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Tarkistus 115
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 172 ja 194 artiklan,

Or. en

Tarkistus 116
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon 
energiainfrastruktuurien painopisteistä 
vuodelle 2020 ja sen jälkeen 
(2011/2034(INI)) 
5 päivänä heinäkuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman,

Or. en

Tarkistus 117
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto hyväksyi (1) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
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26 päivänä maaliskuuta 2010 komission 
ehdotuksen uuden Eurooppa 2020 
-strategian käyttöönotosta. Yksi 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteistä 
on kestävä kasvu, joka saavutetaan 
edistämällä resurssitehokkaampaa, 
ympäristömyötäisempää ja 
kilpailukykyisempää taloutta. 
Energiainfrastruktuurit nostetaan 
keskeiseen asemaan strategian lippulaiva-
aloitteessa "Resurssitehokas Eurooppa", 
jossa korostetaan tarvetta parantaa 
Euroopan verkkoja nopeasti siten, että ne 
voidaan liittää yhteen koko mantereen 
laajuisesti ja mahdollistetaan erityisesti 
uusiutuvien energialähteiden liittäminen 
verkkoon.

26 päivänä maaliskuuta 2010 komission 
ehdotuksen uuden Eurooppa 2020 
-strategian käyttöönotosta. Yksi 
Eurooppa 2020 -strategian painopisteistä 
on kestävä kasvu, joka saavutetaan 
edistämällä resurssitehokkaampaa, 
kestävämpää ja kilpailukykyisempää 
taloutta. Energiainfrastruktuurit nostetaan 
keskeiseen asemaan strategian lippulaiva-
aloitteessa "Resurssitehokas Eurooppa", 
jossa korostetaan tarvetta parantaa 
Euroopan verkkoja nopeasti siten, että ne 
voidaan liittää yhteen koko mantereen 
laajuisesti ja mahdollistetaan erityisesti 
uusiutuvien energialähteiden liittäminen 
verkkoon.

Or. en

Tarkistus 118
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Eurooppa-neuvostossa Barcelonassa 
15.–16. maaliskuuta 2002 asetettua 
kaikkia jäsenvaltioita koskevaa tavoitetta 
yhteenliitäntäasteesta, joka vastaisi 
vähintään kymmentä prosenttia sähkön 
tuotantokapasiteetista, ei ole saavutettu.

Or. en

Tarkistus 119
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Syyskuun 6 päivänä 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1364/2006/EY 
vahvistetaan Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja (TEN-E) koskevat 
suuntaviivat. Suuntaviivojen tavoitteena on 
tukea unionin energian sisämarkkinoiden 
toteuttamista edistäen samalla 
energiavarojen järkiperäistä tuotantoa, 
siirtoa, jakelua ja käyttöä, vähentää 
epäsuotuisassa asemassa olevien ja 
saarialueiden eristyneisyyttä, turvata 
unionin energiantoimitukset ja 
monipuolistaa niitä myös yhteistyössä 
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä 
edistää kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua.

(4) SEUT-sopimuksen 171 artiklan 
mukaan yksi Euroopan laajuisten 
verkkojen tavoitteista on toteuttaa SEUT-
sopimuksen 170 artiklan tavoitteet. Tästä 
syystä olisi otettava huomioon
syyskuun 6 päivänä 2006 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1364/2006/EY, jossa
vahvistetaan Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja (TEN-E) koskevat 
suuntaviivat. Suuntaviivojen tavoitteena on 
tukea unionin energian sisämarkkinoiden 
toteuttamista edistäen samalla 
energiavarojen järkiperäistä tuotantoa, 
siirtoa, jakelua ja käyttöä, vähentää 
epäsuotuisassa asemassa olevien ja 
saarialueiden eristyneisyyttä, turvata 
unionin energiantoimitukset ja 
monipuolistaa niitä myös yhteistyössä 
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä 
edistää kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua.

Or. en

Perustelu

Päätöksessä 1364/2006/EY todetaan, että epäsuotuisten alueiden ja saarialueiden 
eristyneisyyden vähentäminen sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittaminen ovat Euroopan laajuisten verkkojen selkeitä tavoitteita. Tämä olisi otettava 
huomioon myös uudessa asetuksessa, jossa olisi myös selvitettävä, että infrastruktuuria 
koskevassa aloitteessa noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tavoitteita. 

Tarkistus 120
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Syyskuun 6 päivänä 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(4) Syyskuun 6 päivänä 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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päätöksessä N:o 1364/2006/EY 
vahvistetaan Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja (TEN-E) koskevat 
suuntaviivat. Suuntaviivojen tavoitteena on 
tukea unionin energian sisämarkkinoiden 
toteuttamista edistäen samalla 
energiavarojen järkiperäistä tuotantoa, 
siirtoa, jakelua ja käyttöä, vähentää 
epäsuotuisassa asemassa olevien ja 
saarialueiden eristyneisyyttä, turvata 
unionin energiantoimitukset ja 
monipuolistaa niitä myös yhteistyössä 
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä 
edistää kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua.

päätöksessä N:o 1364/2006/EY 
vahvistetaan Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja (TEN-E) koskevat 
suuntaviivat. Suuntaviivojen tavoitteena on 
tukea unionin energian sisämarkkinoiden 
toteuttamista edistäen samalla 
energiavarojen järkiperäistä tuotantoa, 
siirtoa, jakelua ja käyttöä, vähentää 
epäsuotuisassa asemassa olevien ja 
saarialueiden eristyneisyyttä, turvata 
unionin energian toimitukset, lähteet ja 
toimitusreitit ja monipuolistaa niitä myös 
yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa sekä edistää kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua.

Or. en

Tarkistus 121
Kathleen Van Brempt

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 uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaa vähähiilistä 
energiajärjestelmää varten vuoteen 2050 
mennessä. Fossiilisten polttoaineiden 
merkityksen on vähennyttävä ja niiden 
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käytön on laskettava lähes nollaan 
vuoteen 2050 mennessä, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
95 prosentilla olisi mahdollista. 
Uusiutuvan energian osuutta 
energialähteiden valikoimassa olisi 
nostettava asteittain 95 prosenttiin 
vuoteen 2050 mennessä eli siten, että 
välitavoitteiksi asetetaan 45 prosentin 
osuus vuoteen 2020 mennessä ja 
70 prosentin osuus vuoteen 2040 
mennessä.

Or. nl

Tarkistus 122
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eli 
saattaa valmiiksi energian sisämarkkinat, 
turvata energiansaannin varmuus, etenkin 
kaasun ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 
20 prosenttiin ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan 
unionin on valmisteltava 
infrastruktuurejaan energiajärjestelmänsä 
hiilestä irtautumiseen vuoteen 2050 
ulottuvalla pidemmällä aikavälillä siten, 
että noudatetaan Eurooppa-neuvoston 
tavoitetta vähentää EU:n 
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kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla alle 1990-luvun tason 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 123
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eli 
saattaa valmiiksi energian sisämarkkinat, 
turvata energiansaannin varmuus, etenkin 
kaasun ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 
20 prosenttiin ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan 
unionin on valmisteltava 
infrastruktuurejaan energiajärjestelmänsä 
hiilestä irtautumiseen vuoteen 2050 
ulottuvalla pidemmällä aikavälillä siten, 
että noudatetaan Eurooppa-neuvoston 
tavoitetta vähentää EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla alle 1990-luvun tason 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Energiatehokkuuden merkitys on 
ratkaiseva, jotta voidaan saavuttaa 
kasvuhuonekaasupäästöjen vähentämisen 
tavoitteet vuoteen 2020 ja 2050 mennessä 
ja jotta voidaan rakentaa kestävä, 
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kilpailukykyinen, turvallinen, 
keskeytymätön ja kohtuuhintainen 
energiajärjestelmä. Energiankulutuksen 
vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 
2020 ja 40 prosentilla vuoteen 2050 olisi 
asetettava sitovaksi tavoitteeksi.

Or. nl

Perustelu

Energiatehokkuus on nopein ja edullisin keino vähentää energiankulutusta. Lisäksi 
energiatehokkuudella on myönteinen vaikutus infrastruktuuri-investointiin, sillä 
infrastruktuuria ei tarvitse rakentaa sellaista energiaa varten, jota ei kuluteta.

Tarkistus 126
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Energiatehokkuus on elintärkeä 
väline, jonka avulla voidaan saavuttaa 
kestävä energiatulevaisuus ja vähentää 
tarvetta investoida infrastruktuuriin.

Or. es

Tarkistus 127
András Gyürk

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 

(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 
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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.

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 ja koska nykyistä 
energiainfrastruktuuria ei käytetä 
parhaalla mahdollisella tavalla, mikä 
johtuu näiden menettelytapojen 
riittämättömästä täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioissa. Määräysten tiukka 
kansallinen täytäntöönpano sekä unionin 
laajuiset integroidut verkot ovat kuitenkin 
olennaisen tärkeät, jotta voidaan päästä 
infrastruktuuriomaisuuden parhaaseen 
mahdolliseen käyttöön ja voidaan 
varmistaa kilpaillut ja hyvin toimivat 
yhdennetyt markkinat, jotka edistävät 
kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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 

(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 
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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.

energiaverkkoja ei ole liitetty riittävällä 
tavalla yhteen, koska Eurooppa-
neuvostossa vuonna 2002 ja 2007 sovittua 
tavoitetta, jonka mukaan jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava vähintään kymmenen 
prosenttia sähkön ja kaasun 
yhteenliitäntäkapasiteetista, ei ole 
saavutettu. Unionin laajuiset integroidut 
verkot ovat kuitenkin olennaisen tärkeät, 
jotta voidaan varmistaa kilpaillut ja hyvin 
toimivat yhdennetyt markkinat, jotka 
edistävät kasvua, työllisyyttä ja kestävää 
kehitystä.

Or. en

Tarkistus 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 toimitus- ja 
tuotantotoimet on tehokkaasti erotettu 
verkkotoiminnoista, ovat kuitenkin 
olennaisen tärkeät, jotta voidaan varmistaa 
kilpaillut ja hyvin toimivat yhdennetyt 
markkinat, jotka edistävät kasvua, 
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työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

Or. en

Perustelu

Energiamarkkinoiden vapauttamista koskeva kolmas säädöspaketti on perusta 
kilpailukykyisille energiamarkkinoille EU:ssa. Jotta voidaan helpottaa kolmannen 
energiapaketin täytäntöönpanoa ja siirtyä kohti aidosti vapautettuja energiamarkkinoita koko 
EU:ssa, on Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kautta varmistettava, että tuotantoa ja 
toimittamista koskevan omistajuuden tehokas eriyttäminen pannaan täytäntöön.

Tarkistus 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Toimitusvarmuus kaikissa 
jäsenvaltioissa voidaan turvata 
ainoastaan EU:n itä- ja länsiosien 
välisellä täysin yhdennetyllä sisäisen 
infrastruktuurin energiajärjestelmällä.

Or. en

Tarkistus 131
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koko unionin energiavarmuuden 
turvaamiseksi unionin siirtoverkon 
läntisten, itäisten ja kaakkoisten osien 
yhdistämistä on edelleen jatkettava.

