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Tarkistus 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 käytännössä 
täydelliseen hiilestä irtautumiseen vuoteen 
2050 ulottuvalla pidemmällä aikavälillä, ja 
sen tavoitteena on pysäyttää biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen ja 
kääntää tämä suuntaus päinvastaiseksi 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 8
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
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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.

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. Nämä energia- ja 
ilmastotavoitteet olisi saavutettava 
mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 9
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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ulottuvalla pidemmällä aikavälillä. pidemmällä aikavälillä, jolloin unionin on 
myös valmisteltava sellaisten alueiden 
kytkemistä energiajärjestelmäänsä, joilla 
on suuri uusiutuvien energialähteiden 
tuotantokapasiteetti ja sähkön 
varastointipotentiaali.

Or. en

Tarkistus 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Energiatehokkuus on erittäin 
tärkeää, koska ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti paras infrastruktuuri on 
sellainen, jonka rakentaminen voidaan 
välttää, ja olisi otettava huomioon, miten 
energiatehokkuusdirektiivi (jonka 
käsittely on vielä kesken) todennäköisesti 
vaikuttaa tulevan infrastruktuuritarpeen 
vähenemiseen.

Or. en

Tarkistus 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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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. 

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 ja energiatehokkuuden 
parantamisen sekä jaettujen uusiutuvien 
energialähteiden integroimisen 
mahdollistavan älykkään verkon 
infrastruktuurin käyttö ovat kuitenkin 
olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
varmistaa kilpaillut ja hyvin toimivat 
yhdennetyt markkinat, jotka edistävät 
resurssitehokasta kasvua, työllisyyttä ja 
kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.
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Or. en

Tarkistus 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission tiedonannossa EU:n 
energiapolitiikka: yhteistyö 
rajanaapureiden kanssa korostetaan, että 
unionin olisi ulkosuhteissaan pyrittävä 
edistämään energiainfrastruktuurien 
kehittämistä sosioekonomisen kehityksen 
tukemiseksi unionin rajojen ulkopuolella. 
Unionin olisi helpotettava 
infrastruktuurihankkeita, joiden avulla 
unionin energiaverkot yhdistetään 
kolmansien maiden verkkoihin erityisesti 
naapurimaissa sekä maissa, joiden kanssa 
unioni on sopinut erityisestä energia-alan 
yhteistyöstä.

(10) Koska maailman öljyntuotanto 
uhkaa vähentyä ja useimpien 
energiamuotojen kustannusten odotetaan 
nousevan, investoinneissa olisi 
keskityttävä lähinnä hankkeisiin, joilla 
vähennetään energiankulutusta EU:ssa.

Or. en

Tarkistus 14
Marina Yannakoudakis

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, 

(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, 
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erityisesti luonteeltaan rajat ylittävien 
infrastruktuurien, sääntelyyn ja 
rahoitukseen.

erityisesti luonteeltaan rajat ylittävien 
infrastruktuurien, sääntelyyn ja 
rahoitukseen. Lähestymistavassa otetaan 
kuitenkin huomioon koko EU:ssa 
sovellettavat julkisen talouden 
vakauttamismekanismit, asetetaan
etusijalle yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka tuottavat aitoa eurooppalaista 
lisäarvoa, ja tunnistetaan, milloin 
jäsenvaltioiden viranomaisilla ja 
markkinoilla on paremmat 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 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 ja kehittää älykkäiden 
verkkojen infrastruktuuri.

Or. en

Tarkistus 16
Vladimir Urutchev
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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.

Or. en

Tarkistus 17
Marina Yannakoudakis

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 hallintoelinten 
kumppanuuksiin, mukaan luettuna 
yhteistä etua koskevat hankkeet.

Or. en
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Tarkistus 18
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 172 artiklan 
noudattamiseksi olisi perustettava 
alueelliset ryhmät, joiden tehtävänä on 
ehdottaa yhteistä etua koskevia hankkeita 
jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi. Laajan 
yksimielisyyden saavuttamiseksi 
alueellisten ryhmien olisi varmistettava 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, hankkeiden 
toteuttajien ja asianomaisten sidosryhmien 
tiivis yhteistyö. Yhteistyön olisi 
mahdollisimman pitkälti perustuttava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden olemassa oleviin 
alueellisiin yhteistyörakenteisiin ja muihin 
jäsenvaltioiden ja komission perustamiin 
rakenteisiin.

(16) Olisi perustettava alueelliset ryhmät, 
joiden tehtävänä on perustaa yhteistä etua 
koskevia hankkeita. Laajan 
yksimielisyyden saavuttamiseksi 
alueellisten ryhmien olisi varmistettava 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, hankkeiden 
toteuttajien ja asianomaisten sidosryhmien 
tiivis yhteistyö. Yhteistyön olisi 
mahdollisimman pitkälti perustuttava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden olemassa oleviin 
alueellisiin yhteistyörakenteisiin ja muihin 
jäsenvaltioiden ja komission perustamiin 
rakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja -
alueiden toteuttamista. Tämä edellyttää, 
että luettelosta päättää komissio, 
kunnioittaen kuitenkin jäsenvaltioiden 
oikeutta hyväksyä niiden alueeseen 

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
älykkäiden verkkojen käyttöä koskevan 
ensisijaisen aihealueen toteuttamista. 
Tämä edellyttää, että luettelosta päättää 
komissio, kunnioittaen kuitenkin 
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liittyvät yhteistä etua koskevat hankkeet. 
Tähän asetukseen liittyvässä vaikutuksen 
arvioinnissa tehdyn analyysin mukaan 
tällaisten hankkeiden lukumääräksi 
arvioidaan noin 100 sähkön alalla ja 50 
kaasun alalla.

jäsenvaltioiden oikeutta hyväksyä niiden 
alueeseen liittyvät yhteistä etua koskevat 
hankkeet. Tähän asetukseen liittyvässä 
vaikutuksen arvioinnissa tehdyn analyysin 
mukaan tällaisten hankkeiden 
lukumääräksi arvioidaan noin 100 sähkön 
alalla ja 50 kaasun alalla.

Or. en

Tarkistus 20
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja -
alueiden toteuttamista. Tämä edellyttää, 
että luettelosta päättää komissio, 
kunnioittaen kuitenkin jäsenvaltioiden 
oikeutta hyväksyä niiden alueeseen 
liittyvät yhteistä etua koskevat hankkeet.
Tähän asetukseen liittyvässä vaikutuksen 
arvioinnissa tehdyn analyysin mukaan 
tällaisten hankkeiden lukumääräksi 
arvioidaan noin 100 sähkön alalla ja 50 
kaasun alalla.

