kun kaikki 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät. Olisi määritettävä 
järjestyksessä tärkeimmät ja 
kustannustehokkaimmat tapaukset, joissa 
infrastruktuuri voitaisiin minimoida 
energiatehokkuustoimilla, joissa nykyistä 
kansallista ja rajatylittävää 
infrastruktuuria voidaan parantaa tai 
nykyaikaistaa sekä joissa tarvitaan uutta 
infrastruktuuria ja se voidaan rakentaa 
nykyisen energia- tai 
energiansiirtoinfrastruktuurin oheen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka yleisön osallistumisesta 
ympäristöalan päätöksentekomenettelyihin 
on olemassa vakiintuneet vaatimukset, 
lisätoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan, jotta 
voidaan varmistaa korkeimpien 

(22) Vaikka yleisön osallistumisesta 
ympäristöalan päätöksentekomenettelyihin 
on olemassa vakiintuneet vaatimukset, 
lisätoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan, jotta 
voidaan varmistaa korkeimpien 
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mahdollisten avoimuutta ja yleisön 
osallistumista koskevien vaatimusten 
soveltaminen kaikissa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lupaprosessiin 
liittyvissä merkityksellisissä kysymyksissä.

mahdollisten avoimuutta ja yleisön 
asianmukaista osallistumista koskevien 
vaatimusten soveltaminen kaikissa yhteistä 
etua koskevien hankkeiden lupaprosessiin 
liittyvissä merkityksellisissä kysymyksissä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden viiveetöntä toteuttamista 
nopeuttamalla lupien myöntämistä ja 
parantamalla yleisön osallistumista;

(b) helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden viiveetöntä toteuttamista 
nopeuttamalla lupien myöntämistä ja 
asettamalla yleisön osallistumista koskevat 
vähimmäisvaatimukset;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii unionin laajuisen 
luettelon yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein. 
Ensimmäinen luettelo hyväksytään 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2013.

1. Komissio laatii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa unionin laajuisen 
luettelon yhteistä etua koskevista 
hankkeista, jotka laitetaan 
tärkeysjärjestykseen. Luetteloa 
tarkastellaan uudelleen ja se saatetaan 
tarvittaessa ajan tasalle kahden vuoden 
välein. Ensimmäinen luettelo hyväksytään 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2013. 
Komissio ottaa unionin laajuista luetteloa 
laatiessaan huomioon myös pienten 
saarijäsenvaltioiden erityispiirteet ja 
kehittää hankkeita, joilla varmistetaan, 
ettei yksikään jäsenvaltio ole enää vuoden 
2015 jälkeen eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista tai joudu 
tilanteeseen, jossa sen energiavarmuus 
vaarantuu sopivien liitäntöjen 
puuttumisen vuoksi. Unionin laajuisessa 
luettelossa on oltava myös tällaisia 
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hankkeita.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio perustaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä varten 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
määritellyn alueellisen ryhmän, 
jäljempänä 'ryhmä', kunkin liitteessä I 
määritellyn ensisijaisen käytävän ja alueen 
ja niiden kattaman maantieteellisen alueen 
pohjalta.

2. Komissio perustaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä varten 
kaksitoista alueellista ryhmää, jäljempänä 
'ryhmät', kunkin liitteessä I määritellyn 
ensisijaisen käytävän ja alueen ja niiden 
kattaman maantieteellisen alueen pohjalta. 
Kunkin ryhmän kokoonpanon olisi 
perustuttava liitteessä III olevassa 
1 osassa määriteltyihin sääntöihin. 
Jokainen ryhmä hoitaa tehtävänsä 
aiemmin sovittujen toimivaltuuksien tai 
työjärjestyksen perusteella otettuaan 
huomioon kaiken ohjeistuksen, jota 
komissio on asiasta antanut.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kukin ryhmä laatii luettelon 
ehdotetuista yhteistä etua koskevista 
hankkeista liitteessä III olevassa 
2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti 
sen perusteella, kuinka paljon kukin hanke 
edistää liitteessä I määriteltyjen 
ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista ja täyttävätkö 
hankkeet 4 artiklassa vahvistetut 
arviointiperusteet. Jokaiselle yksittäiselle 
hanke-ehdotukselle on saatava niiden 
jäsenvaltioiden hyväksyntä, joiden 
alueeseen hanke liittyy.