Or. ro
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Tarkistus 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Älykkäiden verkkojen merkitys unionin 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa on tunnustettu komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
Älykkäät verkot: innovoinnista 
käyttöönottoon.

(9) Älykkäiden verkkojen merkitys unionin 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa on tunnustettu komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
Älykkäät verkot: innovoinnista 
käyttöönottoon.

Komission olisi tehtävä älykkäitä verkkoja 
koskeva erityisehdotus, jotta voidaan 
kaikilta osin todeta energia- ja 
televiestintäinfrastruktuurien välisten 
nykyisten synergioiden edut.

Or. en

Tarkistus 133
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Energian varastointilaitoksilla sekä 
nesteytetyn maakaasun ja paineistetun 
maakaasun siirto-, vastaanotto-, 
kaasuttamis-, paineenvähennys- ja 
varastointilaitoksilla on kasvava merkitys 
Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien luomisessa. 
Tästä syystä on tällaisten 
energiainfrastruktuurilaitosten 
laajentaminen on toivottavaa ja kuuluu 
kokonaisvaltaisen linjauksen sekä 
toimivan verkkoinfrastruktuurin 
merkittäviin osatekijöihin. Keskenään 
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kilpaileviin hankeryhmiin liittyy kuitenkin 
rahoituksellisia rajoitteita.
Pumppausvarastointivoimaloiden 
rakentamista ja toimintaa koskevaa 
kilpailua ei saa haitata verkkomaksuilla, 
joiden yhteydessä nämä varastot 
rinnastetaan loppukuluttajiin. Tällaisista 
maksuista johtuvat kielteiset vaikutukset 
olisi poistettava.

Or. de

Perustelu

Se, että hankkeista eniten hyötyvät siirtoverkonhaltijat rahoittavat sähkön varastointilaitosten 
investointikulut, on vastoin EU:n sisämarkkinoiden perusperiaatteita ja sen vuoksi siitä on 
luovuttava. Sama pätee maakaasuvarastoihin, kuten nesteytetyn maakaasun ja paineistetun 
maakaasun käsittelylaitoksiin. Pumppausvarastointivoimalat eivät ole loppukuluttajia. Tästä 
syystä olisi kannustettava näihin kohdistuvia investointeja ja nykyisten laitosten toiminnan 
jatkamista kilpailulainsäädännön mukaisesti säätämällä vapautuksia loppukuluttajilta 
perityistä maksuista.

Tarkistus 134
Teresa Riera Madurell

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. 
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, kuten Afrikka–Espanja–
Ranska-akseli sellaisena kuin se on 
määriteltynä Euroopan energia-alan 
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elvytysohjelmassa.

Or. en

Perustelu

Olisi asetettava etusijalle konkreettisia hankkeita, jotka on jo määritelty muissa 
lainsäädäntöehdotuksissa, kuten TEN-E-suuntaviivoissa sekä elvytysohjelmassa (yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 663/2009). 

Tarkistus 135
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Euroopan kannalta merkittävän 
sähkön- ja kaasunsiirtoinfrastruktuurin 
investointitarpeiksi arvioidaan noin 
200 miljardia euroa vuoteen 2020 
mennessä. Investointimäärien huomattava 
lisäys aikaisempiin trendeihin verrattuna 
kehittämällä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä nopeammin ja 
kattavammin ja saavuttamalla 
vuoteen 2020 mennessä unionin tavoitteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä 20 prosentilla, 
energiatehokkuuden parantamisesta 
20 prosentilla ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden nostamisesta 
20 prosentilla ja kiireellinen tarve toteuttaa 
ensisijaiset energiainfrastruktuurit 
edellyttävät uutta lähestymistapaa 
energiainfrastruktuurien, erityisesti 
luonteeltaan rajat ylittävien 
infrastruktuurien, sääntelyyn ja 
rahoitukseen.

Or. de
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Tarkistus 136
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 137
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komissio arvioi energianeuvostolle 
kesäkuussa 2011 antamassaan 
kertomuksessa, että Euroopan kannalta 
merkittävien energiainfrastruktuurien 
kokonaisinvestointitarve vuoteen 2020 
mennessä on noin 200 miljardia euroa, 
joka jakautuu seuraavasti: noin 
140 miljardia euroa korkeajännitteisiin 
sähkönsiirtojärjestelmiin maalla ja 
merellä sekä varastointiin ja älykkäisiin 
verkkosovelluksiin siirto- ja jakelutasolla 
ja noin 70 miljardia euroa 
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korkeapaineisiin kaasunsiirtoputkiin.
Tämä investointitarpeiden ero on otettava 
asianmukaisesti huomioon siten, että 
korvamerkitään sähköä varten ainakin 
kaksi kolmasosaa Verkkojen Eurooppa 
-välineen talousarvion 
sähköinfrastruktuuria varten 
käytettävissä olevista määrärahoista.

Or. en

Perustelu

Komissio on selvästi määritellyt, että huomattavin osa tarvittavista investoinneista koskee 
sähköinfrastruktuuria: sekä sähkön siirtoa että sen jakelua. Tämä olisi otettava riittävällä 
tavalla huomioon määriteltäessä rahoituskelpoisuutta tämän suuntaa-antavan asetuksen 
puitteissa.

Tarkistus 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission kesäkuussa 2011 
tekemien arvioiden mukaisista 200 
miljardin euron investointitarpeista noin 
140 miljardia euroa on tarkoitettu 
sähköinvestointeihin ja noin 70 miljardia 
euroa kaasuinvestointeihin. Ehdot 
täyttäviin hankkeisiin tarkoitetut varat 
olisi jaettava suhteessa näihin tarpeisiin. 
Näin ollen vähintään kaksi kolmasosaa 
rahoitustuesta olisi varattava 
sähköhankkeisiin.

Or. nl

Tarkistus 139
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Uuden energialähteiden 
valikoiman yhä suurempi tekninen 
monimutkaisuus, joka johtuu uusiutuvien 
energialähteiden osuuden merkittävästä 
kasvusta lyhyessä ajassa, on lisännyt 
koordinaation puutteen ja jopa 
sähkökatkosten ja uusiutuvan energian 
rajoittamisen riskiä useista tahoista 
riippuvaisissa verkoissa. Yhdysvaltojen 
liittovaltion energiasääntelykomission 
(US Federal Energy Regulatory 
Commission) kokemusten mukaan sähkö-
ja kaasuverkkojen tiivis koordinointi sekä 
alueellisesti että unionin tasolla tietojen 
keräämiseksi reaaliaikaisista rajat 
ylittävistä toimituksista voi muodostua 
tärkeäksi välineeksi kansallisille 
sääntelyviranomaisille, siirtoverkkojen 
haltijoille, energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 
ja komissiolle, ja se voi tuottaa tietoa, jota 
infrastruktuuriverkkojen suunnittelu ja 
tehokas käyttö edellyttävät. Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
olisi esitettävä komissiolle ehdotuksia, 
jotka koskevat unionin 
energiainfrastruktuurin toiminnan 
asianmukaisen tosiaikaisen 
koordinoinnin rakennetta ja toteutusta, ja 
komission olisi kuultava kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) Uuden energialähteiden 
valikoiman yhä suurempi tekninen 
monimutkaisuus, joka johtuu uusiutuvien 
energialähteiden osuuden merkittävästä 
kasvusta lyhyessä ajassa, on lisännyt 
koordinaation puutteen ja jopa 
sähkökatkosten riskiä useista tahoista 
riippuvaisissa verkoissa. Sähkö- ja 
kaasuverkkojen tiivis koordinointi sekä 
alueellisesti että unionin tasolla tietojen 
keräämiseksi reaaliaikaisista rajat 
ylittävistä toimituksista voi muodostua 
tärkeäksi välineeksi kansallisille 
sääntelyviranomaisille, siirtoverkkojen 
haltijoille, virastolle ja komissiolle, ja se 
voi tuottaa tietoa, jota 
infrastruktuuriverkkojen suunnittelu ja 
tehokas käyttö edellyttävät. Sähkön ja 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen (ENTSO-E ja 
ENTSO-G) olisi esitettävä komissiolle 
ehdotuksia Euroopan energia-
infrastruktuurin toiminnan 
asianmukaisen tosiaikaisen 
koordinoinnin rakenteesta ja 
toteuttamisesta siten, että otetaan 
huomioon erilaiset alueelliset 
toiminnalliset vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ajatus siirtoverkon haltijoiden toiminnan koordinoinnista reaaliajassa on kiinnostava, mutta 
jäsenvaltioiden ja niiden siirtoverkon haltijoiden on kuitenkin kannettava oikeudellinen 
vastuu toimitusvarmuudesta ja toiminnan turvallisuudesta. On syytä ottaa huomioon 
sähkönsiirtojärjestelmien toiminnallisten tarpeiden huomattavat keskinäiset erot. Lisäksi 
voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä on riittävästi vaatimuksia, jotka koskevat 
siirtoverkon haltijoiden toimintaa ja siirtoverkkojen omistajuutta.

Tarkistus 141
Ioan Enciu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 194 artiklassa 
tarkoitetun unionin energiapolitiikkaa 
koskevan yhteisvastuun perusperiaatteen 
noudattamiseksi olisi otettava huomioon 
kaikkien Euroopan alueiden 
tasapainoinen kehittäminen sikäli kuin se 
koskee sähkön-, kaasun- ja 
öljynsiirtoinfrastruktuurin alan 
hankkeiden priorisointia ja 
täytäntöönpanoa sekä hiilidioksidin siirto-
ja varastointitoimintoja.

Or. en

Tarkistus 142
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolla 
on tärkeä tehtävä varmistaa, että 
infrastruktuurin kehittämistä edistetään 
tällä lainsäädännöllä Euroopan 
laajuisessa mittakaavassa. Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 
olisi myönnettävä riittävästi varoja, joiden 
avulla se voi toteuttaa tärkeää 
tehtäväänsä.

Or. en

Tarkistus 143
Yannick Jadot
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio on määritellyt kaikkien 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien tiiviin 
kuulemisen jälkeen 12 strategista Euroopan 
laajuista ensisijaista 
energiainfrastruktuuria, joiden 
toteuttaminen vuoteen 2020 mennessä on 
olennaisen tärkeää unionin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ensisijaisiin 
infrastruktuureihin sisältyy erilaisia 
maantieteellisiä alueita tai aihealueita 
sähkön siirron ja varastoinnin, kaasun 
siirron ja varastoinnin ja nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun infrastruktuurin, 
hiilidioksidin siirron ja 
öljyinfrastruktuurin aloilla.

(14) Komissio on määritellyt kaikkien 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien tiiviin 
kuulemisen jälkeen 12 strategista Euroopan 
laajuista ensisijaista 
energiainfrastruktuuria, joiden 
toteuttaminen vuoteen 2020 mennessä on 
olennaisen tärkeää unionin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ensisijaisiin 
infrastruktuureihin sisältyy erilaisia 
maantieteellisiä alueita tai aihealueita 
sähkön siirron ja varastoinnin, kaasun 
siirron ja varastoinnin ja nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun infrastruktuurin ja 
öljyinfrastruktuurin aloilla.