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista. Tähän asetukseen 
liittyvässä vaikutuksen arvioinnissa tehdyn 
analyysin mukaan tällaisten hankkeiden 
lukumääräksi arvioidaan noin 100 sähkön 
alalla ja 50 kaasun alalla.

Or. en

Tarkistus 21
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unionin laajuisen luettelon 
hyväksymistä koskevat valtuudet olisi 
annettava komissiolle kunnioittaen 
kuitenkin jäsenvaltioiden oikeutta 
hyväksyä niiden alueeseen liittyvät 
yhteistä etua koskevat hankkeet. 
Komission olisi varmistettava, että 
päätökset ja asiaa koskevat asiakirjat 
toimitetaan hyvissä ajoin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 ainoastaan siinä 
tapauksessa, että kaikki direktiiveissä 
92/43/EY ja 2000/60/EU säädetyt ehdot 
täyttyvät. Olisi syytä määrittää 
tärkeysjärjestyksen ja 
kustannustehokkuuden mukaan, missä 
infrastruktuuri voitaisiin minimoida 
energiatehokkuustoimilla, missä nykyistä 
kansallista ja rajatylittävää 
infrastruktuuria voidaan parantaa tai 
nykyaikaistaa ja missä tarvitaan uutta 
infrastruktuuria ja missä se voidaan 
rakentaa nykyisen energia- tai 
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energiansiirtoinfrastruktuurin oheen.

Or. en

Tarkistus 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
varmistetaan Natura 2000 -verkoston 
yleisen kokonaisuuden yhtenäisenä 
säilyminen, olisi myönnettävä lupa yleisen 
edun kannalta pakottavista syistä, kun 
kaikki direktiiveissä 92/43/EY ja 
2000/60/EU säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että ympäristönsuojelua ei vesitetä.

Tarkistus 24
Kriton Arsenis

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 

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
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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.

käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille olisi 
myönnettävä lupa, kun kaikki unionin 
ympäristölainsäädännössä ja erityisesti 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 25
Yves Cochet

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

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

Or. en

Tarkistus 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. lt

Tarkistus 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sähkö-, kaasu- ja hiilidioksidialan
yhteistä etua koskevien hankkeiden olisi 
voitava saada unionin rahoitustukea 
selvityksiin ja, tietyin ehdoin, töihin 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
ehdotetun asetuksen nojalla joko 
avustusten tai innovatiivisten 
rahoitusvälineiden muodossa. Näin 
voidaan varmistaa räätälöidyn tuen 
antaminen yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka eivät ole kannattavia 
voimassa olevan rahoituskehyksen nojalla 
ja nykyisissä markkinaolosuhteissa. 
Rahoitustuen antamisessa olisi 
varmistettava tarvittava synergia muiden 
unionin politiikan alojen välineistä 
annettavan rahoituksen kanssa. Verkkojen 
Eurooppa -välineestä rahoitetaan Euroopan 
kannalta merkittäviä 
energiainfrastruktuureja, kun taas 
rakennerahastoista rahoitetaan paikallisesti 
tai alueellisesti merkittäviä älykkäitä 
energianjakeluverkkoja. Nämä kaksi 
rahoituslähdettä täydentävät siis toisiaan.

(30) Sähkö- ja kaasualan yhteistä etua 
koskevien hankkeiden olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin ja, 
tietyin ehdoin, töihin Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan ehdotetun asetuksen 
nojalla joko avustusten tai innovatiivisten 
rahoitusvälineiden muodossa. Näin 
voidaan varmistaa räätälöidyn tuen 
antaminen yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka eivät ole kannattavia 
voimassa olevan rahoituskehyksen nojalla 
ja nykyisissä markkinaolosuhteissa. 
Rahoitustuen antamisessa olisi 
varmistettava tarvittava synergia muiden 
unionin politiikan alojen välineistä 
annettavan rahoituksen kanssa. Verkkojen 
Eurooppa -välineestä rahoitetaan Euroopan 
kannalta merkittäviä 
energiainfrastruktuureja, kun taas 
rakennerahastoista rahoitetaan paikallisesti 
tai alueellisesti merkittäviä älykkäitä 
energianjakeluverkkoja. Nämä kaksi 
rahoituslähdettä täydentävät siis toisiaan.

Or. en
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Tarkistus 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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;

Or. en

Tarkistus 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Tarkistus 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
mahdollistamaan sähkön tai kaasun siirto ja 
jakelu, öljyn tai hiilidioksidin siirto taikka 

1. ’energiainfrastruktuurilla’ kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
mahdollistamaan sähkön tai kaasun siirto ja 
jakelu, öljyn siirto taikka sähkön tai kaasun 
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sähkön tai kaasun varastointi ja jotka 
sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät 
unionin ja yhden tai useamman unionin 
ulkopuolisen maan;

varastointi ja jotka sijaitsevat unionin 
alueella tai yhdistävät unionin ja yhden tai 
useamman unionin ulkopuolisen maan;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että tekstistä poistetaan viittaukset hiilidioksidin siirtoa koskevaan 
infrastruktuuriin. Jos tarkistus hyväksytään, muun muassa 3, 4, 12 ja 15 artiklaa sekä liitteitä 
I, II ja III olisi muutettava vastaavasti.

Tarkistus 31
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
mahdollistamaan sähkön tai kaasun siirto ja 
jakelu, öljyn tai hiilidioksidin siirto taikka 
sähkön tai kaasun varastointi ja jotka 
sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät 
unionin ja yhden tai useamman unionin 
ulkopuolisen maan;

1. ’energiainfrastruktuurilla’ kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
mahdollistamaan sähkön tai kaasun siirto ja 
jakelu, öljyn siirto taikka sähkön tai kaasun 
varastointi ja jotka sijaitsevat unionin 
alueella tai yhdistävät unionin ja yhden tai 
useamman unionin ulkopuolisen maan;

Or. en

Tarkistus 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii unionin laajuisen 
luettelon yhteistä etua koskevista 

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

hankkeista. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein. 
Ensimmäinen luettelo hyväksytään 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2013.
Komissio ottaa myös huomioon pienten 
saarijäsenvaltioiden erityispiirteet 
varmistaakseen hankkeiden viiveettömän 
kehittämisen avulla, että vuoden 2015 
jälkeen mikään EU:n jäsenvaltio ei jää 
eristyksiin Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista eikä minkään EU:n 
jäsenvaltion energiavarmuus vaarannu 
asianmukaisten yhteenliitäntöjen 
puuttuessa. Tällaisten hankkeiden on 
myös oltava unionin laajuisessa 
luettelossa.