3. Kukin ryhmä hyväksyy yhteistä etua 
koskevien hankkeiden alueellisen 
luettelon, joka on laadittu liitteessä III 
olevassa 2 kohdassa esitetyn menettelyn 
mukaisesti, sen perusteella, kuinka paljon 
kukin hanke edistää liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista ja täyttävätkö 
hankkeet 4 artiklassa vahvistetut 
arviointiperusteet. Jokaiselle yksittäiselle 
hanke-ehdotukselle on saatava niiden 
jäsenvaltioiden hyväksyntä, joiden 
alueeseen hanke liittyy.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta viraston on 
annettava kahden kuukauden kuluessa 4 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle 
lausunto ehdotetuista yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloista 
kiinnittäen erityistä huomiota 4 artiklassa 
vahvistettujen arviointiperusteiden 
yhdenmukaiseen soveltamiseen eri 
ryhmissä sekä Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
liitteessä III olevan 2.6 kohdan mukaisesti 
tekemän analyysin tuloksiin.

5. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta viraston on 
annettava kahden kuukauden kuluessa 
4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle 
lausunto ehdotetuista yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloista 
kiinnittäen erityistä huomiota 4 artiklassa 
vahvistettujen arviointiperusteiden 
yhdenmukaiseen soveltamiseen eri 
ryhmissä sekä Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
liitteessä III olevan 2.6 kohdan mukaisesti 
tekemän analyysin tuloksiin. Komissio 
viimeistelee yhteistä etua koskevien 
hankkeiden luettelon ja toimittaa 
yksityiskohtaisen analyysin kutakin 
hanketta koskevasta päätöksestään.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) hanke on unionin energia- ja 
ilmastotavoitteiden mukainen;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hanke koskee vähintään kahta (c) hanke koskee vähintään kahta 
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jäsenvaltiota joko suoraan ylittämällä
yhden tai useamman jäsenvaltion rajan tai 
siten, että hanke sijaitsee yhden 
jäsenvaltion alueella ja sillä on liitteessä IV 
olevassa 1 kohdassa määritelty merkittävä 
rajat ylittävä vaikutus.

jäsenvaltiota, jos se ylittää suoraan yhden 
tai useamman jäsenvaltion maa- tai 
merirajan tai jos se sijaitsee yhden 
jäsenvaltion alueella ja sillä on kuitenkin
merkittävä rajat ylittävä vaikutus, tai 
sisäistä kapasiteettia parannettaessa 
hanke on merkittävä rajat ylittävän 
yhteenliitännän kannalta liitteessä IV 
olevan 1 kohdan mukaisesti tai jos 
hankkeen tarkoituksena on yhdistää 
saaret ja syrjäiset alueet unionin 
keskeisiin alueisiin.

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden kehittämistavoitteen mukaisesti on syytä tukea uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon integroimista sisäisen siirtokapasiteetin 
parantamishankkeisiin, jos niillä edistetään siirtämistä rajojen yli liitteessä IV määriteltyjen 
perusteiden mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien sähkönsiirto- ja 
varastointihankkeiden on edistettävä 
merkittävästi vähintään yhtä seuraavista 
erityistavoitteista:

(a) liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien sähkönsiirto- ja 
varastointihankkeiden on edistettävä 
merkittävästi kestävyyttä ja vähintään yhtä 
seuraavista erityistavoitteista:

Perustelu

Kestävyysperusteen ei pitäisi olla vaihtoehtoinen. Kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
auttaa EU:ta saavuttamaan vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet samalla kun estetään 
ympäristön tilan heikkenemistä, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja resurssien 
kestämätöntä käyttöä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen muun 
muassa tekemällä loppu tiettyjen 
Euroopan unionin alueiden 
eristyneisyydestä; kilpailu ja järjestelmän 
joustavuus;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kestävyys, muun muassa uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan tuotannon 
siirtäminen suuriin kulutuskeskuksiin ja 
varastointipaikoille;

– uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian integroiminen verkkoon ja
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
tuotannon siirtäminen suuriin 
kulutuskeskuksiin ja varastointipaikoille;

Perustelu

Kestävyysperusteen ei pitäisi olla vaihtoehtoinen. Kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
auttaa EU:ta saavuttamaan vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet samalla kun estetään 
ympäristön tilan heikkenemistä, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja resurssien 
kestämätöntä käyttöä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän 
turvallinen toiminta;

– toimitusvarmuus, muun muassa 
yhteentoimivuuden ja järjestelmän 
turvallisen ja luotettavan toiminnan 
avulla ja erityisesti vahvistamalla nykyistä 
toimitusvakautta, lisäämällä 
sähkökatkosten torjuntaa ja turvaamalla 
jaksoittaisen tuotannon integroiminen;
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Perustelu

Eritellään päätavoitteet, joihin toimitusvarmuudessa olisi päästävä. Toimitusvarmuuden 
täsmällisempi määritteleminen on kesken, kunnes ongelmasta on saatu hyvä käsitys.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– suuri uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva tuotantokapasiteetti ja 
varastointipotentiaali.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden on edistettävä 
merkittävästi vähintään yhtä seuraavista 
erityistavoitteista:

(b) liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden on edistettävä kestävyyttä 
ja merkittävästi vähintään yhtä seuraavista 
erityistavoitteista:

Perustelu

Kestävyysperusteen ei pitäisi olla vaihtoehtoinen. Kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
auttaa EU:ta saavuttamaan vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet samalla kun estetään 
ympäristön tilan heikkenemistä, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja resurssien 
kestämätöntä käyttöä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen,
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen muun 
muassa tekemällä loppu tiettyjen 
Euroopan unionin alueiden 
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eristyneisyydestä; yhteentoimivuus ja 
järjestelmän joustavuus;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kilpailu, muun muassa toimituslähteiden, 
toimittajien ja reittien monipuolistaminen;

– kilpailu, muun muassa toimituslähteiden, 
reittien ja toimittajien monipuolistaminen;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kestävyys; Poistetaan.

Perustelu

Kestävyysperusteen ei pitäisi olla vaihtoehtoinen. Kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
auttaa EU:ta saavuttamaan vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet samalla kun estetään 
ympäristön tilan heikkenemistä, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja resurssien 
kestämätöntä käyttöä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien älykkään sähköverkon 
hankkeiden on edistettävä merkittävästi 
seuraavia erityistoimintoja:

(c) liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien älykkään sähköverkon 
hankkeiden on edistettävä kestävyyttä ja
merkittävästi seuraavia erityistoimintoja:

Tarkistus 27
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden on edistettävä 
merkittävästi seuraavia kolmea 
erityistavoitetta:

(d) liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden on edistettävä 
kestävyyttä ja merkittävästi seuraavia 
kolmea erityistavoitetta:

Perustelu

Kestävyysperusteen ei pitäisi olla vaihtoehtoinen. Kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
auttaa EU:ta saavuttamaan vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet samalla kun estetään 
ympäristön tilan heikkenemistä, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja resurssien 
kestämätöntä käyttöä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(e) liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden on 
edistettävä merkittävästi seuraavia kolmea 
erityistavoitetta:

(e) liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden on 
edistettävä kestävyyttä ja merkittävästi 
seuraavia kolmea erityistavoitetta:

Perustelu

Kestävyysperusteen ei pitäisi olla vaihtoehtoinen. Kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
auttaa EU:ta saavuttamaan vähähiilistä taloutta koskevat tavoitteet samalla kun estetään 
ympäristön tilan heikkenemistä, luonnon monimuotoisuuden katoamista ja resurssien 
kestämätöntä käyttöä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeiden toteuttajien on esitettävä 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 