Or. en

Tarkistus 144
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Varastointilaitoksilla sekä 
nesteytetyn maakaasun ja paineistetun 
maakaasun käsittelylaitoksilla on tärkeä 
rooli Euroopan laajuisessa 
energiainfrastruktuurissa, sillä niiden 
avulla turvataan varastoidun energian 
toimittaminen ja jakaminen. Siksi 
tällaisten energiavarastojen pikainen 
kehittäminen on tärkeä toimivan 
verkkoinfrastruktuurin osa.
Pumppausvarastointivoimaloiden 
rakentamista ja toimintaa koskevaa 
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kilpailua ei saa haitata verkkomaksuilla, 
joiden yhteydessä nämä varastot 
rinnastetaan loppukuluttajiin.

Or. de

Tarkistus 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Huolimatta unionin pyrkimyksistä 
nopeuttaa hiilen talteenoton ja 
varastoinnin kehittämistä ja toteuttamista 
erillisen määrärahan myöntämistä hiilen 
talteenotto- ja varastointitarkoituksiin ei 
voida perustella tämän asetuksen 
puitteissa, sillä hiilen talteenotto- ja 
varastointitekniikkaa ei aiota rakentaa 
kaupallisessa laajuudessa ennen 
vuotta 2020.

Or. en

Tarkistus 146
András Gyürk

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. 

(15) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
yksilöitävä yhteisin, läpinäkyvin ja 
objektiivisin perustein sen mukaan, kuinka 
paljon ne vaikuttavat energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen.
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Suunnitelmassa olisi erityisesti otettava 
huomioon 4 päivänä helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät tarpeesta integroida reuna-
alueiden energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin.

Or. en

Perustelu

Kymmenvuotisen kehityssuunnitelman mukaisen menettelyn on oltava avoin ja joustava, jotta 
siihen voidaan sisällyttää alueellisten ryhmien ehdottamia yhteistä etua koskevia hankkeita. 

Tarkistus 147
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen siten, että samalla otetaan
huomioon 4 päivänä helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät tarpeesta integroida reuna-
alueiden energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 148
Ioan Enciu
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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 yhteisin, läpinäkyvin ja 
objektiivisin perustein sen mukaan, kuinka 
paljon ne vaikuttavat energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sähkön ja 
kaasun osalta ehdotetuissa hankkeissa
olisi erityisesti otettava huomioon 
4 päivänä helmikuuta 2011 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmät tarpeesta 
integroida reuna-alueiden 
energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin.

Or. en

Tarkistus 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

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 lisätä investointeja 
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uusiutuviin energialähteisiin sekä 
turvallisiin ja kestäviin 
hiilidioksidipäästöiltään vähäisiin 
tekniikoihin.

Or. en

Tarkistus 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

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 ilmasto- ja 
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.

Or. en

Tarkistus 151
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 172 artiklan noudattamiseksi 

(16) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 172 artiklan noudattamiseksi 
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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.

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 rakennuttava 
alueellisten yhteistyörakenteiden varaan.

Or. en

Tarkistus 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

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) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 172 artiklan noudattamiseksi 
olisi perustettava alueelliset ryhmät, joiden 
tehtävänä on ehdottaa yhteistä etua 
koskevia hankkeita jäsenvaltioiden 
hyväksyttäviksi nykyisiä alueellisia 
aloitteita vaarantamatta. 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 
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rakenteisiin.

Or. en

Tarkistus 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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) 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 rakennuttava 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden olemassa olevien 
alueellisten yhteistyörakenteiden ja 
jäsenvaltioiden ja komission perustamien
muiden rakenteiden varaan.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa kehys, jossa vastuu on selkeästi jaettu, alueellisten ryhmien olisi 
hyödynnettävä nykyisistä aloitteista saatuja kokemuksia integroitumatta niihin.

Tarkistus 154
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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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. Tämä edellyttää, 
että luettelosta päättää komissio, 
kunnioittaen kuitenkin avoimuus- ja 
puolueettomuusperiaatteita hankkeiden 
valintamenettelyssä. Jäsenvaltioiden 
oikeus hyväksyä niiden alueeseen liittyviä 
yhteistä etua koskevia hankkeita turvataan 
perussopimuksen mukaisesti. Jos 
jäsenvaltiot epäävät yhteiseen etuun 
liittyviä hankkeita niiden alueella, 
epääminen olisi perusteltava 
asianmukaisesti ja sille olisi esitettävä 
asiaperusteet. Jäsenvaltioiden alueellisten 
ryhmien olisi kuitenkin huolehdittava 
lopullisesta päätöksestä. Tähän asetukseen 
liittyvässä vaikutuksen arvioinnissa tehdyn 
analyysin mukaan yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden lukumääräksi 
arvioidaan noin 100 sähkön alalla ja 50 
kaasun alalla.

Or. en

Tarkistus 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

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, 

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista ja joilla on 
huomattava vaikutus unionin ilmasto- ja 
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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.

energiatavoitteiden täytäntöönpanoon. 
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.

Or. en

Tarkistus 156
András Gyürk

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. Tämä edellyttää, 
että luettelosta päättää komissio ottaen 
huomioon kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset, 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.

Or. en

Tarkistus 157
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Alueellisten ryhmien olisi 
yksilöintiprosessissa otettava aina 
huomioon kaikki hankkeet, jotka täyttävät 
kelpoisuusperusteet eli että niitä voidaan 
pitää yhteistä etua koskevina hankkeina, 
joita ei ole sisällytetty kymmenvuotisiin 
verkonkehittämissuunnitelmiin.

Or. en

Perustelu

Tällaiset hankkeet saattavat olla alttiimpia suuremmille ja keinotekoisesti luoduille riskeille 
sen vuoksi, ettei niitä ole sisällytetty kymmenvuotisiin verkonkehittämissuunnitelmiin, minkä 
vuoksi ne joutuvat epätasa-arvoiseen kilpailutilanteeseen, mikä puolestaan johtaa kilpailun 
vääristymiseen, vaikka ne saattaisivat osoittautua tarpeellisiksi ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien täytäntöönpanossa sekä asetuksessa vahvistettujen EU:n 
energiatavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
toteutettava mahdollisimman pian ja niitä 
olisi seurattava ja arvioitava tiiviisti 
aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 
hallinnollista taakkaa hankkeiden 
toteuttajille. Komission olisi nimitettävä 
eurooppalaiset koordinaattorit hankkeille, 
joissa kohdataan erityisiä vaikeuksia.

(18) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
toteutettava mahdollisimman pian ja niitä 
olisi seurattava ja arvioitava tiiviisti 
aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 
hallinnollista taakkaa hankkeiden 
toteuttajille. Komission olisi nimitettävä 
eurooppalaiset koordinaattorit hankkeille, 
jotka ylittävät kolmen vuoden määräajan 
tai joissa kohdataan erityisiä vaikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 159
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
toteutettava mahdollisimman pian ja niitä 
olisi seurattava ja arvioitava tiiviisti 
aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 
hallinnollista taakkaa hankkeiden 
toteuttajille. Komission olisi nimitettävä 
eurooppalaiset koordinaattorit hankkeille, 
joissa kohdataan erityisiä vaikeuksia.

(18) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
toteutettava mahdollisimman pian ja niitä 
olisi seurattava ja arvioitava tiiviisti 
aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 
hallinnollista taakkaa hankkeiden 
toteuttajille. Komission olisi 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
suostumuksella nimitettävä eurooppalaiset 
koordinaattorit hankkeille, joissa 
kohdataan erityisiä vaikeuksia.

Or. en

Tarkistus 160
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner

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. Olisi syytä 
määrittää tärkeysjärjestyksen ja 
kustannustehokkuuden mukaan, missä 
infrastruktuuri voitaisiin minimoida 
energiatehokkuustoimilla, missä nykyistä 
kansallista ja rajatylittävää 
infrastruktuuria voitaisiin parantaa tai 
nykyaikaistaa ja missä tarvitaan uutta 
infrastruktuuria ja missä sitä voitaisiin 
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rakentaa nykyisen energia- tai 
energiansiirtoinfrastruktuurin oheen.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton: viittaa voimassa olevan ja hyvin tunnetun lainsäädännön määräyksiin ja siihen, 
että jäsenvaltioiden on noudatettava tätä lainsäädäntöä. Viitattaessa yleiseen etuun olisi 
myös korostettava mahdollisia kustannustehokkaita toimenpiteitä ja johdonmukaiseen 
energiasuunnitteluun.

Tarkistus 161
Werner Langen

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. Alueellisille tai kansallisille 
hankkeille voidaan antaa sama 
prioriteettiasema, jos siten varmistetaan 
uusiutuvien energialähteiden integrointi 
verkkoon ja kilpailu. Tämä koskee myös 
hankkeita, joissa on mukana unionin 
ulkopuolisia kolmansia maita (kuten 
Sveitsi). 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.

Or. de

Tarkistus 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho
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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, kun kaikki 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät.

Jäsenvaltioita myös kannustetaan 
soveltamaan hallinnollisen käsittelyn 
säännöksiä yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin ja kansallista etua koskeviin 
hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 163
Ioan Enciu

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 

(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 selkeitä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, olisi myönnettävä 
lupa yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä, kun kaikki direktiiveissä 92/43/EY 
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säädetyt ehdot täyttyvät. ja 2000/60/EU säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 164
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Yhden toimivaltaisen viranomaisen 
perustamisen kansallisella tasolla 
kokoamaan yhteen tai koordinoimaan
kaikkia lupamenettelyjä ("keskitetty 
palvelupiste") pitäisi vähentää 
monimutkaisuutta, parantaa tehokkuutta ja 
avoimuutta ja edesauttaa jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tiivistämistä.

(21) Yhden toimivaltaisen viranomaisen 
perustamisen kansallisella tasolla 
kokoamaan yhteen kaikkia lupamenettelyjä 
("keskitetty palvelupiste") pitäisi vähentää 
monimutkaisuutta, parantaa tehokkuutta ja 
avoimuutta ja edesauttaa jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tiivistämistä.

Or. en

Perustelu

Suurin osa uuden infrastruktuurin täytäntöönpanoa koskevista määräajoista on kytköksissä 
lupien myöntämisvaiheeseen, mikä ei ole verkonhaltijan tai hankkeen toteuttajan valvonnassa. 
Prosessi muuttuu entistä monimutkaisemmaksi, jos toimivaltuuksia tällä alalla jaetaan eri 
hallinnoille, mukaan luettuna alueellinen ja paikallinen hallinto. Kokonaisvaltaisen 
järjestelmän avulla prosessia voidaan nopeuttaa entisestään. Koordinoitu järjestelmä sitä 
vastoin tarjoaa vain puolittaisen ratkaisun mutta ei poista ongelmaa.