Or. en

Tarkistus 33
Vladimir Urutchev

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 antaa delegoituja säädöksiä 
unionin laajuisen yhteistä etua koskevien 
hankkeiden luettelon laatimisesta ja 
uudelleentarkastelusta. Luetteloa 
tarkastellaan uudelleen ja se saatetaan ajan 
tasalle kahden vuoden välein alueellisten 
luetteloiden perusteella, jotka ryhmät ovat 
hyväksyneet ja joita ne ovat tarkastelleet 
uudelleen tämän artiklan säännösten 
mukaisesti. Ensimmäinen luettelo 
hyväksytään viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2013.

Or. en
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Tarkistus 34
Marina Yannakoudakis

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. Komission olisi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa laadittava unionin 
laajuinen luettelo yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein. 
Ensimmäinen luettelo hyväksytään 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 35
Kārlis Šadurskis

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

Or. lv

Tarkistus 36
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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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 kohdassa määriteltyihin sääntöihin. 
Jokainen ryhmä hoitaa tehtävänsä 
aiemmin sovittujen toimivaltuuksien tai 
työjärjestyksen perusteella otettuaan 
huomioon kaiken ohjeistuksen, jota 
komissio on asiasta antanut.

Or. en

Tarkistus 37
Vladimir Urutchev

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.

Or. en
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Tarkistus 38
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kunkin ryhmän on toimitettava luettelo 
ehdottamistaan yhteistä etua koskevista 
hankkeista komissiolle viimeistään kuusi 
kuukautta ennen 1 kohdassa tarkoitetun 
unionin laajuisen luettelon 
hyväksymispäivää.

Liitteessä II olevassa 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta kunkin 
ryhmän on toimitettava luettelo 
ehdottamistaan yhteistä etua koskevista 
hankkeista komissiolle viimeistään kuusi 
kuukautta ennen 1 kohdassa tarkoitetun 
unionin laajuisen luettelon 
hyväksymispäivää.

Or. en

Tarkistus 39
Vladimir Urutchev

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 analysoiden 
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yksityiskohtaisesti kutakin hanketta 
koskevaa päätöstään.

Or. en

Tarkistus 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio esittää alueellisille ryhmille 
yksityiskohtaiset perustelut yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yhteisön luettelon 
tuloksille ja julkistaa nämä perustelut. 

Or. en

Perustelu

Tällä huolehditaan avoimuusperiaatteesta.

Tarkistus 41
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission tehtyä 1 kohdassa 
tarkoitetun hyväksymispäätöksen yhteistä 
etua koskevista hankkeista tulee 
erottamaton osa asetusten (EY) N:o 
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 12 
artiklassa tarkoitettuja alueellisia 
investointisuunnitelmia ja direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY 22 artiklassa 
tarkoitettuja kansallisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia. 

7. Kun yhteistä etua koskevat hankkeet on 
sisällytetty unionin laajuiseen luetteloon, 
niistä tulee erottamaton osa asetusten (EY) 
N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa tarkoitettuja alueellisia 
investointisuunnitelmia ja direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY 22 artiklassa 
tarkoitettuja kansallisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia. 
Hankkeet on asetettava näissä 
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Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

Or. en

Tarkistus 42
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) hanke on EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteiden mukainen; ja

Or. en

Tarkistus 43
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hankkeen taloudelliset, sosiaaliset ja 
ekologiset vaikutukset ovat 
kokonaisuutena tarkasteltuna myönteisiä; 
ja

Or. en

Tarkistus 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) hanke koskee vähintään kahta 
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.

(c) hanke koskee vähintään kahta 
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 lukuun ottamatta 
hankkeita, jotka kuuluvat liitteessä II 
olevassa 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun luokkaan.

Or. en

Perustelu

Älykästä verkkoa koskeva infrastruktuuri voi koskea yhteistä etua, vaikka mukana ei olisikaan 
useita jäsenvaltioita.

Tarkistus 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hanke koskee vähintään kahta 
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.

(c) hanke koskee vähintään kahta 
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 taikka jos 
hanke on sisäisen parantamisen 
tapauksessa merkittävä rajat ylittävän 
yhteenliitännän kannalta liitteessä IV 
olevan 1 kohdan mukaisesti tai jos 
hankkeen tarkoituksena on yhdistää 
saaret ja syrjäiset alueet unionin 
keskeisiin alueisiin;

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 46
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) hanke olisi integroitava ja se on 
yhdenmukainen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen tavoitteiden sekä 
erityisesti SEUT:n 170 ja 171 artiklan 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 kestävää kehitystä ja 
vähintään yhtä seuraavista 
erityistavoitteista:

Or. en
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Tarkistus 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

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 49
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen muun 
muassa lopettamalla Euroopan unionin 
alueiden eristäytynyt asema; kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus;

Or. en

Tarkistus 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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



AM\897582FI.doc 27/76 PE486.154v01-00

FI

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;

Or. en

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 51
Theodoros Skylakakis

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 toiminnan avulla;

Or. en

Tarkistus 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
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nykyinen toimitusvakaus, lisäämällä 
sähkökatkosten torjuntaa ja turvaamalla 
jaksoittaisen tuotannon integroiminen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 53
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

– suuri uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva tuotantokapasiteetti ja 
varastointipotentiaali. 

Or. en

Tarkistus 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
merkittävästi kestävää kehitystä ja 
vähintään yhtä seuraavista 
erityistavoitteista:

Or. en
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Tarkistus 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

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 56
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, 
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen muun 
muassa lopettamalla Euroopan unionin 
alueiden eristäytynyt asema; 
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

Or. en

Tarkistus 57
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

– kestävyys; Poistetaan.

Or. en

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 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en
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Tarkistus 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
kestävästi ja merkittävästi seuraavia 
kolmea erityistavoitetta:

Or. en

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 61
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

– hiilidioksidipäästöjen välttäminen 
alhaisin kustannuksin samalla kun 
pidetään yllä energiansaannin varmuutta;
– hiilidioksidinsiirron häiriönsiedon ja 
turvallisuuden parantaminen;
– resurssien tehokas käyttö 
mahdollistamalla useiden 
hiilidioksidilähteiden ja 
varastointipaikkojen liittäminen yhteisen 
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infrastruktuurin kautta ja minimoimalla 
ympäristöön kohdistuva taakka ja riskit.

