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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija on tyytyväinen siihen, että komissio on ehdottanut järkeviä suuntaviivoja 
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien kehittämiselle, ja pitää tätä huomattavana 
edistysaskeleena, joka lujittaa Euroopan unionia entisestään. Käsiteltävänä olevassa 
ehdotuksessa esitetään Euroopan laajuisten energiaverkkojen viiveetöntä kehittämistä ja 
yhteentoimivuutta koskevat säännöt, jotta voidaan saavuttaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen energiapoliittiset tavoitteet eli varmistaa energian sisämarkkinoiden 
toiminta, taata unionin energiansaanti, edistää energiatehokkuutta ja uusien ja vaihtoehtoisten 
energiamuotojen kehittämistä sekä edistää energiaverkkojen synergiaa. Valmistelija katsoo, 
että tämä on Euroopan unionille erityisesti tärkeä turvallisuuskysymys.

Monet EU:n jäsenvaltiot ovat edelleen riippuvaisia yhdestä energiantoimittajasta, mikä ei ole 
hyvän hallintotavan periaatteiden mukaista. Tämä lisää huomattavasti häiriöiden vaaraa 
esimerkiksi tilanteessa, jossa toimittajalla on teknisiä vaikeuksia. Tilanne ei ole kestävällä 
pohjalla, ja tämän vuoksi valmistelija suhtautuu myönteisesti myös komission tiedonantoon 
"Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä (2014–2020), jossa ehdotetaan muun muassa "Verkkojen Eurooppa" 
-välineen (Connecting Europe) perustamista ensisijaisten energia-, liikenne- ja digitaali-
infrastruktuurien edistämiseksi 40 miljardilla eurolla, josta 9,1 miljardia osoitetaan energia-
alalle.

Komissio esittää ehdotuksessaan, että perustetaan rajallinen määrä ensisijaisia hankkeita, 
jotka kattavat sähkö- ja kaasuverkot sekä öljyn ja kaasun siirtoinfrastruktuurin. Komissio 
määritteli kaikkiaan 12 ensisijaista infrastruktuurihanketta ja aluetta, jotka liittyvät energiaan.

Valmistelija haluaa korostaa, että ehdotus ei rajoitu uusiutumattomiin luonnonvaroihin. 
Asetuksen avulla unioni pystyy saavuttamaan ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteensa: 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, parantamaan 
energiatehokkuutta 20 prosentilla ja kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 
energian loppukäytöstä 20 prosenttiin. Valmistelija on tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa 
on sitouduttu kestävään ja ympäristöystävälliseen energiapolitiikkaan, joka on erittäin tärkeä 
asia. Valmistelija kantaa huolta näistä seikoista, mutta uskoo, että komission ehdotus on hyvin 
tasapainossa. Valmistelija korostaa myös sitä, että ympäristöä vahingoittavia hankkeita ei 
pitäisi tukea. Yksi yleistä etua koskevien hankkeiden arviointiperusteista on töiden 
kestävyystaso. Tätä perustetta mitataan arvioimalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä 
ja sähköverkkoinfrastruktuurin ympäristövaikutuksia. Valmistelija katsoo, että sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan ei pitäisi keskittyä lausunnossaan ympäristökysymyksiin, sillä 
näistä asioista vastaava ENVI-valiokunta valmistelee parhaillaan omaa lausuntoaan.

Valmistelija katsoo, että kyseessä olevien hankkeiden toteuttaminen on olennaisen tärkeää 
Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa asetettujen energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hän on kuitenkin myös sitä mieltä, että hankkeiden toteuttaminen ei saa 
johtaa energian hintojen nousuun. Euroopan kansalaisille on taattava energian 
toimitusvarmuus, mutta tämä ei saa vaikuttaa merkittävästi energian hintaan. Valmistelija 
pitää valitettavana sitä, että ehdotuksessa ei ole analysoitu perusteellisesti, miten hankkeiden 
toteuttaminen vaikuttaa energian hintoihin. Kuitenkin, kun punnitaan hankkeiden 
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välttämättömyyttä ja niiden myönteistä vaikutusta kilpailuun, energian hintojen voidaan 
odottaa laskevan.

Ensisijaisiin alueisiin ja hankkeisiin, jotka kattavat sähkö- ja kaasuverkot sekä öljyn ja 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurihankkeet, tarvitaan yleensä arviolta 200 miljardia euroa. 
Komissio uskoo, että yksityiset sijoittajat rahoittavat suurimman osan näistä hankkeista, koska 
ne ovat taloudellisesti kannattavia. Useat hankkeet keskittyvät kuitenkin pienempiin 
jäsenvaltioihin, ja yksityiset sijoittajat eivät saata olla kiinnostuneita näiden hankkeiden 
toteuttamisesta, koska aika, jona sijoitus maksaa itsensä takaisin, on liian pitkä. Tästä syystä 
komissio on osoittanut 9,1 miljardia euroa sellaisten hankkeiden rahoitukseen, jotka eivät 
kiinnosta yksityisiä sijoittajia mutta ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin turvallisuudelle.