Tarkistus 165
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Yhden toimivaltaisen viranomaisen 
perustamisen kansallisella tasolla 
kokoamaan yhteen tai koordinoimaan
kaikkia lupamenettelyjä ("keskitetty 

(21) Yhden toimivaltaisen viranomaisen 
perustamisen kansallisella tasolla 
kokoamaan yhteen kaikkia lupamenettelyjä 
("keskitetty palvelupiste") pitäisi vähentää 
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palvelupiste") pitäisi vähentää 
monimutkaisuutta, parantaa tehokkuutta ja 
avoimuutta ja edesauttaa jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tiivistämistä.

monimutkaisuutta, parantaa tehokkuutta ja 
avoimuutta ja edesauttaa jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tiivistämistä.

Or. en

Perustelu

Suurin osa uuden infrastruktuurin täytäntöönpanoa koskevista määräajoista on kytköksissä 
lupien myöntämisvaiheeseen, mikä ei ole verkonhaltijan tai hankkeen toteuttajan valvonnassa. 
Turvaamalla lailliset takeet EU:n toimielinten olisi kyettävä säätämään yhteisestä 
tehokkaasta menettelystä, johon liittyy yksi koordinaattori ja tiukat asianomaisia hallintoja 
koskevat määräajat.

Tarkistus 166
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan 
soveltamaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lupamenettelysäännöksiä 
tarvittaessa myös muihin hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jäsenvaltioita myös kannustetaan 
soveltamaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lupamenettelysäännöksiä 
myös kansallisiin hankkeisiin.

Or. en
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Tarkistus 168
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 pitäisi johtaa menettelyjen 
tehokkaampaan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, eikä se missään 
tapauksessa saisi vaarantaa 
ympäristönsuojelua ja yleisön 
osallistumista koskevien korkeiden 
vaatimusten noudattamista. Sen olisi sitä 
vastoin edistettävä ympäristöongelmien 
viiveetöntä ja johdonmukaista arviointia 
ja tunnistamista, käytettävissä olevia 
vaihtoehtoja koskevaa avointa linjausta 
sekä yleisön osallistumista aikaisessa 
vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 169
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kun otetaan huomioon, että monia 
infrastruktuurihankkeita ei pitkällisten 
hyväksymismenettelyjen vuoksi saada 
ajoissa päätökseen käyttöönottopäivään 
mennessä, hankkeen toteuttajan on 
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harkittava teknologiariippumatonta 
linjausta lupamenettelyn ensimmäisestä 
vaiheesta alkaen tarkastelemalla 
erityisesti kaikkia liitteessä I (1 a) 
lueteltuja vaihtoehtoja tai niiden 
yhdistelmää.

Or. en

Tarkistus 170
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tämän asetuksen ja erityisesti sen 
lupien myöntämistä, yleisön osallistumista 
ja yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamista koskevien säännösten ei 
pitäisi rajoittaa kansainvälisen ja unionin 
lainsäädännön soveltamista, mukaan lukien 
ympäristön ja ihmisten terveyden suojelua 
koskevat säännökset sekä yhteisen 
kalastus- ja meripolitiikan nojalla 
hyväksytyt säännökset.

(25) Tämän asetuksen ja erityisesti sen 
lupien myöntämistä, yleisön osallistumista 
ja yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamista koskevien säännösten ei 
pitäisi rajoittaa varovaisuusperiaatteen 
eikä kansainvälisen ja unionin 
lainsäädännön soveltamista, mukaan lukien 
ympäristön ja ihmisten terveyden suojelua 
koskevat säännökset sekä yhteisen 
kalastus- ja meripolitiikan nojalla 
hyväksytyt säännökset.

Or. en

Tarkistus 171
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kustannusten asianmukaista jakamista 
koskevan keskustelun lähtökohtana olisi 
käytettävä infrastruktuurihankkeen 

(26) Kustannusten asianmukaista jakamista 
koskevan keskustelun lähtökohtana olisi 
käytettävä infrastruktuurihankkeen 
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kustannusten ja hyötyjen arviointia, joka 
tehdään energiajärjestelmän laajuiseen 
analyysiin perustuvan yhdenmukaistetun 
menetelmän pohjalta osana 
kymmenvuotisia verkon 
kehittämissuunnitelmia, jotka 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset 
verkostot laativat verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti ja jotka energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto arvioi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun asetuksen (EY) N:o 713/2009 
mukaisesti.

kustannusten ja hyötyjen arviointia, joka 
tehdään energiajärjestelmän laajuiseen 
pitkän aikavälin analyysiin perustuvan 
yhdenmukaistetun menetelmän pohjalta 
direktiivin 2009/28/EY tavoitteiden, muun 
asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
sekä Eurooppa 2050 -tavoitteiden 
mukaisesti, siten kuin komission 
etenemissuunnitelmassa on kaavailtu,
osana kymmenvuotisia verkon 
kehittämissuunnitelmia, jotka 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset 
verkostot laativat verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti ja jotka energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto arvioi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun asetuksen (EY) N:o 713/2009
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 172
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kustannusten asianmukaista jakamista 
koskevan keskustelun lähtökohtana olisi 
käytettävä infrastruktuurihankkeen 
kustannusten ja hyötyjen arviointia, joka 
tehdään energiajärjestelmän laajuiseen 
analyysiin perustuvan yhdenmukaistetun 
menetelmän pohjalta osana 
kymmenvuotisia verkon 

(26) Kustannusten asianmukaista jakamista 
koskevan keskustelun lähtökohtana olisi 
käytettävä infrastruktuurihankkeen 
kustannusten ja hyötyjen arviointia, joka 
tehdään sellaiseen energiajärjestelmän 
laajuiseen analyysiin perustuvan 
yhdenmukaistetun menetelmän pohjalta, 
jonka siirtoverkonhaltijoiden 
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kehittämissuunnitelmia, jotka 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset 
verkostot laativat verkkoon pääsyä 
koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä 
sähkön kaupassa 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti ja jotka energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto arvioi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun asetuksen (EY) N:o 713/2009 
mukaisesti.

eurooppalaiset verkostot laativat verkkoon 
pääsyä koskevista edellytyksistä rajat 
ylittävässä sähkön kaupassa 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 ja 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 mukaisesti ja jotka energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto arvioi energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun asetuksen (EY) N:o 713/2009 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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 

(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. Sen vuoksi, jos 



AM\898891FI.doc 41/97 PE487.726v01-00

FI

kohdistuvat vaikutukset. sitä pidetään tarpeellisena, olisi 
suoritettava kaikissa jäsenvaltioissa 
hankkeen toteuttajien 
investointikustannusten vertailuanalyysi, 
jotta voidaan varmistaa, että kustannukset 
käytetään tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 174
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Koska tällä asetuksella pyritään 
rakentamaan erittäin kilpailukykyiset 
energia-alan sisämarkkinat, yhteistä etua 
koskevilla hankkeilla on edesautettava 
unionin yhteisen energiapolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista ja ennen 
kaikkea energian sisämarkkinoiden 
loppuun saattamista sekä 
toimitusvarmuuden takaamista siten, että 
asianmukaista huomiota kiinnitetään 
siihen, että markkinat eivät vääristy.

Or. en

Tarkistus 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jäsenvaltioiden olisi niissä 
maakaasun siirtohankkeissa, joiden rajat 
ylittävä vaikutus on merkittävä, harkittava 
sellaisen tahon nimittämistä, joka voi
tehdä pitkän aikavälin sitoumuksia 
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kapasiteetinvarauksen muodossa toisessa 
jäsenvaltiossa, jotta rajat ylittävät 
kustannukset voidaan jakaa hankkeen 
edunsaajien kesken. Tällaista 
kapasiteettia olisi tarjottava markkinoille.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurikustannuksista olisi ensisijaisesti vastattava taloudellisesti pitkän aikavälin 
kapasiteettisopimuksilla ja/tai vaihtoehtoisesti jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten 
sitoumuksilla. Rajat ylittävässä kustannusten jakamisessa olisi keskityttävä kustannusten 
jakautumiseen verkon käyttäjien kesken pitkän aikavälin kapasiteetinvarausten muodossa. 
Myös markkinoiden ulkopuoliset toimijat, kuten jäsenvaltiot tai jäsenvaltioiden tähän 
tarkoitukseen perustamat tahot, voisivat tehdä tällaisia sitoumuksia.

Tarkistus 176
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jäsenvaltioiden olisi niissä 
maakaasun siirtohankkeissa, joiden rajat 
ylittävä vaikutus on merkittävä, harkittava 
sellaisen tahon nimittämistä, joka voi 
tehdä pitkän aikavälin sitoumuksia 
kapasiteetinvarauksen muodossa toisessa 
jäsenvaltiossa, jotta rajat ylittävät 
kustannukset voidaan jakaa hankkeen 
edunsaajien kesken. Tällaista 
kapasiteettia olisi tarjottava markkinoille.

Or. en

Tarkistus 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(28 a) Markkinoiden tehokas toiminta on 
oleellista, jotta riittävä määrä investoijia 
saadaan houkutelluksi ja jotta markkinat 
rahoittavat valtaosan 
investointikustannuksista. Joissakin 
tapauksissa markkinamekanismit eivät 
yksistään kuitenkaan ole riittäviä 
tarkoitettujen tuloksien saavuttamiseksi. 
Tämä koskee erityisesti sellaisten 
tärkeiden hankkeiden rahoittamista, jotka 
lyhyellä tähtäimellä eivät ole 
markkinoiden näkökulmasta 
houkuttelevia mutta joiden kehitys on 
tästä huolimatta tarpeellista tarkoitettujen 
energiainfrastruktuuritavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tästä syystä on 
ratkaisevan tärkeää, että julkinen sektori 
antaa tarpeellisen taloudellisen tuen 
tällaisille hankkeille ottamalla käyttöön 
valikoiman innovoinnin edistämiseen 
tähtääviä rahoitusvälineitä. 

Or. nl

Tarkistus 178
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. Helmikuun 4 
päivänä 2011 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. Helmikuun 4 
päivänä 2011 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
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Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
kehitettävä avustusten ja rahoitusvälineiden 
kautta annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 
pienenä.

Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
kehitettävä avustusten ja rahoitusvälineiden 
kautta annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 
pienenä. Tällöin olisi hyödynnettävä 
kokemuksia, joita on saatu 
kokeiluvaiheessa 
joukkovelkakirjalainojen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. de

Tarkistus 179
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. 
Helmikuun 4 päivänä 2011 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
kehitettävä avustusten ja rahoitusvälineiden 
kautta annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. 
Helmikuun 4 päivänä 2011 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
vakaan ja ennakoitavissa olevan 
sääntelykehyksen ohella kehitettävä 
avustusten ja rahoitusvälineiden kautta 
annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
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pienenä. ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 
pienenä.

Or. en

Perustelu

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi perustavaa laatua oleva väline ei ole investointien 
tukseminen vaan sellaisen koko Euroopan kattavan vakaan, yhtenäisen ja ennakoitavissa 
olevan kehyksen luominen, joka antaa toteuttajille ja sijoittajille mahdollisuuden saada 
varoja pääomamarkkinoilta tällaisten sijoitusten toteuttamiseksi ilman sääntelyyn liittyvää 
riskiä. Mitä pienempi sääntelyyn liittyvä riski on, sitä matalammat ovat investointien 
kustannukset.