Or. en

Tarkistus 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 kestävästi ja merkittävästi 
seuraavia kolmea erityistavoitetta:

Or. en

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 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on energiansäästöä ja 
energiatehokkuutta, uusiutuviin lähteisiin 
perustuvan tuotannon osuuden 
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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.

lisäämistä, markkinoiden yhdentymistä, 
kilpailua, kestävyyttä ja toimitusvarmuutta 
koskevien energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta 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

Tarkistus 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeiden toteuttajien on esitettävä 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 
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

3. Hankkeiden toteuttajien on esitettävä 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 
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

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi komissiolle olisi tiedotettava osuuksista yhteenvetokertomukseen, jonka 
virasto laatii 4 kohdan mukaisesti. 
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Tarkistus 65
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy ilman riittäviä 
perusteita yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna,

Poistetaan.

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit 
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 
ylläpitoa;
(b) komissio voi julkaista kaikille 
hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 66
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) komissio voi julkaista kaikille (b) komissio voi antaa asianomaisille
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hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen toteuttamiseksi 
sovitun aikataulun mukaisesti.

jäsenvaltioille lausunnon kaikille 
hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön käynnistämisestä 
hankkeen toteuttamiseksi sovitun 
aikataulun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 68
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin laajuisesta luettelosta poistetut 
hankkeet menettävät kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden oikeudet ja 
velvollisuudet. Tämä artikla ei vaikuta 
hankkeelle ennen poistamispäätöstä 
maksettuun unionin rahoitukseen.

Unionin laajuisesta luettelosta poistetut 
hankkeet menettävät kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden oikeudet ja 
velvollisuudet.

Or. it

Tarkistus 69
Theodoros Skylakakis



PE486.154v01-00 36/76 AM\897582FI.doc

FI

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.

Or. en

Tarkistus 70
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Tarkistus 71
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Eurooppalainen koordinaattori valitaan 
sen perusteella, kuinka paljon kokemusta 

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

hänellä on erityistehtävistä, jotka hänelle 
annetaan yhteisymmärryksessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 
kyseessä olevan hankkeen (hankkeiden) 
osalta.

Or. en

Tarkistus 72
Rovana Plumb

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.

Or. ro

Tarkistus 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

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

tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä, mukaan luettuna 
alueidenkäytön suunnittelu ja 
ympäristövaikutusten arviointi, siinä 
määrin kun tällaisesta käsittelystä 
säädetään vastaavan typpisiin 
energiainfrastruktuureihin sovellettavassa 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa on todettava erikseen, että korkeimmasta mahdollisesta asemasta johtuvaa 
erityiskäsittelyä sovelletaan myös alueidenkäytön suunnittelun ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin yhteydessä. Näin vältetään se, että alueidenkäytön suunnittelu viivästyttää 
merkittävästi uuden infrastruktuurin rakentamista ja että uusi ehdotus ei virtaviivaistaisi 
menettelyjä eikä lyhentäisi infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen tarvittavaa aikaa. 

Tarkistus 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon hyväksyminen 
vahvistaa näiden hankkeiden olevan 
yleisen edun mukaisia ja välttämättömiä
asianomaisissa jäsenvaltioissa, mikä myös 
kaikkien asianomaisten osapuolten on 
tunnustettava.

2. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon hyväksyminen 
vahvistaa näiden hankkeiden olevan 
yleisen edun mukaisia asianomaisissa 
jäsenvaltioissa, mikä myös kaikkien 
asianomaisten osapuolten on tunnustettava.

Or. en

Tarkistus 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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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 
ohjeistuksen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 92/43/EY 6 artiklan 4 
kohdassa ja direktiivin 2000/60/EY 4 
artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen 
ympäristövaikutusten osalta yhteistä etua 
koskevien hankkeiden on katsottava 
olevan yleisen edun mukaisia ja niihin 
voidaan katsoa liittyvän "yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä" sillä 
edellytyksellä, että kaikki mainituissa 
direktiiveissä säädetyt ehdot täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan tarpeettomana.

Tarkistus 77
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 92/43/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
ja direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa tarkoitettujen 
ympäristövaikutusten osalta yhteistä etua 
koskevien hankkeiden on katsottava 
olevan yleisen edun mukaisia ja niihin 
voidaan katsoa liittyvän "yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä" sillä 
edellytyksellä, että kaikki mainituissa 
direktiiveissä säädetyt ehdot täyttyvät.

Direktiivin 92/43/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
ja direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa tarkoitettujen 
ympäristövaikutusten osalta yhteistä etua 
koskevien hankkeiden on täytettävä kaikki 
mainituissa direktiiveissä säädetyt ehdot.

Or. en

Tarkistus 78
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos direktiivin 92/43/EY mukaisesti 
tarvitaan komission lausunto, komissio ja 
9 artiklan mukainen toimivaltainen 
viranomainen varmistavat, että 
hankkeeseen liittyviä "yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä" koskeva päätös 
tehdään 11 artiklan 1 kohdassa 
säädetyssä määräajassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos direktiivin 92/43/EY mukaisesti 
tarvitaan komission lausunto, komissio ja 
9 artiklan mukainen toimivaltainen 
viranomainen varmistavat, että 
hankkeeseen liittyviä "yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä" koskeva päätös 
tehdään 11 artiklan 1 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

Jos direktiivin 92/43/EY mukaisesti 
tarvitaan komission lausunto, komissio ja 
9 artiklan mukainen toimivaltainen 
viranomainen pyrkivät varmistamaan, että 
hankkeeseen liittyviä ”yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä” koskeva päätös 
tehdään 11 artiklan 1 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

Or. en

Tarkistus 80
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta yksi 
toimivaltainen kansallinen viranomainen, 
joka on vastuussa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lupaprosessin helpottamisesta 
ja koordinoinnista sekä tässä luvussa 
määriteltyjen lupaprosessiin liittyvien 
tehtävien toteuttamisesta.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta yksi 
toimivaltainen kansallinen viranomainen,
joka on vastuussa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lupaprosessin helpottamisesta 
ja koordinoinnista, lupaprosessiin liittyvien 
tehtävien toteuttamisesta ja yhteistä etua 
koskevien hankkeiden tehokkuuden 
tarkastamisen valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kokonaisvaltainen järjestelmä: (a) kokonaisvaltainen järjestelmä: 
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Toimivaltaisen viranomaisen antama 
kattava päätös on ainoa lakisääteisestä 
lupamenettelystä seuraava oikeudellisesti 
sitova päätös. Jos hankkeeseen liittyy 
muita viranomaisia, ne voivat kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti antaa
menettelyn yhteydessä lausuntonsa, joka 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon;

Toimivaltaisen viranomaisen antama 
kattava päätös on ainoa lakisääteisestä 
lupamenettelystä seuraava oikeudellisesti 
sitova päätös. Jos hankkeeseen liittyy 
muita viranomaisia, niiden on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti annettava
menettelyn yhteydessä lausuntonsa, joka 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

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 myöhäisempi uudelleen 
analysointi osoittaa, 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 
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päätöksensä ja sen perustelut, mukaan 
luettuna asiaa koskeva näyttö.