3. Hankkeiden toteuttajien on esitettävä 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 
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olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvasta hankkeesta virastolle 
ja kustakin liitteessä II olevassa 3 ja 4 
kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvasta hankkeesta asianomaiselle 
ryhmälle kunkin vuoden maaliskuun 31 
päivään mennessä sen vuoden jälkeen, jona 
hanke on valittu yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi 4 artiklan mukaisesti. 
Kertomuksessa on kuvattava 
yksityiskohtaisesti

olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvasta hankkeesta komissiolle 
ja virastolle ja kustakin liitteessä II 
olevassa 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvasta hankkeesta 
asianomaiselle ryhmälle kunkin vuoden 
maaliskuun 31 päivään mennessä sen 
vuoden jälkeen, jona hanke on valittu 
yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi 
4 artiklan mukaisesti. Kertomuksessa on 
kuvattava yksityiskohtaisesti

Perustelu

Avoimuuden vuoksi komissiolle olisi tiedotettava osuuksista yhteenvetokertomukseen, jonka 
virasto laatii 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun yhteistä etua koskeva hanke kohtaa 
huomattavia toteuttamisvaikeuksia, 
komissio voi nimittää eurooppalaisen 
koordinaattorin enintään yhden vuoden 
kaudeksi, joka voidaan uusia kahdesti.

1. Kun yhteistä etua koskeva hanke kohtaa 
huomattavia toteuttamisvaikeuksia, 
komissio voi yhteisymmärryksessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa
nimittää eurooppalaisen koordinaattorin 
enintään yhden vuoden kaudeksi, joka 
voidaan uusia kahdesti.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Eurooppalainen koordinaattori valitaan 
sen perusteella, kuinka paljon kokemusta 
hänellä on erityistehtävistä, jotka hänelle 
annetaan kyseessä olevan hankkeen 
(hankkeiden) osalta.

3. Eurooppalainen koordinaattori valitaan 
sen perusteella, kuinka paljon kokemusta 
hänellä on erityistehtävistä, jotka hänelle 
annetaan yhteisymmärryksessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa
kyseessä olevan hankkeen (hankkeiden) 
osalta.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa 
tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä, siinä määrin kun 
tällaisesta käsittelystä säädetään vastaavan 
typpisiin energiainfrastruktuureihin 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

1. Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa 
tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
aluesuunnittelussa, lupamenettelyissä 
sekä ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevissa 
menettelyissä, siinä määrin kun tällaisesta 
käsittelystä säädetään vastaavan typpisiin 
energiainfrastruktuureihin sovellettavassa 
kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ohjeistusta, jolla tuetaan jäsenvaltioita 
riittävien toimenpiteiden määrittelyssä ja 
varmistetaan EU:n lainsäädännössä 
edellytettyjen 
ympäristöarviointimenettelyjen 
yhdenmukainen soveltaminen yhteistä etua 
koskevissa hankkeissa.

Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ohjeistusta, jolla tuetaan jäsenvaltioita 
riittävien toimenpiteiden määrittelyssä ja 
toteuttamisessa ja varmistetaan EU:n 
lainsäädännössä edellytettyjen 
ympäristöarviointimenettelyjen 
yhdenmukainen soveltaminen yhteistä etua 
koskevissa hankkeissa, sekä valvoo 
ohjeiden soveltamista.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset on annettava. 
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita. 
Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti.

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset on annettava. 
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita. 
Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti sekä julkaistava 
päätöksensä perusteluineen, asiaa 
koskeva näyttö mukaan lukien.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yhteistyöjärjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia 
päätöksiä. Toimivaltaisen viranomaisen 
on muita asianomaisia viranomaisia 
kuullen vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
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yksittäiset päätökset voidaan antaa, sekä 
näistä johtuva lupamenettelyn 
kokonaiskesto. Toimivaltaisen 
viranomaisen on valvottava, että 
asianomaiset viranomaiset noudattavat 
määräaikoja. Jos asianomaisen 
viranomaisen päätöksen ei odoteta 
valmistuvan määräajassa, kyseisen 
viranomaisen on ilmoitettava siitä 
toimivaltaiselle viranomaiselle ripeästi ja 
esitettävä perustelut viivästymiselle.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Niissä hankkeissa, joilla todennäköisesti 
on haitallisia vaikutuksia yhdessä tai 
useammassa naapurijäsenvaltiossa ja joihin 
sovelletaan direktiivin 85/337/ETY 
7 artiklaa ja Espoon yleissopimusta, asiaa 
koskevat tiedot on asetettava 
naapurijäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saataville. 
Naapurijäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava, haluavatko 
ne osallistua asiaa koskevaan julkisiin 
kuulemismenettelyihin.