Tarkistus 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. 
Helmikuun 4 päivänä 2011 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
kehitettävä avustusten ja rahoitusvälineiden 
kautta annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. 
Helmikuun 4 päivänä 2011 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
vakaan ja ennakoitavissa olevan 
sääntelykehyksen ohella kehitettävä 
avustusten ja rahoitusvälineiden kautta 
annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
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pienenä. ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 
pienenä.

Or. en

Tarkistus 181
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. 
Helmikuun 4 päivänä 2011 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
kehitettävä avustusten ja rahoitusvälineiden 
kautta annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin samalla kun unionin 
rahoitusosuus pidetään mahdollisimman 
pienenä.

(29) Euroopan energia-alan elvytysohjelma 
(EEPR) on osoittanut lisäarvon, jota 
saadaan kokoamalla yksityistä rahoitusta 
unionin merkittävän rahoitustuen avulla, 
jotta Euroopan kannalta merkittävät 
hankkeet voidaan toteuttaa. 
Helmikuun 4 päivänä 2011 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto totesi, että joihinkin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin voidaan 
tarvita jonkin verran julkista rahoitusta 
yksityisen lisärahoituksen saamiseksi. 
Talous- ja rahoituskriisin ja 
talousarviorajoitusten vuoksi seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
kehitettävä avustusten ja rahoitusvälineiden 
kautta annettavaa kohdennettua tukea, joka 
houkuttelee uusia sijoittajia investoimaan 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

Or. en

Tarkistus 182
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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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 ja tämän lisäksi
rakennerahastoista rahoitetaan paikallisesti 
tai alueellisesti merkittäviä älykkäitä 
energianjakeluverkkoja. Nämä kaksi 
rahoituslähdettä täydentävät siis toisiaan.

Or. en

Perustelu

The investment needs for gas and electricity infrastructure are enormous up to 2020 and 
therefore do not justify priority and allocations to CCS transport infrastructure within this 
regulation. Due to the lack of economic and commercial viability of CCS by 2020 the 
regulation should focus on achieving the energy policy objectives. The Connecting Europe 
Facility has a specified objective of using cross-sectoral synergies between transport, energy 
and ICT infrastructure, where smart grids is an obvious combination of the two latter. It is 
important to specify that funding of smart grids is not limited to the Structural Funds.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 183
Adina-Ioana Vălean
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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, jotka on vahvistettu
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa 
ehdotetussa asetuksessa, 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

Perustelu

Energiaa koskevissa suuntaviivoissa olisi määriteltävä yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka 
olisi toteutettava vuoteen 2020 mennessä. Tästä syystä on tärkeää, että suuntaviivat 
hyväksytään mahdollisimman pian. Ehdot, joilla yhteistä etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen nojalla, olisi 
määriteltävä Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa asetuksessa. Tällä tavalla voitaisiin 
parantaa monivuotisen rahoituskehyksen päättymisen jälkeen käytettävissä olevien EU:n 
varojen jakamista mutta myös yhteistä etua koskevia hankkeita, joita olisi rahoitettava 
Verkkojen Eurooppa -välineen kautta.

Tarkistus 184
Sabine Wils
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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. de

Tarkistus 185
András Gyürk

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 

(30) Sähkö-, kaasu-, öljy- ja 
hiilidioksidialan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden olisi voitava saada unionin 
rahoitustukea selvityksiin ja, tietyin 
ehdoin, töihin Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan ehdotetun asetuksen 
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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.

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

Tarkistus 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
kehittämistä ja yhteentoimivuutta ja 
liitäntöjä näihin verkkoihin, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(32) Se, että jäsenvaltiot eivät ole 
pystyneet saavuttamaan Eurooppa-
neuvoston maaliskuussa 2002 asettamaa 
sähkön yhteenliitäntätavoitetta, on osoitus 
siitä, että jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta 
eli Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
kehittämistä ja yhteentoimivuutta ja 
liitäntöjä näihin verkkoihin, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
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tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Tarkistus 187
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällä asetuksella vahvistetuissa 
suuntaviivoissa ja erityisesti siinä 
määritellyissä yhteistä etua koskevissa 
hankkeissa on noudatettava yhtä tai 
useampaa seuraavista energiapoliittisista 
tavoitteista:
(a) kilpailukyky edistämällä energian 
sisämarkkinoiden jatkuvaa yhdentymistä 
ja energiaverkkojen yhteentoimivuutta 
rajojen yli;
(b) unionin energian toimitusvarmuuden 
sekä sen järjestelmän häiriönsiedon ja 
toiminnan turvallisuuden tehostaminen;
(c) kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu.

Or. en

Tarkistus 188
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti 
yksilöidään yhteistä etua koskevat 
hankkeet, jotka ovat välttämättömiä näiden 
ensisijaisten käytävien ja alueiden 
toteuttamiseksi ja jotka kuuluvat liitteessä 

(a) vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti 
yksilöidään yhteistä etua koskevat 
hankkeet, jotka ovat välttämättömiä näiden 
ensisijaisten käytävien ja alueiden 
toteuttamiseksi ja jotka kuuluvat liitteessä 



PE487.726v01-00 52/97 AM\898891FI.doc

FI

II sähkön, kaasun, öljyn ja hiilidioksidin
osalta määriteltyihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin;

II sähkön, kaasun ja öljyn osalta 
määriteltyihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin;

Or. en

Tarkistus 189
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistetaan rajat ylittävää 
kustannusten jakamista ja 
riskisidonnaisia kannustimia koskevat
säännöt yhteistä etua koskevia hankkeita
varten;

(c) vahvistetaan säännöt, joilla 
mahdollistetaan rajat ylittäviä vaikutuksia 
aiheuttavat investoinnit, ja kannustimet 
ensisijaisten käytävien 
infrastruktuurihankkeita varten;

Or. en

Tarkistus 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) määritellään ehdot, joilla yhteistä etua 
koskevat hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea [Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Energiaa koskevissa suuntaviivoissa olisi määriteltävä yhteistä etua koskevat hankkeet, jotka 
olisi toteutettava vuoteen 2020 mennessä. Tästä syystä on tärkeää, että suuntaviivat 
hyväksytään mahdollisimman pian. Ehdot, joilla yhteistä etua koskevat hankkeet voivat saada 
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unionin rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen nojalla, olisi 
määriteltävä Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevassa asetuksessa. Tällä tavalla voitaisiin 
parantaa monivuotisen rahoituskehyksen päättymisen jälkeen käytettävissä olevien EU:n 
varojen jakamista mutta myös yhteistä etua koskevia hankkeita, joita olisi rahoitettava 
Verkkojen Eurooppa -välineen kautta.

Tarkistus 191
Adina-Ioana Vălean

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 
sähkön tai kaasun siirron ja jakelun, 
öljyn siirron taikka sähkön ja kaasun 
varastoinnin mahdollistamiseen 
suunniteltuja fyysisiä laitteita tai 
nesteytetyn tai paineistetun maakaasun 
vastaanotto-, varastointi- ja 
paineenvähennyslaitoksia, jotka sijaitsevat 
unionin alueella tai yhdistävät unionin;

Or. en

Perustelu

Kaasun energiainfrastruktuuri käsittää myös nesteytetyn maakaasun käsittelyyn tarkoitetut 
terminaalit. Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus liitteessä II olevan 1 artiklan kanssa, 
määritelmää mukautetaan tämän ottamiseksi huomioon.

Tarkistus 192
Konrad Szymański

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

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
sähkön tai kaasun siirron 
mahdollistamiseen suunniteltuja fyysisiä 
laitteita tai nesteytetyn maakaasun 
vastaanotto, kaasuttamis- ja 
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jotka sijaitsevat unionin alueella tai 
yhdistävät unionin ja yhden tai useamman 
unionin ulkopuolisen maan;

paineenvähennyslaitoksia tai öljyn tai 
hiilidioksidin siirron taikka sähkön tai 
kaasun varastoinnin mahdollistamiseen 
suunniteltuja fyysisiä laitteita, jotka 
sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät 
unionin ja yhden tai useamman unionin 
ulkopuolisen maan;

Or. en

Tarkistus 193
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 taikka öljyn siirto tai sähkön tai 
kaasun varastointi ja jotka sijaitsevat 
unionin alueella tai yhdistävät unionin ja 
yhden tai useamman unionin ulkopuolisen 
maan;

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 30 kappaleen perustelu.

Tarkistus 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
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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;

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 195
Gaston Franco

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 tai hiilidioksidin siirto, taikka 
sähkön tai kaasun varastointi ja jotka 
sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät 
unionin ja yhden tai useamman unionin 
ulkopuolisen maan, sekä nesteytetyn 
maakaasun terminaaleja;

Or. fr

Perustelu

Asetuksella on katettava koko energiainfrastruktuuriketju siten, että jokainen ketjun osa 
nauttii "Euroopan etua koskevan hankkeen" asemasta. Erityisesti nesteytetyn maakaasun 
terminaaleilla mahdollistetaan vastaaminen koko Euroopan unionin energiansaannin 
joustavuus- ja turvallisuustarpeisiin.

Tarkistus 196
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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, hiilidioksidin siirto taikka sähkön 
tai kaasun varastointi ja jotka sijaitsevat 
unionin alueella tai yhdistävät unionin ja 
yhden tai useamman unionin ulkopuolisen 
maan;

Or. en

Tarkistus 197
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. de

Tarkistus 198
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'kattavalla päätöksellä' toimivaltaisen 
viranomaisen tekemää päätöstä, jolla 
annetaan tai evätään lupa hankkeeseen 

2. 'kattavalla päätöksellä' jäsenvaltion
sellaisen toimivaltaisen viranomaisen 
tekemää päätöstä tai päätöksiä, joka 
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liittyvän energiainfrastruktuurin 
rakentamiseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta omaisuuden käyttöoikeuden 
myöntämisen tai hallinnollisten tai 
oikeudellisten muutoksenhakumenettelyjen 
yhteydessä myöhemmin tehtävien 
päätösten soveltamista;

määrittää, annetaanko hankkeen 
toteuttajalle lupa hankkeeseen liittyvän 
energiainfrastruktuurin rakentamiseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
omaisuuden käyttöoikeuden tai 
toimintalupien myöntämisen tai 
hallinnollisten tai oikeudellisten 
muutoksenhakumenettelyjen yhteydessä 
tehtävien päätösten soveltamista;

Or. en

Tarkistus 199
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. 'pullonkaulalla' 
yhteenliitäntäkapasiteetin puuttumista, 
joka johtuu joko infrastruktuurin 
puutteesta tai vähäisestä fyysisestä 
sähkövirrasta taikka kangertelevasta 
järjestelmän hallinnasta;

Or. en

Tarkistus 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) siirtoverkonhaltijaa tai 
jakeluverkonhaltijaa tai muuta 
verkonhaltijaa tai sijoittajaa, joka kehittää 
yhteistä etua koskevaa hanketta, tai

(a) siirtoverkonhaltijaa, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, tai 
jakeluverkonhaltijaa tai muuta 
verkonhaltijaa tai sijoittajaa, joka kehittää 
yhteistä etua koskevaa hanketta, tai 
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Or. en

Tarkistus 201
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) siirtoverkonhaltijaa tai 
jakeluverkonhaltijaa tai muuta 
verkonhaltijaa tai sijoittajaa, joka kehittää 
yhteistä etua koskevaa hanketta, tai

(a) siirtoverkonhaltijaa tai 
jakeluverkonhaltijaa tai muuta 
asianmukaista toimijaa tai sijoittajaa, joka 
kehittää yhteistä etua koskevaa hanketta, 
tai 

Or. en

Perustelu

On järkevää kannustaa monen toimijan osallistumista infrastruktuurihankkeisiin, erityisesti 
älykkäiden verkkojen ensisijaisella alueella, jolla innovointiteknologioiden ja -palvelujen 
rooli on ratkaiseva.