Or. en

Tarkistus 83
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

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 muita 
asianomaisia viranomaisia kuullen 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset voidaan antaa, sekä 
tämän seurauksena luvan myöntämiseen 
tarvittava kokonaisaika. 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. 
Toimivaltainen viranomainen voi antaa
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
viivästykselle ei 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 
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asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 
yksittäiset päätökset voidaan antaa, sekä 
tämän seurauksena luvan myöntämiseen 
tarvittava kokonaisaika. 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.

Or. en

Tarkistus 85
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
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varmistamaan, että valitukset, joissa 
kyseenalaistetaan kattavan päätöksen 
asiasisällön tai päätökseen liittyvien 
menettelyjen laillisuus, käsitellään 
mahdollisimman tehokkaasti.

varmistamaan, että valitukset, joissa 
kyseenalaistetaan kattavan päätöksen 
asiasisällön tai päätökseen liittyvien 
menettelyjen laillisuus, käsitellään 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Or. it

Tarkistus 86
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että valitukset, joissa 
kyseenalaistetaan kattavan päätöksen 
asiasisällön tai päätökseen liittyvien 
menettelyjen laillisuus, käsitellään 
mahdollisimman tehokkaasti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valitukset, joissa kyseenalaistetaan 
kattavan päätöksen asiasisällön tai 
päätökseen liittyvien menettelyjen 
laillisuus käsitellään syrjimättömästi ja 
yhdenvertaisesti, mukaan luettuina 
kansalaisten edustajien tai hallituksesta 
riippumattomien ympäristöjärjestöjen 
tekemät valitukset.

Or. en

Tarkistus 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Julkisessa kuulemisessa 

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään kaksi julkista 
kuulemista ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Ensimmäinen kuuleminen 
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liitteessä VI olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sidosryhmille on tiedotettava 
hankkeesta varhaisessa vaiheessa ja 
esiteltävä sopivin sijoituspaikka tai reitti 
sekä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset. Tämän 
julkisen kuulemisen vähimmäisjärjestelyt 
on määritelty liitteessä VI olevassa 4
kohdassa. Hankkeen toteuttajan on 
laadittava yhteenvetoraportti toimista, jotka 
liittyvät yleisön osallistumiseen ennen 
hakemusasiakirjojen jättämistä, ja 
toimitettava se yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
otettava sen tulokset asianmukaisesti 
huomioon kattavaa päätöstä tehdessään.

olisi järjestettävä hakemusta edeltävän 
menettelyn kuuden ensimmäisen 
kuukauden kuluessa. Julkisessa 
kuulemisessa liitteessä VI olevan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuille sidosryhmille 
on tiedotettava hankkeesta ja esiteltävä 
sopivin sijoituspaikka tai reitti, erilaiset 
tekniset vaihtoehdot sekä 
hakemusasiakirjoissa käsiteltävät asiaan 
liittyvät kysymykset. Tämän julkisen 
kuulemisen vähimmäisjärjestelyt on 
määritelty liitteessä VI olevassa 
4 kohdassa. Hankkeen toteuttajan on 
laadittava yhteenvetoraportti toimista, jotka 
liittyvät yleisön osallistumiseen ennen 
hakemusasiakirjojen jättämistä, ja 
toimitettava se yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
otettava sen tulokset asianmukaisesti 
huomioon kattavaa päätöstä tehdessään.

Or. en

Tarkistus 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.
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Or. en

Tarkistus 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 ympäristövaikutuksia
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.

Or. lt

Tarkistus 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajien on lisäksi julkaistava 
asiaa koskevia tietoja käyttäen muita 
asianmukaisia tiedotuskanavia, jotka ovat 
julkisesti saatavilla.

Hankkeen toteuttajien on lisäksi julkaistava 
asiaa koskevia tietoja käyttäen muita 
asianmukaisia tiedotuskanavia, jotka 
tiedottavat asianmukaisesti kansalaisille 
hankkeesta.

Or. lt



PE486.154v01-00 48/76 AM\897582FI.doc

FI

Tarkistus 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
mekanismeja, joilla maksetaan 
korvauksia kunnille, joihin yhteistä etua 
koskevat hankkeet sekä muut kansalliset 
energiainfrastruktuurihankkeet 
vaikuttavat.

Or. en

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 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Lupaprosessi koostuu seuraavista 
kahdesta vaiheesta, joiden yhteiskesto saa
olla enintään kolme vuotta:

1. Lupaprosessin olisi koostuttava
seuraavista kahdesta vaiheesta, joiden 
yhteiskesto saisi olla enintään kolme 
vuotta:

Or. en

Tarkistus 93
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Lupaprosessi koostuu seuraavista 
kahdesta vaiheesta, joiden yhteiskesto saa 
olla enintään kolme vuotta:

1. Lupaprosessi koostuu seuraavista 
kahdesta vaiheesta, ja toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava jätetyt 
hakemusasiakirjat huomioon 
ensisijaisina:

Or. en

Tarkistus 94
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Hakemusta edeltävä menettely, joka 
kattaa ajanjakson lupaprosessin 
alkamisesta siihen, kun toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy jätetyt 
hakemusasiakirjat, saa kestää enintään 
kaksi vuotta.

(a) Hakemusta edeltävä menettely, joka 
kattaa ajanjakson lupaprosessin 
alkamisesta siihen, kun toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy jätetyt 
hakemusasiakirjat.

Or. en

Tarkistus 95
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lakisääteinen lupamenettely, joka 
kattaa ajanjakson jätettyjen 
hakemusasiakirjojen hyväksymisestä 
siihen, kun toimivaltainen viranomainen 
tekee kattavan päätöksen, saa kestää 
enintään vuoden. Jäsenvaltiot voivat 

(b) Lakisääteinen lupamenettely, joka 
kattaa ajanjakson jätettyjen 
hakemusasiakirjojen hyväksymisestä 
siihen, kun toimivaltainen viranomainen 
tekee kattavan päätöksen.
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asettaa lyhyemmän määräajan, jos sitä 
pidetään asianmukaisena.