6. Niissä hankkeissa, joilla todennäköisesti 
on haitallisia vaikutuksia yhdessä tai 
useammassa naapurijäsenvaltiossa ja joihin 
sovelletaan direktiivin 2001/42/EY 
7 artiklaa, direktiivin 85/337/ETY 
7 artiklaa tai Espoon yleissopimusta, asiaa 
koskevat tiedot on asetettava 
naapurijäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saataville. 
Naapurijäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava, haluavatko 
ne osallistua asiaa koskevaan julkisiin 
kuulemismenettelyihin.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismeja korvausten suorittamiseksi 
kunnille, joihin yhteistä etua koskevat 
hankkeet sekä muut kansalliset 
energiainfrastruktuurihankkeet 
vaikuttavat.
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Perustelu

Tällä yksinkertaisella välineellä kyetään lyhentämään merkittävästi lupamenettelyjen kestoa 
kajoamatta EU:n toissijaisuusperiaatteeseen ja kuntien toimivaltaan. Sillä vaikutetaan 
välillisesti aluesuunnitteluvaiheeseen, joka aiheuttaa selvästi eniten lupamenettelyjen 
viivästymisiä. Rahallinen korvaus on tehokas väline, joka motivoi kuntia (yhteisöjä) 
pidättymään infrastruktuurin sijoittamisen vastustamisesta kansallisessa, alueellisessa ja 
paikallisessa maankäytön suunnittelussa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioissa, joissa lupamenettelyn 
osat, mukaan lukien aluesuunnitteluun ja 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät 
menettelyt, eivät johda oikeudellisesti 
sitovaan lupaan, toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
niiden kesto on sovitettu lupamenettelyn 
kokonaiskestoon.

Tarkistus 39

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 

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuuden 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. vahvistettuja periaatteita, ja menetelmien 
on oltava liitteessä IV esitettyjen 
sääntöjen ja indikaattoreiden mukaisia.
ENTSOjen on järjestettävä laaja 
kuulemisprosessi, johon osallistuu 
vähintään kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä – ja 
tarvittaessa itse sidosryhmiä – kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja muita kansallisia 
viranomaisia.

Perustelu

Tällaisten menetelmien laatiminen vie aikaa enemmän kuin kuukauden Kaasu-ENTSOn ja 
Sähkö-ENTSOn sisäisten päätöksentekoprosessien vuoksi (katso Kaasu-ENTSOn ja Sähkö-
ENTSOn perussäännöt), ja lisäksi kansalliset sääntelyviranomaiset eivät hyväksyisi kaikkia 
siirtoverkonhaltijoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa aiheutuvia kustannuksia 
korvattaviksi tariffeja laskettaessa. Yksi kuukausi ei myöskään riitä kattavan 
kuulemisprosessin järjestämiseen

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Menetelmät on pidettävä ajan tasalla ja 
niitä on parannettava säännöllisesti 1–
5 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Virasto voi tehdä tällaisia 
päivityksiä ja parannuksia koskevan 
pyynnön, joka sisältää asianmukaiset 
perustelut ja aikataulut, kuultuaan ensin 
virallisesti kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä ja 
komissiota.

6. Menetelmät on pidettävä ajan tasalla ja 
niitä on parannettava kahden vuoden 
välein 1–5 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Prosessin on oltava selkeä ja ennalta määritelty myös aikataulun suhteen, joten se ei voi 
perustua satunnaiseen pyyntöön.

Tarkistus 41
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Viraston on viipymättä toimitettava 
komissiolle jäljennös kaikista päätöksistä 
sekä kaikki kuhunkin päätökseen liittyvät 
merkitykselliset tiedot. Tiedot on 
toimitettava koosteena. Komissio pitää 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.

7. Viraston on viipymättä toimitettava 
komissiolle jäljennös kaikista 6 kohdan 
mukaisesti annetuista päätöksistä sekä 
kaikki kuhunkin päätökseen liittyvät 
merkitykselliset tiedot. Tiedot on 
toimitettava koosteena. Komissio pitää 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.