Tarkistus 202
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) jos siirtoverkonhaltijoita, 
jakeluverkonhaltijoita, muita 
verkonhaltijoita tai sijoittajia on useita tai 
niistä on muodostettu ryhmittymä, 
yksikköä, jolla on oikeushenkilöllisyys 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
nojalla ja joka on nimitetty näiden 
osapuolten välisessä sopimusjärjestelyssä 
ja jolla on valtuudet tehdä oikeudellisia 
sitoumuksia ja ottaa taloudellisia vastuita 

(b) jos siirtoverkonhaltijoita, 
jakeluverkonhaltijoita, muita asianomaisia 
toimijoita tai sijoittajia on useita tai niistä 
on muodostettu ryhmittymä, yksikköä, 
jolla on oikeushenkilöllisyys sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön nojalla ja joka 
on nimitetty näiden osapuolten välisessä 
sopimusjärjestelyssä ja jolla on valtuudet 
tehdä oikeudellisia sitoumuksia ja ottaa 
taloudellisia vastuita sopimusjärjestelyn 
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sopimusjärjestelyn osapuolten puolesta. osapuolten puolesta.

Or. en

Tarkistus 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'alueellisella ryhmällä' ryhmää, joka 
on perustettu liitteessä I tarkoitettujen
ensisijaisten käytävien mukaisesti ja 
johon kuuluu mahdollisesti ehdot 
täyttävien hankkeiden toteuttajia sekä 
komission, viraston ja sähkön ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen edustajia ja jonka tehtävänä 
on tehdä yhteistyötä yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden valinnassa ja niiden 
toteutuksen valvonnassa. Ryhmä voi 
tapauskohtaisesti kutsua muiden tuottajia 
edustavien järjestöjen edustajia, kuluttajia 
tai verkonhaltijoita.

Or. en

Tarkistus 204
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'alueellisella ryhmällä' ryhmää, joka 
on perustettu liitteessä I tarkoitettujen 
ensisijaisten käytävien mukaisesti ja 
johon kuuluu jäsenvaltioiden, 
kansallisten sääntelyviranomaisten, 
siirtojärjestelmän haltijoiden, 
mahdollisesti ehdot täyttävien hankkeiden 
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toteuttajien sekä tuottajien ja 
jakelujärjestelmien haltijoiden edustajia 
sekä komission, viraston ja sähkön ja 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen edustajia ja 
jonka tehtävänä on tehdä yhteistyötä 
yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
valinnassa ja niiden toteutuksen 
valvonnassa; Ryhmä voi tapauskohtaisesti 
kutsua muiden tuottajia edustavien 
järjestöjen edustajia, kuluttajia tai 
verkonhaltijoita.

Or. en

Tarkistus 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Verkonhaltijat tai sijoittajat, muut 
kuin siirtoverkonhaltijat ja 
jakeluverkonhaltijat, kehittävät tämän 
asetuksen säännöksien mukaisia yhteistä 
etua koskevia hankkeita edellyttäen, että 
ne täyttävät eriyttämistä koskevat 
vaatimukset, jotka on vahvistettu sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY 
kumoamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/72/EY 9 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Verkonhaltijoiden tai investoijien, siirtoverkonhaltijoita ja jakeluverkonhaltijoita lukuun 
ottamatta, tekemiin investointeihin sovelletaan (i) eriyttämisratkaisujen vaatimuksia 
(omistuksen eriyttäminen, siirtoverkonhaltijoita ja riippumattomia verkonhaltijoita koskevat 
mallit), joita jäsenvaltiot soveltavat direktiivin 2009/72/EY 9 artiklan mukaisesti, sekä (ii) 
tähän asetukseen sisällytettyjä säädöksiä.
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Tarkistus 206
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'alueellisella ryhmällä' ryhmää, joka 
on perustettu liitteessä I tarkoitettujen 
ensisijaisten käytävien mukaisesti ja 
johon voi kuulua jäsenvaltioiden, 
kansallisten sääntelyviranomaisten, 
siirtojärjestelmän haltijoiden, 
mahdollisesti ehdot täyttävien hankkeiden 
toteuttajien sekä tuottajien ja 
jakelujärjestelmien haltijoiden edustajia 
sekä komission, viraston ja sähkön ja 
kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen edustajia ja 
jonka tehtävänä on tehdä yhteistyötä 
yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
valinnassa ja niiden toteutuksen 
valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on johdonmukaisuusongelma. Tarkistus on nyt valmistelijan tarkistuksen N:o 88 
mukainen.

Tarkistus 207
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'älykkäillä verkoilla' sähköverkkoa, 
jolla voidaan kustannustehokkaasti ottaa 
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tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta, 
jotta voidaan varmistaa taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät energiajärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia.

Or. en

Perustelu

Lisätty määritelmä on peräisin komission tiedonannosta "Älykkäät verkot: innovoinnista 
käyttöönottoon" (SEC(2011) 463 lopullinen) ja on älykkäitä verkkoja käsittelevän 
eurooppalaisen erityisryhmän käyttämä määritelmä.

Tarkistus 208
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'alueellisella ryhmällä' liitteessä III 
olevan 2 kohdan säädöksien mukaisesti ja 
kunkin liitteessä I määritellyn ensisijaisen 
käytävän ja alueen ja niiden kattaman 
maantieteellisen alueen pohjalta 
perustettu ryhmä.

Or. en

Tarkistus 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. 'mikrogeneraattoreilla' monenlaista 
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pienimuotoista sähkön ja lämmön 
tuotantoon tarkoitettua tekniikkaa, jota 
voidaan asentaa ja käyttää yksittäisissä 
kotitalouksissa.

Or. en

Tarkistus 210
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty artiklan loppuun, jotta artikla sopisi yhteen päätöksenteon nykyiseen aikajanaan.

Tarkistus 211
Francisco Sosa Wagner

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. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein unionin 
laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman 
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mukaisesti. Tavoitteena on hyväksyä
ensimmäinen luettelo viimeistään 
31 päivänä heinäkuuta 2013.

 Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukainen yhteisön laajuinen kymmenvuotinen 
verkonkehittämissuunnitelma tehdään kahden vuoden välein. Tästä syystä olisi varmistettava, 
että kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman julkistaminen sekä unionin laajuinen 
hankeluettelo ovat yhdenmukaisia.

Tarkistus 212
Silvia-Adriana Ţicău

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 yhteistä etua koskevista 
hankkeista unionin laajuisen luettelon, 
jonka se toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Luetteloa 
tarkastellaan uudelleen ja se saatetaan 
tarvittaessa ajan tasalle vuosittain. 
Luetteloon tehtävät mahdolliset 
päivitykset toimitetaan Euroopan 
unionille ja neuvostolle hyväksyttäviksi.
Ensimmäinen luettelo hyväksytään 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2013.

Or. ro

Tarkistus 213
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii unionin laajuisen 1. Komissio laatii unionin laajuisen 
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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.

luettelon yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein.

Or. en

Tarkistus 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein unionin 
laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman 
mukaisesti. Tavoitteena on hyväksyä
ensimmäinen luettelo viimeistään 
31 päivänä heinäkuuta 2013.

Or. en

Perustelu

Ennakkoehdoksi olisi asetettava, että yhteiseen etuun liittyvät hankkeet on aiemmassa 
vaiheessa sisällytetty Kaasu-Entson laatimaan kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan. Asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukainen yhteisön 
laajuinen kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma tehdään kahden vuoden välein. 
Tästä syystä olisi varmistettava, että kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman 
julkistaminen sekä unionin laajuinen hankeluettelo ovat keskenään yhdenmukaiset. Lisäksi 
ehdotetut aikataulut ovat erittäin kunnianhimoisia ja jopa epäjohdonmukaisia. Asianmukaista 
huomiota olisi kiinnitettävä koko prosessiin.

Tarkistus 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komission olisi otettava huomioon 
yhteenliitäntöjen hallinnoinnin 
monimutkaisuus hankalan 
maantieteellisen rakenteen puitteissa ja 
näin ollen harkittava alueellisten ryhmien 
jakamista pienempiin ryhmiin 
alaryhmiin).

Or. en

Tarkistus 216
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio perustaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä varten 
alueellisen ryhmän, jäljempänä 'ryhmä'.

Or. en

Tarkistus 217
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio perustaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä varten 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
määritellyn alueellisen ryhmän, jäljempänä 
'ryhmä', kunkin liitteessä I määritellyn 
ensisijaisen käytävän ja alueen ja niiden 
kattaman maantieteellisen alueen pohjalta 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.
Komission edustaja toimii ryhmän 
puheenjohtajana.

Or. en

Perustelu

Ryhmien tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi on määriteltävä, mikä taho toimii 
sen puheenjohtajana. Komission edustajan olisi toimittava ryhmän puheenjohtajana, jotta se 
voisi toimi välittäjänä mahdollisissa jäsenvaltioiden välisissä kiistoissa.

Tarkistus 218
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 219
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 220
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 222
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos nykyiset ryhmät tai muut elimet 
ovat ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa toteuttaneet toimia unionin 
energiajärjestelmien kannalta 
merkittävien hankkeiden valitsemiseksi 
2 kohdassa tarkoitettujen ryhmien on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
näiden ryhmien tai elinten toteuttamat 
toimet. Jos nykyiset ryhmät tai muut 
elimet ovat aikaisemmin sopineet unionin 
kannalta merkittävistä hankkeista tai 
hankeluetteloista, näitä hankkeita tai 
luetteloita koskevat tiedot on välitettävä 
2 kohdassa tarkoitetuille ryhmille, sillä 
nämä tiedot ovat perustana yhteistä etua 
koskevan hankkeen valintaprosessille.
2 a artiklan säädökset eivät rajoita 
hankkeen toteuttajien oikeuksia toimittaa 
yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi 
valintaa koskevaa hakemusta asiaa 
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käsittelevän ryhmän jäsenille.