Or. en

Tarkistus 96
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kuukauden kuluessa 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesta lupaprosessin 
alkamisesta yksilöitävä tiiviissä 
yhteistyössä muiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa niiden tietojen 
kattavuus ja yksityiskohtaisuus, jotka 
hankkeen toteuttajan on toimitettava osana 
hakemusasiakirjoja kattavan päätöksen 
hakemiseksi. Yksilöinti tehdään liitteessä 
VI olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun luettelon pohjalta. Tätä varten 
on järjestettävä vähintään yksi kokous 
toimivaltaisen viranomaisen ja hankkeen 
toteuttajan ja, jos toimivaltainen 
viranomainen pitää sitä asianmukaisena, 
muiden viranomaisten ja sidosryhmien 
välillä. Kuvaus hakemuksen 
yksityiskohtaisesta rakenteesta, jossa on 
otettu huomioon edellä mainitun 
kokouksen tulokset, on toimitettava 
hankkeen toteuttajalle ja asetettava yleisön 
saataville viimeistään yksi kuukausi 
kokouksen jälkeen.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti
yksilöitävä tiiviissä yhteistyössä muiden 
asianomaisten viranomaisten kanssa niiden 
tietojen kattavuus ja yksityiskohtaisuus, 
jotka hankkeen toteuttajan on toimitettava 
osana hakemusasiakirjoja kattavan 
päätöksen hakemiseksi. Yksilöinti tehdään 
liitteessä VI olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun luettelon pohjalta. Tätä varten 
on järjestettävä vähintään yksi kokous 
toimivaltaisen viranomaisen ja hankkeen 
toteuttajan ja, jos toimivaltainen 
viranomainen pitää sitä asianmukaisena, 
muiden viranomaisten ja sidosryhmien 
välillä. Kuvaus hakemuksen 
yksityiskohtaisesta rakenteesta, jossa on 
otettu huomioon edellä mainitun 
kokouksen tulokset, on toimitettava 
hankkeen toteuttajalle ja asetettava yleisön 
saataville viimeistään yksi kuukausi 
kokouksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 97
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on kolmen 
kuukauden kuluessa 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesta lupaprosessin 
alkamisesta määriteltävä, tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen toteuttajan ja 
muiden viranomaisten kanssa ja ottaen 
huomioon 2 kohdan mukaisesti 
toteutettujen toimien tulokset, 
lupaprosessin yksityiskohtainen aikataulu, 
jossa yksilöidään vähintään seuraavat 
tiedot:

Toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä, tiiviissä yhteistyössä 
hankkeen toteuttajan ja muiden 
viranomaisten kanssa ja ottaen huomioon 
2 kohdan mukaisesti toteutettujen toimien 
tulokset, lupaprosessin yksityiskohtainen 
aikataulu, jossa yksilöidään vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 98
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kattavan päätöksen määräaika 
menee umpeen, toimivaltaisen 
viranomaisen on esitettävä asianomaiselle 
ryhmälle toimenpiteet, jotka on toteutettu 
tai toteutetaan, jotta lupaprosessi saadaan 
päätökseen mahdollisimman pian. Ryhmä 
voi pyytää toimivaltaista viranomaista 
raportoimaan säännöllisesti tässä 
suhteessa saavutetusta edistyksestä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevissa säännöksissä 
vahvistetut määräajat eivät rajoita 
kansainvälisestä ja unionin 
lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
ensisijaisuuden seuranta ja lupaprosessi
1. Toimivaltaisen viranomaisen ja 
asianomaisten kansallisten viranomaisten 
on raportoitava ryhmän kokouksissa 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
lupamenettelyjen etenemisestä.
2. Komissio ottaa käyttöön ja organisoi 
palkinnon, jota se myös mainostaa ja joka 
myönnetään rajalliselle määrälle 
toimivaltaisia viranomaisia ja niiden 
henkilöstölle tunnustuksena 
esikuvallisesta suorituksesta 
lupamenettelyjen hoitamisessa 
sidosryhmien osallisuuden, 
innovatiivisten käytänteiden ja yleisen 
tehokkuuden perusteella. Palkinnon voi 
myös saada jäsenvaltioiden käyttöön 
ottamista kansallisista ja rajat ylittävistä 
mekanismeista, joilla vaihdetaan parhaita 
käytänteitä ja kehitetään 
energiainfrastruktuurin kapasiteettia.
3. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle ja alueellisille ryhmille 
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kymmenen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta toimista, joita 
on toteutettu 8 artiklan 3 ja 4 kohdan, 
9 artiklan 1, 2 b, 3 ja 4 kohdan sekä 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Komissio seuraa edistymistä ja ilmoittaa 
kahden kuukauden kuluessa 
jäsenvaltioille tarvittavista korjaavista 
toimenpiteistä.
4. Jos jäsenvaltiot eivät toteuta määrättyjä 
toimia kolmen kuukauden kuluessa 
uudessa 3 kohdassa tarkoitetusta 
komission ilmoituksesta tai jos 
toimivaltainen viranomainen ja 
asianomaiset viranomaiset eivät noudata 
9 artiklan 1 ja 2 b kohdan mukaisesti 
kahden kuukauden kuluessa 11 artiklan 
6 kohdassa ja 11 a artiklan 1 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja 
raportointivelvoitteita, komissio voi 
langettaa jäsenvaltioille seuraamuksia 
5 kohdan mukaisesti. 
5. Komissio voi 4 kohdan mukaisesti 
perua 15 artiklassa määritellyn unionin 
rahoitustuen hankkeilta, jotka toteutetaan 
asianomaisen jäsenvaltion alueella.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyjen viivästyminen yksilöitiin rajat ylittävän infrastruktuurin käytön 
tärkeimmäksi esteeksi, ja viivästyminen kestää keskimäärin 12 vuotta. Koska kolmen vuoden 
määräaikaan pakottaminen saattaa haitata lupamenettelyjä, tarvitaan muita kannustimia ja 
seuraamuksia tämän viivästysten ja keskeytysten suurimman syyn poistamiseksi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän asetuksen noudattaminen hallinnollisesti ja 
organisatorisesti, jotta lupamenettelyä voidaan nopeuttaa ja resursseja käyttää 
tehokkaammin ja vaikuttavammin kansallisella tasolla.

Tarkistus 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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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 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 
vahvistettuja periaatteita, ja menetelmien 
on oltava liitteessä IV olevien sääntöjen ja 
indikaattoreiden mukaisia. ENTSOjen on 
järjestettävä laaja kuulemisprosessi, jossa 
on vähintään kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia organisaatioita, ja
tarvittaessa itse sidosryhmiä, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja muita kansallisia 
viranomaisia. 

Or. en

Perustelu

Tällaisten menetelmien laatiminen vie aikaa enintään kuukauden, Kaasu-ENTSOn ja 
Sähkö-ENTSOn sisäisten päätöksentekoprosessien ansiosta (katso Kaasu-Entson ja 
Sähkö-Entson ohjesäännöt), mutta kaikki siirtoverkonhaltijoille aiheutuvat kustannukset eivät 
olisi korvauskelpoisia kansallisten sääntelyviranomaisten asettamilla tariffeilla ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa. Lisäksi yksi kuukausi ei riitä kattavaan kuulemisprosessiin.