Perustelu

Täsmennetään, mistä päätöksistä on kyse.

Tarkistus 42

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 ympäristöön liittyvien ja 
sosiaalisten hyötyjen, toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin alalla; 
ja

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) tiedot ensisijaisten hankkeiden 
voimassa olevasta luettelosta, katsaus 
päätöksentekoprosessin vaiheista sekä 
alueellisten ryhmien kokousten 
ajankohdat ja esityslistat ja myöhemmin 
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pöytäkirjojen ja päätösten julkaiseminen;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleiset, säännöllisesti päivitetyt tiedot 
kustakin yhteistä etua koskevasta 
hankkeesta, mukaan lukien maantieteelliset 
tiedot;

(a) yleiset, säännöllisesti päivitetyt tiedot 
kustakin yhteistä etua koskevasta 
hankkeesta, mukaan lukien tarvittavat
maantieteelliset tiedot;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI East 
Electricity"): pohjois-etelä- ja itä-
länsisuuntaiset yhteenliitännät ja sisäiset 
linjat sisämarkkinoiden loppuun 
saattamiseksi ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
liittämiseksi verkkoon.

(3) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI East 
Electricity"): pohjois-etelä- ja itä-
länsisuuntaiset yhteenliitännät ja sisäiset 
linjat sisämarkkinoiden loppuun 
saattamiseksi ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
liittämiseksi verkkoon; saarialueiden 
eristyneiden sähköjärjestelmien 
yhteenliitännät mannerverkkoon 
integroitujen sähkömarkkinoiden 
hyötyjen tuottamiseksi, uusiutuvien 
energialähteiden markkinaosuuden 
kasvattamiseksi ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
siirtämiseksi manterelle.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 11 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkönsiirron valtaväylät: 
ensimmäiset sähkönsiirron valtaväylät 
vuoteen 2020 mennessä unionin laajuisen
sähkönsiirron valtaväyläverkon 
rakentamiseksi.

(11) Sähkönsiirron valtaväylät: 
ensimmäiset sähkönsiirron valtaväylät 
vuoteen 2020 mennessä unionin laajuisen 
sähkönsiirron valtaväyläverkon 
rakentamiseksi, ja etenkin sellaisten 
alueiden kytkemiseksi, joilla on suuri 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
tuotantokapasiteetti ja 
varastointipotentiaali.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
hankkeiden toteuttajat ja muut 
asianomaiset sidosryhmät, mukaan lukien 
tuottajat, jakeluverkonhaltijat, toimittajat 
sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, joita 
liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta kukin 
ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio.

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta kukin 
ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, hankkeiden toteuttajat, joita 
liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
ja komissio.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kukin ryhmä kuulee asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien tuottajat, jakeluverkonhaltijat, 

(4) Kukin ryhmä kuulee asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien tuottajat, jakeluverkonhaltijat, 
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toimittajat ja kuluttajat, ja 5 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta
ympäristöjärjestöjä. Ryhmä voi järjestää
kuulemistilaisuuksia, jos ne ovat tarpeen 
sen tehtävien toteuttamiseksi.

toimittajat ja kuluttajat, sekä
ympäristöjärjestöjä. Ryhmän on 
järjestettävä kuulemistilaisuuksia, jos ne 
ovat tarpeen sen tehtävien toteuttamiseksi.
Ryhmän on tiedotettava yleisölle 
säännöllisesti ja kattavasti keskustelujen 
vaiheesta ja tuloksista sekä järjestettävä 
kuuleminen ennen kuin se toimittaa 
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
luettelon ehdotuksistaan.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) N:o 
714/2009 8 artiklan mukaisesti.