Yleisesti ottaen valmistelija on tyytyväinen ehdotettuun asetukseen ja toivoo, että se tulee 
voimaan ehdotetun aikataulun mukaisesti. Valmistelija kehottaa parlamentin jäseniä, 
komissiota ja neuvostoa toimimaan vastuullisesti ja pidättäytymään tekemästä tämän 
asetuksen hyväksymisestä poliittista kysymystä, sillä tämä voisi uhata unionin turvallisuutta.

Jäljempänä on esitetty muutama tarkistus, joilla pyritään korostamaan energiainfrastruktuurin 
kehittämisen merkitystä sisämarkkinoille yleensä ja erityisesti eurooppalaisille yrityksille ja 
kuluttajille. Kahdessa tarkistuksessa puututaan tiedotukseen liittyviin seikkoihin: kieliin, joilla 
komission perustaman avoimuusfoorumin on oltava saatavilla, sekä siihen, miten hankkeiden 
toteuttajien on julkaistava asiaa koskevia tietoja.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eli 
saattaa valmiiksi energian sisämarkkinat, 
turvata energiansaannin varmuus, etenkin 
kaasun ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 20 

(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 
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prosenttiin ja parantaa energiatehokkuutta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 
Samaan aikaan unionin on valmisteltava 
infrastruktuurejaan energiajärjestelmänsä 
hiilestä irtautumiseen vuoteen 2050 
ulottuvalla pidemmällä aikavälillä.

20 prosenttiin eli kytkeä alueet, joilla on 
suuri uusiutuvien energialähteiden 
tuotantokapasiteetti ja sähkön 
varastointipotentiaali, ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. Samaan aikaan unionin on 
valmisteltava infrastruktuurejaan 
energiajärjestelmänsä hiilestä 
irtautumiseen vuoteen 2050 ulottuvalla 
pidemmällä aikavälillä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Energiamarkkinoiden vapauttamista koskeva kolmas säädöspaketti muodostaa perustan EU:n 
kilpailukykyisille energiamarkkinoille. On tarpeen varmistaa Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja koskevien ohjeiden avulla, että tuotanto ja toimitus erotetaan tehokkaasti 
omistajuudesta, jotta voidaan helpottaa energia-alan kolmannen paketin täytäntöönpanoa ja 
siirtyä todella vapautettuihin energiamarkkinoihin koko EU:ssa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Entistä pidemmälle yhdennetyillä 
energian sisämarkkinoilla tarvitaan selkeitä 
ja läpinäkyviä sääntöjä kustannusten 
jakamisesta rajojen yli, jotta voidaan 
nopeuttaa investointeja rajat ylittävään 
infrastruktuuriin. Helmikuun 4 päivänä 
2011 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
muistutti, että on tärkeää edistää 
verkkoinvestointeja houkuttelevia 
sääntelypuitteita, joissa tariffit vahvistetaan 
rahoitustarpeita vastaavalle tasolle ja rajat 
ylittävien investointien kustannukset 
jaetaan asianmukaisesti kilpailua ja 
kilpailukykyä tehostaen, etenkin Euroopan 
teollisuuden kannalta, ja ottaen huomioon 
kuluttajiin kohdistuvat vaikutukset.

(27) Entistä pidemmälle yhdennetyillä 
energian sisämarkkinoilla tarvitaan selkeitä 
ja läpinäkyviä sääntöjä kustannusten 
jakamisesta rajojen yli, jotta voidaan 
nopeuttaa investointeja rajat ylittävään 
infrastruktuuriin ja hyödyttää näin 
unionin yrityksiä ja etenkin pk-yrityksiä, 
joille korkeat energian hinnat saattavat 
muodostua vakavaksi esteeksi, sekä 
kuluttajia. Helmikuun 4 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto muistutti, 
että on tärkeää edistää verkkoinvestointeja 
houkuttelevia sääntelypuitteita, joissa 
tariffit vahvistetaan rahoitustarpeita 
vastaavalle tasolle ja rajat ylittävien 
investointien kustannukset jaetaan 
asianmukaisesti kilpailua ja kilpailukykyä 
tehostaen, etenkin Euroopan teollisuuden 
ja pk-yritysten kannalta, ja ottaen 
huomioon kuluttajiin kohdistuvat 
vaikutukset.

Perustelu

Ks. myös 16 artiklan 1 kohdan c alakohtaan esitetty vastaava tarkistus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hanke on taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta 
kannattava eikä vaikuta haitallisesti 
energian kohtuuhintaisuuteen 
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loppukuluttajien kannalta tai vääristä 
markkinatoimijoiden välistä reilua 
kilpailua ja tukee siten sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa; ja

Tarkistus 5

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 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 tai se yhdistää 
saarialueet ja syrjäiset alueet unionin 
keskusalueisiin.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän 
turvallinen toiminta;

– yhteentoimivuus, järjestelmän turvallinen 
toiminta ja toimitusvarmuus;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut;

– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut, etenkin kotitalouksien ja 
pk-yritysten kannalta;
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

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.