Tarkistus 102
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
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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.

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, jotta 
Sähkö-ENTSOn tai Kaasu-ENTSOn 
asetuksen N:o 714/2009 ja asetuksen 
N:o 715/2009 mukaisesti laatima 
kymmenvuotinen verkon 
kehittämissuunnitelma voidaan 
valmistella, mukaan luettuina liitteessä II 
olevan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvat yhteistä etua koskevat hankkeet. 
Menetelmiä laadittaessa on noudatettava 
liitteessä V vahvistettuja periaatteita.
Menetelmissä sovelletaan kustannus-
hyötyanalyysin kannalta merkittäviä 
kriteereitä, kuten 4 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä IV säädetään.

Or. en

Tarkistus 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 vähintään kerran 
kahdessa vuodessa 1–5 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, mistä päätöksistä on kyse.

Tarkistus 105
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II olevassa 1, 2 ja 4 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 

1. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 



AM\897582FI.doc 57/76 PE486.154v01-00

FI

säännösten mukaisesti. säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
ekologisina ja sosiaalisina etuina tai 
toimitusvarmuuden, yhteenkuuluvuuden tai 
innovoinnin alalla; ja

Or. en

Tarkistus 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Energiainfrastruktuurin hankkeita 
koskevasta rahoitustuesta annetaan 
vähintään kaksi kolmannesta hankkeille,
jotka edistävät vaikuttavasti 
energiatehokkuutta ja jaettujen 
uusiutuvien energialähteiden 
integroimista.

Or. en
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Tarkistus 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Tarkistus 110
Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

(3) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI East 

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

Electricity”): pohjois-etelä- ja 
itä-länsisuuntaiset yhteenliitännät ja 
sisäiset linjat sisämarkkinoiden loppuun 
saattamiseksi ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
liittämiseksi verkkoon; syrjäisten saarten 
ja mantereen sähköyhteisliitännät 
integroituja sähkömarkkinoita koskevien 
etujen tuottamiseksi, uusiutuvien 
energialähteiden markkinaosuuden 
lisäämiseksi ja niillä tuotetun energian 
mantereelle siirtämisen 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki.

Or. en

Tarkistus 112
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

sähkönsiirron valtaväyläverkon 
rakentamiseksi ja etenkin sellaisten 
alueiden kytkemiseksi, joilla on suuri 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
tuotantokapasiteetti ja 
varastointipotentiaali.

Or. en

Tarkistus 113
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Rajat ylittävä hiilidioksidiverkko: 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen jäsenvaltioiden välillä ja 
unionin naapurimaiden kanssa 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
saamiseksi käyttöön.

Poistetaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki.

Or. en

Tarkistus 114
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) hiilidioksidi: Poistetaan.
(a) erityiset putkistot, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen aikaista putkiverkkoa, 
joita käytetään ihmisen toiminnasta 
aiheutuvan hiilidioksidin siirtoon 
useammasta kuin yhdestä lähteestä, eli 
teollisuuslaitoksista (mukaan lukien 
voimalat), jotka tuottavat 
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hiilidioksidikaasua polttamalla tai muilla 
kemiallisilla reaktioilla, joihin liittyy 
fossiilisia tai ei-fossiilisia hiiltä sisältäviä 
yhdisteitä, hiilidioksidin pysyvää 
geologista varastointia varten direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti;
(b) hiilidioksidin nesteytys- ja 
välivarastointilaitokset jatkosiirtoa varten. 
Tähän eivät sisälly siinä geologisessa 
muodostumassa olevat infrastruktuurit, 
jota käytetään hiilidioksidin pysyvään 
geologiseen varastointiin direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti, eivätkä niihin 
liittyvät maan pinnalla olevat laitokset ja 
injektointilaitokset;
(c) kaikki järjestelmän moitteettoman, 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
kannalta välttämättömät laitteet tai 
laitteistot, mukaan lukien suojaus-, 
valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

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: 
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, 
hankkeiden toteuttajat ja muut 
asianomaiset sidosryhmät, mukaan lukien 
tuottajat, jakeluverkonhaltijat, toimittajat 
ympäristöjärjestöt ja kuluttajia edustavat 
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organisaatiot, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, sekä komissio, virasto ja 
Sähkö-ENTSO.

Or. en

Tarkistus 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

Or. en

Tarkistus 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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.

Or. en

Tarkistus 119
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
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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.

tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, hankkeiden toteuttajat, joita 
liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
ja komissio.

Or. en

Tarkistus 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen liitteessä I 
määritellyn asianomaisen ensisijaisen 
infrastruktuurikäytävän tai -alueen 
toteuttamiseksi, kansallisten hallintojen ja 
sääntelyviranomaisten edustajia, 
hankkeiden toteuttajia ja 
siirtoverkonhaltijoita EU:n ehdokasmaista 
ja mahdollisista ehdokasmaista ja 
Euroopan talousalueen ja Euroopan 
vapaakauppaliiton jäsenmaista sekä 
edustajia energiayhteisön toimielimistä ja 
elimistä, Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvista maista ja maista, joiden 
kanssa unioni on sopinut erityisestä 
energia-alan yhteistyöstä.

(3) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen liitteessä I 
määritellyn asianomaisen ensisijaisen 
infrastruktuurikäytävän tai -alueen 
toteuttamiseksi, kansallisten hallintojen ja 
sääntelyviranomaisten edustajia, 
hankkeiden toteuttajia, ympäristöjärjestöjä
ja siirtoverkonhaltijoita EU:n 
ehdokasmaista ja mahdollisista 
ehdokasmaista ja Euroopan talousalueen ja 
Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaista 
sekä edustajia energiayhteisön 
toimielimistä ja elimistä, Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista 
maista ja maista, joiden kanssa unioni on 
sopinut erityisestä energia-alan 
yhteistyöstä.

Or. en

Tarkistus 121
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen liitteessä I 
määritellyn asianomaisen ensisijaisen 
infrastruktuurikäytävän tai -alueen 
toteuttamiseksi, kansallisten hallintojen ja 
sääntelyviranomaisten edustajia, 
hankkeiden toteuttajia ja 
siirtoverkonhaltijoita EU:n ehdokasmaista 
ja mahdollisista ehdokasmaista ja 
Euroopan talousalueen ja Euroopan 
vapaakauppaliiton jäsenmaista sekä 
edustajia energiayhteisön toimielimistä ja 
elimistä, Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvista maista ja maista, joiden 
kanssa unioni on sopinut erityisestä 
energia-alan yhteistyöstä.