Or. en

Tarkistus 223
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankkeiden toteuttajien on esitettävä 
hankkeidensa hyväksymistä yhteiseen 
etuun liittyviksi hankkeiksi koskeva 
hakemus asianomaiselle ryhmälle 
liitteessä III olevan 2 kohdan 1 alakohdan 
mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 224
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio toimittaa ensimmäisen 
unionin laajuisen luettelon yhteistä etua 
koskevista hankkeista alueellisille 
ryhmille. Alueelliset ryhmät hyväksyvät 
luettelon viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 225
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 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. Kunkin ryhmän 
hankeluetteloa käsitellään julkisena 
suunnitelmana ja niistä tehdään 
direktiivin 2001/42/EY mukainen 
strateginen ympäristöarviointi. Jokaiselle 
yksittäiselle hanke-ehdotukselle on saatava 
niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä, joiden 
alueeseen hanke liittyy. Asianmukaista 
huomiota on kiinnitettävä toimiin, joiden 
avulla saadaan aikaan synergioita ja 
yhteentoimivuutta sellaisten yhteiseen 
etuun liittyvien hankkeiden välille, jotka 
koskevat erityyppisiä infrastruktuureja, 
myös televiestintää ja liikennettä.

Or. en

Perustelu

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark
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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 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 sen mukaisesti,
täyttävätkö hankkeet 4 artiklassa 
vahvistetut arviointiperusteet. Jokaiselle 
yksittäiselle hanke-ehdotukselle on saatava 
ainoastaan niiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntä, joiden alueeseen hanke liittyy.
Mikäli tietty rajat ylittävä hanke-ehdotus 
täyttää tässä asetuksessa vahvistetut asiaa 
koskevat arviointiperusteet, mutta 
ainoastaan yksi asianomaisista 
jäsenvaltioista tukee sitä, päätös siirretään 
komissiolle, jonka olisi toimittava siten, 
että se kuulee virastoa. Ennen tällaisen 
päätöksen tekemistä virasto kuulee 
asianomaisia jäsenvaltioita ja 
sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Hankkeen hyväksyntää ei pitäisi vaatia jäsenvaltioilta, jos hanke ainoastaan "koskee" niitä, 
eikä siihen liity jäsenvaltiota koskevia maantieeteellisiä kytköksiä. Jos jäsenvaltioiden 
hyväksymismenettelyä laajennetaan siten, että se kattaa myös jäsenvaltiot, joita asia 
"koskee", tuloksena on, että yleiseurooppalainen linjaus heikkenee entisestään.

Tarkistus 227
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
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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 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 ainoastaan 
niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä, joiden 
alueeseen hanke liittyy. Mikäli ainoastaan 
yksi asianomaisista jäsenvaltioista 
kannattaa ehdot täyttävää rajat ylittävää 
hanke-ehdotusta, päätöksentekovalta 
siirretään komissiolle, joka kuulee asiassa 
virastoa ja varmistaa asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
osallistumisen päätöksentekoon.

Or. da

Perustelu

Jos jäsenvaltioiden hyväksymismenettelyä laajennetaan siten, että se kattaa jäsenvaltiot, joita 
asia koskee mutta joilla ei ole maantieteellistä kytköstä hankkeeseen, tuloksena on, että 
yleiseurooppalainen linjaus heikkenee entisestään. Näin ollen riippumattoman kolmannen 
osapuolen, esimerkiksi komission viraston ja asianomaisten sidosryhmien tuella, olisi 
arvioitava asetuksen arviointiperusteet täyttävää hanketta.

Tarkistus 228
Marian-Jean Marinescu

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, 

3. Kukin ryhmä laatii luettelon ehdotetuista 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
liitteessä III olevassa 2 kohdassa esitetyn 
menettelyn mukaisesti sen perusteella, 
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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.

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. Mikäli tietty rajat 
ylittävä hanke-ehdotus täyttää tässä 
asetuksessa vahvistetut asiaa koskevat 
arviointiperusteet, mutta ainoastaan yksi 
asianomaisista jäsenvaltioista tukee sitä, 
päätös siirretään komissiolle, jonka olisi 
toimittava siten, että se kuulee virastoa.

Or. en

Tarkistus 229
Algirdas Saudargas

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 laatii alueellisen luettelon 
ehdotetuista yhteistä etua koskevista 
hankkeista ottaen huomioon seuraavat 
seikat:

– liitteessä III olevassa 2 kohdassa esitetty 
menettely
– kuinka paljon kukin hanke edistää 
liitteessä I määriteltyjen ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista; ja
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– missä määrin kukin hanke täyttää
4 artiklassa vahvistetut arviointiperusteet.

Or. en

Tarkistus 230
Judith A. Merkies

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 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. Asianmukaista 
huomiota on kiinnitettävä hankkeisiin, 
jotka mahdollistavat synergiat muiden 
verkkojen ja erityisesti liikenne- ja 
televiestintäverkkojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 231
Lena Kolarska-Bobińska

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 

3. Kukin ryhmä laatii luettelon ehdotetuista 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
liitteessä III olevassa 2 kohdassa esitetyn 
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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.

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 väliaikainen hyväksyntä, 
joiden alueeseen hanke liittyy, ennen kuin 
hanke sisällytetään 4 kohdan mukaisesti 
jätettyyn lopulliseen ehdotusluetteloon.

Or. en

Tarkistus 232
Jolanta Emilia Hibner

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 laatii luettelon yhteistä 
etua koskevista hankkeista liitteessä III 
olevassa 2 kohdassa esitetyn menettelyn 
mukaisesti ja osoittaa, 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. Ryhmä tekee 
yksimielisen päätöksen.

Or. en

Tarkistus 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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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 laatii luettelon yhteistä 
etua koskevista hankkeista liitteessä III 
olevassa 2 kohdassa esitetyn menettelyn 
mukaisesti ja osoittaa, 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. Ryhmä tekee 
yksimielisen päätöksen.

Or. en

Perustelu

Prosessin avoimuuden varmistamiseksi ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti alueellisten 
ryhmien olisi ensin päätettävä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelosta, ja niiden olisi 
tehtävä päätös yksimielisesti.

Tarkistus 234
Evžen Tošenovský

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 

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

hanke-ehdotukselle on saatava niiden 
jäsenvaltioiden hyväksyntä, joiden 
alueeseen hanke liittyy. Ryhmä tekee 
yksimielisen päätöksen.

Or. en

Tarkistus 235
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos yksi jäsenvaltioista ei anna 
väliaikaista hyväksyntäänsä yksittäiselle 
hanke-ehdotukselle, kyseisen jäsenvaltion 
on annettava ryhmälle kirjallinen selvitys 
siitä, miksi se vastustaa hanketta. Sen 
jälkeen, kun hankkeen toteuttajat ovat 
käsitelleet vastustusta, ryhmä voi kaikkien 
muiden yksimielisellä päätöksellä 
(vastustavaa jäsenvaltiota lukuun 
ottamatta) antaa hyväksyntänsä hankkeen 
sisällyttämiselle luetteloehdotukseen siten, 
että se lisää siihen maininnan 
vastustuksesta.

Or. en

Tarkistus 236
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta kunkin ryhmän on 
toimitettava luettelo ehdottamistaan 
yhteistä etua koskevista hankkeista 

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta kunkin ryhmän on 
toimitettava luettelo ehdottamistaan 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
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energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle, jäljempänä 'virasto', 
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
1 kohdassa tarkoitetun unionin laajuisen 
luettelon hyväksymispäivää.

energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle, jäljempänä 'virasto', 
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
1 kohdassa tarkoitetun unionin laajuisen 
luettelon hyväksymispäivää. Luetteloon on 
sisällytettävä ryhmän lausunto yhteistä 
etua koskevien hankkeiden ehdotetusta 
luettelosta siten, että erityistä huomiota 
kiinnitetään 4 artiklassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden yhdenmukaiseen 
soveltamiseen sekä Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOjen liitteessä III olevan 
2.6 kohdan mukaisesti tekemän analyysin 
tuloksiin.

Or. en

Tarkistus 237
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta kunkin ryhmän on 
toimitettava luettelo ehdottamistaan 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle, jäljempänä 'virasto',
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
1 kohdassa tarkoitetun unionin laajuisen 
luettelon hyväksymispäivää.

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kunkin ryhmän on toimitettava luettelo 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
komissiolle viimeistään kuusi kuukautta 
ennen 1 kohdassa tarkoitetun unionin 
laajuisen luettelon hyväksymispäivää.

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.
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Or. en

Tarkistus 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta kunkin ryhmän on 
toimitettava luettelo ehdottamistaan 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle, jäljempänä 'virasto',
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
1 kohdassa tarkoitetun unionin laajuisen 
luettelon hyväksymispäivää.

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kunkin ryhmän on toimitettava luettelo 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
komissiolle viimeistään kuusi kuukautta 
ennen 1 kohdassa tarkoitetun unionin 
laajuisen luettelon hyväksymispäivää.

Or. en

Perustelu

Kaikkien ehdot täyttävien hankkeiden alueellisen tason arvioinnin johdonmukaisuus, joka 
nykyisellään varmistetaan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tekemällä 
ylimääräisellä arvioinnilla, olisi pikemminkin varmistettava alueellisen ryhmän ja etenkin 
komission, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, Kaasu-ENTSOn ja kaikkien 
muiden useisiin ja/tai kaikkiin alueellisiin ryhmiin osallistuvien edustajien tasolla. Tällä 
tavalla myös edistettäisiin prosessin tehokkuutta ja sen järkeistämistä.

Tarkistus 239
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta kunkin ryhmän on 
toimitettava luettelo ehdottamistaan 
yhteistä etua koskevista hankkeista 

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kunkin ryhmän on toimitettava luettelo 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
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energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle, jäljempänä 'virasto',
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
1 kohdassa tarkoitetun unionin laajuisen 
luettelon hyväksymispäivää.

komissiolle viimeistään kuusi kuukautta 
ennen 1 kohdassa tarkoitetun unionin 
laajuisen luettelon hyväksymispäivää.

Or. en

Tarkistus 240
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. de

Tarkistus 241
Evžen Tošenovský

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 

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

Or. en

Tarkistus 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Or. en

Tarkistus 243
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja 4 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.
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Or. en

Tarkistus 244
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun alueellinen ryhmä laatii luetteloa 
yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevista ehdotuksista, kukin hanke-
ehdotus edellyttää niiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntää, jonka alueeseen hanke 
liittyy.
Jos jäsenvaltio ei hyväksy yhteistä etua 
koskevaa hanketta, jonka alueellinen 
ryhmä on valinnut, sen on annettava 
myös
(a) perusteltu syy päätökseen
(b) yksityiskohtainen ja oikeasuhteinen 
suunnitelma vaihtoehtoisista toimista, 
joita evätyn hankkeen tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii, edellyttäen, että 
hanke on taloudellisesti yhtä tehokas ja 
tuottaa samat edut muille jäsenvaltioille 
lisäämättä niiden kustannuksia;
Komissio arvioi jäsenvaltioiden perustelua 
ja tavoitteiden saavuttamiseen 
vaadittavien vaihtoehtoisten 
toimenpiteiden suunnitelmaa 
selvittääkseen, voidaanko löytää ratkaisu, 
jonka avulla hanke voidaan sisällyttää 
yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevaan unionin luetteloon.