(3) Kaikissa yhteistä etua koskevissa 
hankkeissa, jotka on sisällytetty unionin 
laajuiseen luetteloon 1 päivän elokuuta 
2013 jälkeen, liitteessä II olevan 1 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien sähkönsiirto- ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa 
luetteloissa, jotka on hyväksytty 1 päivän 
elokuuta 2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen kaasunsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevissa 
hankkeissa, jotka on sisällytetty unionin 
laajuiseen luetteloon 1 päivän elokuuta 
2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien kaasunsiirto- ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
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kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan mukaisesti.

kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sähkön varastoinnin osalta hanke luo 
varastointikapasiteettia, joka mahdollistaa 
vähintään 500 gigawattitunnin vuotuisen 
nettosähköntuotannon;

(b) sähkön varastoinnin osalta hanke luo 
varastointikapasiteettia, joka mahdollistaa 
vähintään 250 megawatin kapasiteetin ja 
250 gigawattitunnin vuotuisen 
nettosähköntuotannon;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sähkö: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuotantokapasiteetteja 
polttoainetyypeittäin (biomassa, 
maalämpö, vesivoima, kaasu, ydinvoima, 
öljy, kiinteät polttoaineet, tuuli, 
aurinkosähkö, keskittävä aurinkolämpö, 
muut uusiutuvat teknologiat) ja niiden 
maantieteellistä sijaintia, polttoaineiden 
hintoja (mukaan lukien biomassa, hiili, 
kaasu ja öljy), hiilidioksidin hintoja sekä 
siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki merkittävät uudet 
tuotanto- (myös hiilidioksidin talteenotolla 
varustettu kapasiteetti), varastointi- ja 
siirtohankkeet, joista on tehty lopullinen 
investointipäätös ja jotka on määrä ottaa 
käyttöön vuoden n+5 loppuun mennessä;

(a) Sähkö: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää (sekä jäsenvaltioissa että 
unionin naapurimaissa), 
tuotantokapasiteetteja polttoainetyypeittäin 
(biomassa, maalämpö, vesivoima, kaasu, 
ydinvoima, öljy, kiinteät polttoaineet, tuuli, 
aurinkosähkö, keskittävä aurinkolämpö, 
muut uusiutuvat teknologiat) ja niiden 
maantieteellistä sijaintia, polttoaineiden 
hintoja (mukaan lukien biomassa, hiili, 
kaasu ja öljy), hiilidioksidin hintoja sekä 
siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki merkittävät uudet 
tuotanto- (myös hiilidioksidin talteenotolla 
varustettu kapasiteetti), 
varastointipotentiaali-, varastointi- ja 
siirtohankkeet, joista on tehty lopullinen 
investointipäätös ja jotka on määrä ottaa 
käyttöön vuoden n+5 loppuun mennessä;



PE480.523v02-00 30/32 AD\901435FI.doc

FI

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kaasu: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuontia, polttoaineiden hintoja 
(mukaan lukien hiili, kaasu ja öljy), 
hiilidioksidin hintoja, siirtoverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki uudet hankkeet, joista on 
tehty lopullinen investointipäätös ja jotka 
on määrä ottaa käyttöön vuoden n+5 
loppuun mennessä.

(b) Kaasu: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuontia, polttoaineiden hintoja 
(mukaan lukien hiili, kaasu ja öljy),
hiilidioksidin hintoja, siirtoverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki uudet hankkeet, joista on 
tehty lopullinen investointipäätös ja jotka 
on määrä ottaa käyttöön vuoden n+5 
loppuun mennessä.

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä.

Tarkistus 56

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, joka 
perustuu kustannuksiin hankkeen 
teknisen elinkaaren ajalta, on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset sekä 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
rakentamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
poistamisesta aiheutuvat 
ympäristökustannukset ja tarvittaessa 
jätehuoltokustannukset. Menetelmissä on 
annettava ohjeita laskelmissa käytettävistä 
diskonttokoroista.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 7 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) järjestelmän häiriönsieto, mukaan 
lukien kyky sietää katastrofeja ja 
ilmastonmuutosta, ja verkon turvallisuus, 
erityisesti direktiivissä 2008/114/EY 
määritellyissä Euroopan elintärkeissä 
infrastruktuureissa;

(b) järjestelmän häiriönsieto, mukaan 
lukien toimitusvarmuus, kyky sietää 
katastrofeja ja ilmastonmuutosta, ja verkon 
turvallisuus, erityisesti direktiivissä 
2008/114/EY määritellyissä Euroopan 
elintärkeissä infrastruktuureissa;

Perustelu

Toimitusvarmuus on yksi tärkeimmistä kysymyksistä tässä yhteydessä.
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