(3) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen liitteessä I 
määritellyn asianomaisen ensisijaisen 
infrastruktuurikäytävän tai -alueen 
toteuttamiseksi, kansallisten hallintojen ja 
sääntelyviranomaisten edustajia, 
hankkeiden toteuttajia, ympäristöjärjestöjä
ja siirtoverkonhaltijoita EU:n 
ehdokasmaista ja mahdollisista 
ehdokasmaista ja Euroopan talousalueen ja 
Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaista 
sekä edustajia energiayhteisön 
toimielimistä ja elimistä, Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista 
maista ja maista, joiden kanssa unioni on 
sopinut erityisestä energia-alan 
yhteistyöstä.

Or. en

Tarkistus 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Kukin ryhmä kuulee asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien tuottajat, jakeluverkonhaltijat, 
toimittajat ja kuluttajat ja 
ympäristöjärjestöjä. Ryhmän on 
järjestettävä kuulemistilaisuuksia, jos ne 
ovat tarpeen sen tehtävien toteuttamiseksi.
Ryhmän on tiedotettava yleisölle 
säännöllisesti ja kattavasti ratkaisujensa 
vaiheesta ja tuloksista ja järjestettävä 
kuuleminen ennen kuin se toimittaa 
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
luettelon. 

Or. en
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Tarkistus 123
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 124
Vladimir Urutchev

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 
laajuisiin luetteloihin 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.

Or. en
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Tarkistus 125
Vladimir Urutchev

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

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

Or. en

Tarkistus 126
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat 
ehdotetut hiilidioksidinsiirtohankkeet on 
esitettävä osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-
ja varastointi-infrastruktuurin 
kehittämistä ja jonka asianomaiset 
jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 127
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – b alakohta

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;

Or. en

Tarkistus 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Kestävyyttä mitataan arvioimalla 
sähköverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 

(d) Kestävyyttä mitataan arvioimalla 
infrastruktuurin ympäristövaikutuksia 
sekä hankkeen vaikutuksena päästöjen 
vähentämiseen, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
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muutokset ilmasto-olosuhteissa. kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset ilmasto-olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Kestävyyttä arvioidaan siirron 
ympäristöä koskevan suorituskyvyn ja 
vaikuttavuuden sekä infrastruktuurin 
ympäristövaikutusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15 ja n+20, missä n on analyysin 
suoritusvuosi. Tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 ja n+40, missä n 
on analyysin suoritusvuosi. Tietoihin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

Or. en

Tarkistus 132
Theodoros Skylakakis
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – a alakohta

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 
naapureina olevissa kolmansissa maissa), 
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;

Or. en

Tarkistus 133
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – a alakohta

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 

(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 
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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;

koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki merkittävät uudet 
tuotantohankkeet (myös hiilidioksidin 
talteenotolla varustettu kapasiteetti), 
varastointipotentiaalihankkeet sekä 
varastointi- ja siirtohankkeet, joista on 
tehty lopullinen investointipäätös ja jotka 
on määrä ottaa käyttöön vuoden n+5 
loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kaasu: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuontia, polttoaineiden hintoja 
(mukaan lukien hiili, kaasu ja öljy), 
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.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä.

Tarkistus 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta
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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 
edustavia järjestöjä, mukaan luettuina 
tutkimuslaitokset ja ympäristöjärjestöt, ja 
tiedot on julkaistava. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, käytöstäpoisto- ja 
jätehuoltokustannukset sekä muut 
ympäristöä koskevat ulkoisvaikutukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

Or. en

Tarkistus 137
Rovana Plumb
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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) Hankkeen teknisen elinkaaren 
kustannuksiin perustuvassa kustannus-
hyötyanalyysissa on otettava huomioon 
vähintään seuraavat kustannukset: 
pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset ja 
energiainfrastruktuuria koskevien 
hankkeiden rakentamisesta, ylläpidosta, 
toiminnasta ja käytöstä poistamisesta 
aiheutuvat ympäristökustannukset ja 
tarvittaessa jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.
.

Or. ro

Tarkistus 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) uusien tuotanto- ja siirtoinvestointien 
tulevat kustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren aikana;

(c) uusien tuotanto- ja siirtoinvestointien 
tulevat kustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren aikana tulevien 
kustannusoletusten perustuessa unionin 
tavoitteisiin ja hiilestä irtautumisen 
polkuun, kun sen energiajärjestelmä 
toteutetaan menestyksekkäästi;

Or. en

Tarkistus 139
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) ekosysteemipalvelujen nettotappiot 
tai -voitot.

Or. en

Tarkistus 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 7 kohta – b alakohta

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;

Or. en

Perustelu

Toimitusvarmuus on yksi tärkeimmistä kysymyksistä tässä yhteydessä.

Tarkistus 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 
tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
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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.

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 mallissa on oltava taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
täydellinen arviointi, mukaan lukien 
erityisesti ulkoiset kustannukset kuten 
ekosysteemipalvelujen nettovoitot tai 
-tappiot, kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
varhaisessa vaiheessa ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2011/92/EU 
tarkoitetulle muulle "yleisölle, jota asia 
koskee", on tiedotettava ja niitä on 
kuultava laajasti varhaisessa vaiheessa ja 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa tuettava aktiivisesti hankkeen 
toteuttajan toteuttamia toimia.
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Or. lt

Tarkistus 143
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden julkiset kuulemismenettelyt 
keskitetään mahdollisuuksien mukaan. 
Kunkin julkisen kuulemisen on katettava 
kaikki kysymykset, joilla on merkitystä 
menettelyn kyseisessä vaiheessa, eikä 
kysymystä, jolla on merkitystä menettelyn 
yhdessä tietyssä vaiheessa, saa käsitellä 
useammassa kuin yhdessä julkisessa 
kuulemisessa. Julkisessa kuulemisessa 
käsiteltävät kysymykset on mainittava 
selkeästi julkista kuulemista koskevassa 
ilmoituksessa.

(b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden julkiset kuulemismenettelyt 
ovat mahdollisimman keskitettyjä. Kunkin 
julkisen kuulemisen on katettava kaikki 
kysymykset, joilla on merkitystä 
menettelyn kyseisessä vaiheessa, eikä 
kysymystä, jolla on merkitystä menettelyn 
yhdessä tietyssä vaiheessa, saa käsitellä 
useammassa kuin yhdessä julkisessa 
kuulemisessa. Julkisessa kuulemisessa 
käsiteltävät kysymykset on mainittava 
selkeästi julkista kuulemista koskevassa 
ilmoituksessa.

Or. it