Or. en

Tarkistus 245
Jolanta Emilia Hibner
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 246
Evžen Tošenovský

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 

Poistetaan.
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ryhmissä sekä Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOjen liitteessä III olevan 
2.6 kohdan mukaisesti tekemän analyysin 
tuloksiin.

Or. en

Tarkistus 247
Lambert van Nistelrooij

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 kolmen kuukauden kuluessa 
4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle 
perusteltu suositus, jossa se ehdottaa

– unionin laajuista luetteloa yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Arviossaan virasto 
kiinnittää huomiota 4 artiklassa 
vahvistettuihin arviointiperusteisiin sekä 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen liitteessä III 
olevan 2.6 kohdan mukaisesti tekemän 
analyysin tuloksiin ja niiden 
yhdenmukaisen soveltamisen eri 
ryhmissä. Virasto ottaa huomioon myös 
sen, miten hankkeet vastaavat verkon 
johdonmukaista laajentamista 
taloudellisen tehokkuuden sekä rajat 
ylittävän toimintojen yhdistämisen 
kannalta ja miten ne vastaavat kunkin 
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alueen erityisiä mahdollisuuksia edistää 
parhaalla tavalla unionin energia- ja 
ilmastopolitiikan tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Hankkeiden jaotteleminen ryhmiin ei ole kaasun osalta sopiva menettelytapa. Lisäksi yhteistä 
etua koskevien hankkeiden etusijalle asettaminen tekee valintaprosessista tarpeettoman 
monimutkaisen.

Tarkistus 248
António Fernando Correia de Campos

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 kolmen kuukauden kuluessa 
4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle 
perusteltu suositus, jossa se ehdottaa

– kullekin alueelliselle luettelolle ryhmiin 
ja rajoitettuun määrään luokkia jaettujen 
hankkeiden tärkeysjärjestystä hankkeiden 
merkityksen mukaan;
– yhtä unionin laajuista yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden luetteloa vastaaviin 
ryhmiin jaoteltuna;
Arviossaan virasto kiinnittää huomiota 
4 artiklassa vahvistettuihin 
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arviointiperusteisiin sekä Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOjen liitteessä III olevan 2.6 kohdan 
mukaisesti tekemän analyysin tuloksiin ja 
niiden yhdenmukaisen soveltamisen eri 
ryhmissä. Virasto ottaa huomioon myös 
sen, miten hankkeet vastaavat verkon 
johdonmukaista laajentamista 
taloudellisen tehokkuuden sekä rajat 
ylittävän toimintojen yhdistämisen 
kannalta ja miten ne vastaavat kunkin 
alueen erityisiä mahdollisuuksia edistää 
parhaalla tavalla unionin energia- ja 
ilmastopolitiikan tavoitteita. Viraston 
lausunto hyväksytään asetuksen (EY) 
N:o 713/2009 15 artiklan 1 kohdan 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers' interest.
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 249
Algirdas Saudargas

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 

5. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta viraston on 
annettava kolmen kuukauden kuluessa 
4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
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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.

koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle 
lausunto ehdotetuista yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloista.

Arviossaan virasto kiinnittää huomiota 
4 artiklassa vahvistettuihin 
arviointiperusteisiin sekä Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOjen liitteessä III olevan 2.6 kohdan 
mukaisesti tekemän analyysin tuloksiin ja 
niiden yhdenmukaisen soveltamisen eri 
ryhmissä.

Or. en

Tarkistus 250
Lena Kolarska-Bobińska

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 neljän 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 
tekemän analyysin tuloksiin 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 251
András Gyürk

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 kustannus-hyötyanalyysin
tuloksiin.

Or. en

Perustelu

Sellaisten yhteistä etua koskevien hankkeiden yhteyteen, joita ei ole sisällytetty viimeisimpään 
kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan, olisi liitettävä kustannus-hyötyanalyysi.

Tarkistus 252
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta
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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 kolmen 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.

Or. en

Tarkistus 253
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio kokoaa ryhmien toimittamat 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
alueelliset luettelot yhteistä etua 
koskevien hankkeiden unionin laajuiseen 
luetteloon. Komission voi poistaa 
luettelosta yksittäisiä hankkeita 
ainoastaan, jos asianomainen hankkeen 
toteuttaja on pyytänyt näin tehtävän tai 
jos hankkeen sisällyttäminen alueelliseen 
luetteloon on perustunut virheellisiin 
tietoihin, joilla on ollut ratkaiseva 
vaikutus päätökseen. Komission päätös on 
perusteltava asianmukaisesti ja 
toimitettava asianomaiselle hankkeen 
toteuttajalle ja jäsenvaltiolle.
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Or. en

Tarkistus 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio kokoaa ryhmien toimittamat 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
alueelliset luettelot yhteistä etua 
koskevien hankkeiden unionin laajuiseen 
luetteloon. Komission voi poistaa 
luettelosta yksittäisiä hankkeita 
ainoastaan, jos asianomainen hankkeen 
toteuttaja on pyytänyt näin tehtävän tai 
jos hankkeen sisällyttäminen alueelliseen 
luetteloon on perustunut virheellisiin 
tietoihin, joilla on ollut ratkaiseva 
vaikutus päätökseen. Komission päätös on 
perusteltava asianmukaisesti ja 
toimitettava asianomaiselle hankkeen 
toteuttajalle ja jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella täydennetään 3 artiklan 2 kohtaan, 3 artiklan 3 kohtaan ja 3 artiklan 
4 kohtaan tehtyjä tarkistusehdotuksia.

Tarkistus 255
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
komissio arvioi 4 artiklassa vahvistettujen 

6. Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta komissio 
arvioi 4 artiklassa vahvistettujen 



PE487.726v01-00 92/97 AM\898891FI.doc

FI

arviointiperusteiden soveltamista.
Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
hiilidioksidihankkeiden osalta komissio 
ottaa huomioon myös tulevat 
laajentamismahdollisuudet muihin 
jäsenvaltioihin.

arviointiperusteiden soveltamista.

Or. en

Tarkistus 256
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
komissio arvioi 4 artiklassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden soveltamista. 
Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
hiilidioksidihankkeiden osalta komissio 
ottaa huomioon myös tulevat 
laajentamismahdollisuudet muihin 
jäsenvaltioihin.

6. Liitteessä II olevassa 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta komissio 
arvioi 4 artiklassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden soveltamista. 
Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
hiilidioksidihankkeiden osalta komissio 
ottaa huomioon myös tulevat 
laajentamismahdollisuudet muihin 
jäsenvaltioihin.

Or. de

Tarkistus 257
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 

6. Liitteessä II olevassa 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta komissio 
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komissio arvioi 4 artiklassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden soveltamista. 
Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
hiilidioksidihankkeiden osalta komissio 
ottaa huomioon myös tulevat 
laajentamismahdollisuudet muihin 
jäsenvaltioihin.

arvioi 4 artiklassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden soveltamista. 
Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
hiilidioksidihankkeiden osalta komissio 
ottaa huomioon myös tulevat 
laajentamismahdollisuudet muihin 
jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 258
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kahden kuukauden kulutta siitä, kun 
virasto on saanut suosituksen yhteiseen 
etuun liittyvien hankkeiden luettelosta, 
komissio laatii koko unionin laajuisen 
luettelon yhteiseen etuun liittyvistä 
hankkeista ja varmistaa, että kiinnitetään 
riittävästi huomiota syrjäisiin ja pieniin 
jäsenvaltioihin ja tavoitteeseen poistaa 
energiaan liittyvä eristyneisyys unionissa 
vuoteen 2015 mennessä. Luetteloa 
tarkastellaan uudestaan ja päivitetään 
tarvittaessa kahden vuoden välein 
unionin kymmenvuotisten 
verkonkehityssuunnitelmien mukaisesti ja 
siten, että noudatetaan tämän artiklan 3–
6 a kohdan mukaista menettelyä.

Or. en

Perustelu

Hankkeiden jaotteleminen ryhmiin ei ole kaasun osalta erityisen sopiva menettelytapa.

Tarkistus 259
Algirdas Saudargas
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kahden kuukauden kulutta siitä, kun 
virasto on saanut suosituksen yhteistä 
etua koskevien hankkeiden luettelosta, 
komissio laatii unionin laajuisen luettelon 
yhteistä etua koskevista hankkeista ja 
varmistaa samalla, että kiinnitetään 
riittävästi huomiota syrjäisiin ja pieniin 
jäsenvaltioihin ja tavoitteeseen poistaa 
energiaan liittyvä eristyneisyys unionissa 
vuoteen 2015 mennessä. Luetteloa 
tarkastellaan uudestaan ja päivitetään 
tarvittaessa kahden vuoden välein tämän 
artiklan 3–6 a kohdan mukaista 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 260
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio laatii unionin laajuisen 
luettelon yhteistä etua koskevista 
hankkeista ryhmien hyväksymien 
alueellisten luetteloiden pohjalta. 
Luetteloa tarkastellaan uudelleen ja se 
saatetaan tarvittaessa ajan tasalle kahden 
vuoden välein. Ensimmäinen luettelo 
hyväksytään viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2013.

Or. en

Perustelu

Siirretään 1 kohdasta aikataulusyistä.
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Tarkistus 261
András Gyürk

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. 
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

7. Komission tehtyä 1 kohdassa tarkoitetun 
hyväksymispäätöksen yhteistä etua 
koskevista hankkeista tulee erottamaton
osa Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
asetusten (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti 
laatimaa unionin laajuista 
kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa,
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. 
Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin on 
liitettävä kustannus-hyötyanalyysi ja ne
on asetettava näissä suunnitelmissa 
tärkeysjärjestyksessä korkeimpaan 
mahdolliseen asemaan.

Or. en

Perustelu

Kymmenvuotisen kehityssuunnitelman mukaisen menettelyn on oltava avoin ja joustava, jotta 
siihen voidaan sisällyttää alueellisten ryhmien ehdottamia yhteistä etua koskevia hankkeita. 
Niihin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin, joita ei ole sisällytetty viimeisimpään 
kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan, olisi liitettävä kustannus-hyötyanalyysi.

Tarkistus 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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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.
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

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.

Or. en

Perustelu

Koska suunnitelmat ovat keskenään erilaisia, jää epäselväksi, mitä ilmaisulla "korkein 
mahdollinen asema" tarkoitetaan, minkä vuoksi se olisi poistettava. Kansallisia tai EU:n 
laajuisia suunnitelmia ei pidä asettaa tärkeysjärjestykseen, kuten on todettu myös 4 artiklan 
4 kohtaan tehdyssä tarkistuksessa.

Tarkistus 263
Evžen Tošenovský

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 

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 
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22 artiklassa tarkoitettuja kansallisia 
kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia.
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

22 artiklassa tarkoitettuja kansallisia 
kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia.

Or. en

Tarkistus 264
Lena Kolarska-Bobińska

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. 
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

7. Komission tehtyä päätöksen 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. 
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

Or. en


