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Tarkistus 12
Franz Obermayr

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 prosentilla19, 
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 
turvaamalla samalla eurooppalaisten 
yritysten sijaintipaikkojen säilymisen ja 
kilpailukyvyn ja suojelemalla siten myös 
työpaikkoja, 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.

____________________ ____________________

19 30 prosentilla, jos olosuhteet ovat 
oikeat.

Or. de

Tarkistus 13
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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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 eli yhdistää alueet, joilla on 
suuri uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva tuotantokapasiteetti, alueisiin, 
joilla on sähkön varastointipotentiaalia, ja 
parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan 
unionin on valmisteltava 
infrastruktuurejaan energiajärjestelmänsä 
hiilestä irtautumiseen vuoteen 2050 
ulottuvalla pidemmällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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. 

Tarkistus 15
Franz Obermayr

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) Komission tiedonannossa EU:n 
energiapolitiikka: yhteistyö 
rajanaapureiden kanssa korostetaan, että 
unionin olisi ulkosuhteissaan pyrittävä 
edistämään energiainfrastruktuurien 
kehittämistä sosioekonomisen kehityksen 
tukemiseksi unionin rajojen ulkopuolella. 
Unionini olisi kuitenkin ensisijaisesti 
edistettävä ulkopolitiikassaan kolmansissa 
maissa toteutettavia 
energiainfrastruktuuria koskevia 
hankkeita, joilla parannetaan unionin 
toimitusvarmuutta.

Or. de
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Tarkistus 16
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska energiainfrastruktuureja on 
kehitettävä kiireellisesti, lupamenettelyjen 
yksinkertaistamiseen on liityttävä selkeä 
määräaika, johon mennessä asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
päätöksensä hankkeen rakentamisesta. 
Määräajan pitäisi johtaa menettelyjen 
tehokkaampaan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, eikä se missään 
tapauksessa saisi vaarantaa
ympäristönsuojelua ja yleisön 
osallistumista koskevien korkeiden 
vaatimusten noudattamista.

(24) Koska energiainfrastruktuureja on 
kehitettävä kiireellisesti, lupamenettelyjen 
yksinkertaistamiseen on liityttävä selkeä 
määräaika, johon mennessä asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
päätöksensä hankkeen rakentamisesta.
Määräajan olisi mahdollistettava 
menettelyjen tehokkaampi määrittely ja 
toteuttaminen. Määräaika ei saisi 
kuitenkaan johtaa ympäristönsuojelua ja 
yleisön osallistumista koskevista korkeista
vaatimuksista tinkimiseen eikä 
ydinvoiman edistämiseen siten, että 
ydinenergialla tuotettua sähköä siirretään 
nopeammin.

Or. de

Tarkistus 17
Olle Schmidt

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 

(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 
eurooppalaisia yrityksiä ja etenkin pk-
yrityksiä, joille korkeat energian hinnat 
saattavat muodostua vakavaksi esteeksi, 
sekä eurooppalaisia kuluttajia. Helmikuun 
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rahoitustarpeita vastaavalle tasolle ja rajat 
ylittävien investointien kustannukset 
jaetaan asianmukaisesti kilpailua ja 
kilpailukykyä tehostaen, etenkin Euroopan 
teollisuuden kannalta, ja ottaen huomioon 
kuluttajiin kohdistuvat vaikutukset.

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.

Or. en

Tarkistus 18
Olle Schmidt

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 ja se ei vesitä energian 
kohtuuhintaisuutta loppukuluttajien 
kannalta tai vääristä markkinatoimijoiden 
välistä kilpailua; ja

Or. en

Tarkistus 19
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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olevassa 1 kohdassa määritelty merkittävä 
rajat ylittävä vaikutus.

olevassa 1 kohdassa määritelty merkittävä 
rajat ylittävä vaikutus tai se yhdistää 
saarialueet ja syrjäiset alueet unionin 
keskusalueisiin.

Or. el

Tarkistus 20
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän 
turvallinen toiminta;

– yhteentoimivuus, järjestelmän turvallinen 
toiminta ja toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 21
Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän 
turvallinen toiminta;

– toimitusvarmuus esimerkiksi 
yhteentoimivuuden sekä järjestelmän
turvallisen ja luotettavan toiminnan 
avulla;

Or. el

Tarkistus 22
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 5 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut;

– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut, etenkin kotitalouksia 
koskevat kuluttajapalvelut;

Or. en

Tarkistus 23
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut;

– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut, etenkin kotitalouksia ja 
pk-yrityksiä koskevat kuluttajapalvelut;

Or. en

Tarkistus 24
Sandra Kalniete

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 25
Konstantinos Poupakis

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 sovittuaan asiasta 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 
nimittää eurooppalaisen koordinaattorin 
enintään yhden vuoden kaudeksi, joka 
voidaan uusia kahdesti.

Or. el

Tarkistus 26
Olle Schmidt

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 
julkisesti ja helposti saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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] 
säännösten mukaisesti.

1. Liitteessä II olevassa 1 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] 
säännösten mukaisesti.

Liitteessä II olevassa 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] 
säännösten mukaisesti, jos hankkeet 
toteutetaan kaasun infrastruktuuria 
koskevilla aloilla, joilla pannaan 
täytäntöön maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
direktiivin 2009/73/EY eriyttämistä 
koskevat säännökset, myös 
jäsenvaltioissa, joille on myönnetty 
poikkeus tässä asiassa.

Or. en

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 on eriytettävä. 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.
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Tarkistus 28
Olle Schmidt

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] 
säännösten mukaisesti.

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 (EU) 
N:o ...] säännösten mukaisesti, ja 
rahoituksen päälähteenä on yksityinen 
rahoitus tai talouden toimijoilta saatava 
rahoitus.

Or. en

Tarkistus 29
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 30
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 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.

Or. el

Tarkistus 31
Sandra Kalniete

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;

Or. en



PE488.056v01-00 14/14 AM\900974FI.doc

FI

Tarkistus 32
Sandra Kalniete

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;

Or. en