Kun yhteistä etua koskeva hanke kohtaa 
huomattavia toteuttamisvaikeuksia, 
komissio voi sovittuaan asiasta 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa
nimittää eurooppalaisen koordinaattorin 
enintään yhden vuoden kaudeksi, joka 
voidaan uusia kahdesti.
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Tarkistus 10

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 ovat 
helposti saatavilla maksutta.

Perustelu

Englannin kielessä termi 'open access' voi olla harhaanjohtava, koska sitä käytetään 
tekijänoikeuksien alalla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun päätetään kustannusten jakamisesta 
rajojen yli, huomioon on otettava hankkeen 
(hankkeiden) taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät kustannukset ja 
hyödyt asianomaisissa jäsenvaltioissa sekä 
mahdollinen rahoitustuen tarve.

Kun päätetään kustannusten jakamisesta 
rajojen yli, huomioon on otettava hankkeen 
(hankkeiden) taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät kustannukset ja 
hyödyt asianomaisissa jäsenvaltioissa 
erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan 
kannalta sekä mahdollinen rahoitustuen 
tarve.

Perustelu

On korostettava hyvän energiansaannin merkitystä sisämarkkinoiden toiminnalle ja 
Euroopan taloudelle.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II olevassa 1, 2 ja 4 kohdassa 1. Liitteessä II olevassa 1 ja 4 kohdassa 
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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] 
säännösten mukaisesti.

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] 
säännösten mukaisesti.

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin ja 
töihin annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti, jos hankkeet 
toteutetaan kaasuinfrastruktuurialan 
osissa, joilla pannaan täytäntöön 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä annetussa 
direktiivissä 2009/73/EY säädetyt 
eriyttämistä koskevat säännökset, mukaan 
luettuina niissä jäsenvaltioissa olevat 
kaasuifrastruktuurialan osat, joille on 
myönnetty vapautus kyseisen asian 
suhteen.

Perustelu

Energia-alan vapauttamista koskeva kolmas paketti on pantava täytäntöön etenkin 
kaasumarkkinoilla, ja on varmistettava, että kaasuntuotanto ja kaasutoimitukset pidetään 
erillään ja nykyiset monopoliasemassa olevat verkostot eriytetään. Tätä voidaan helpottaa 
edellyttämällä, että unionin rahoitustukea voidaan myöntää ainoastaan niihin yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin, jotka toteutetaan kaasun infrastruktuuria koskevilla aloilla 
jäsenvaltioissa, joissa omistajuus on eriytetty tehokkaasti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sähkö- ja kaasualojen osalta 
jäsenvaltioiden välisen yhteenliitäntäasteen 
kehitystä, vastaavaa energian hintojen 

(c) sähkö- ja kaasualojen osalta 
jäsenvaltioiden välisen yhteenliitäntäasteen 
kehitystä, vastaavaa energian hintojen 
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kehitystä sekä verkon järjestelmähäiriöiden 
lukumäärää, niiden syitä ja niihin liittyviä 
taloudellisia kustannuksia;

kehitystä kuluttajien ja eurooppalaisten 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
kannalta sekä verkon järjestelmähäiriöiden 
lukumäärää, niiden syitä ja niihin liittyviä 
taloudellisia kustannuksia;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa infrastruktuurien 
avoimuusfoorumin, joka on helposti 
yleisön saatavilla. Foorumi sisältää 
seuraavat tiedot:

Komissio perustaa infrastruktuurien 
avoimuusfoorumin, joka on helposti 
yleisön saatavilla kaikilla unionin 
virallisilla kielillä. Foorumi sisältää 
seuraavat tiedot:

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Syrjäisten saarialueiden virranlähteiden 
kytkeminen manneralueisiin sähkön 
sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi, 
uusiutuvien energialähteiden osuuden 
kasvattamiseksi ja uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetun sähkön 
mantereelle siirtämisen helpottamiseksi.

Tarkistus 16



PE487.677v02-00 12/14 AD\903362FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kilpailu eri verkonhaltijoiden 
markkinavoiman ja eri jäsenvaltioiden 
hintojen lähentymisen kannalta;

(a) kilpailu eri verkonhaltijoiden 
markkinavoiman ja eri jäsenvaltioiden 
hintojen, erityisesti kotitalouksiin 
vaikuttavien hintojen, lähentymisen 
kannalta;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kilpailu eri verkonhaltijoiden 
markkinavoiman ja eri jäsenvaltioiden 
hintojen lähentymisen kannalta;

(a) kilpailu eri verkonhaltijoiden 
markkinavoiman ja eri jäsenvaltioiden 
hintojen, erityisesti kotitalouksiin 
vaikuttavien hintojen, lähentymisen 
kannalta;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
 Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 
tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
tietoja muiden siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden puolesta, on 
palautettava tietojen keruun tulokset 
osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 
12 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhteisen markkina- ja 
verkkomallin osalta tämän liitteen 
1 kohdassa tarkoitettujen syöttötietojen on 
katettava vuodet n+10, n+20 ja n+30, ja 

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

mallin on mahdollistettava taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
täydellinen arviointi erityisesti 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja
mukaan lukien ulkoiset kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Perustelu

On korostettava hyvän energiansaannin merkitystä sisämarkkinoiden toiminnalle ja 
Euroopan taloudelle.
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