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Tarkistus 265
Francisco Sosa Wagner

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) hanke on esimerkiksi Eurooppa-
neuvoston päätelmissä vahvistettujen 
unionin energia- ja ilmastotavoitteiden 
mukainen;

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto on vahvistanut EU:n tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiiletöntä 
energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien infrastruktuurien olisi tuettava 
kasvihuonekaasuja ja uusiutuvaa energiaa koskevia nykyisiä sitovia tavoitteita vuodeksi 2020, 
ja niiden olisi oltava vähähiilistä taloutta vuonna 2050 koskevan etenemissuunnitelman 
tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus 266
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hanke on välttämätön liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamiseksi; ja

(a) hanke mahdollistaa liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamisen; ja

Or. en

Perustelu

Kustannus-hyötyanalyysi olisi otettava huomioon hankkeiden alkuvaiheissa. Tätä säännöstä 
on tulkittava suhteessa 15 artiklaan, joka koskee hankkeiden kelpoisuutta unionin 
rahoitustukeen. "Taloudellisen" ja "kaupallisen" kannattavuuden käsitteitä käytetään 
vuorotellen yhteistä etua koskevien hankkeiden valinnassa ja rahoituksessa, ja tästä syystä 
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ehdotetaan täsmällisempää sanamuotoa.

Tarkistus 267
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) hanke tuo eurooppalaista lisäarvoa 
ja kustannus-hyötyanalyysin perusteella 
hyödyt ovat kustannuksia suuremmat;

Or. en

Tarkistus 268
Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) hanke on esimerkiksi Eurooppa-
neuvoston päätelmissä vahvistettujen 
unionin energia- ja ilmastotavoitteiden 
mukainen;

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto on vahvistanut EU:n tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiiletöntä 
energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien infrastruktuurien olisi tuettava 
kasvihuonekaasuja ja uusiutuvia energialähteitä koskevia nykyisiä sitovia tavoitteita vuodeksi 
2020, ja niiden olisi oltava vähähiilistä taloutta vuonna 2050 koskevan etenemissuunnitelman 
tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hanke on taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta 
kannattava sekä edistää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja uusiutuvaa energiaa koskevia unionin 
tavoitteita vuosiksi 2020 ja 2050; ja

Or. en

Tarkistus 270
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hankkeen mahdolliset hyödyt, jotka on 
arvioitu 2 kohdassa olevien erityisten 
perusteiden mukaisesti, ovat sen 
kustannuksia suuremmat; ja

Or. en

Tarkistus 271
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hanke vaikuttaa unionin 
energiapolitiikan kaikkiin kolmeen 
pilariin, erityisesti kestävyyteen ja 
kilpailukykyyn; ja

Or. en
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Tarkistus 272
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hanke on taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta 
kannattava ja edistää unionin 
energiaverkkojen tasapainoista kehitystä;

Or. en

Tarkistus 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hankkeen mahdolliset taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja ympäristöhyödyt ovat 
sen kustannuksia suuremmat; ja

Or. en

Tarkistus 274
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hankkeen mahdolliset arvioidut hyödyt 
ovat sen kustannuksia suuremmat;

Or. en
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Perustelu

Kustannus-hyötyanalyysi olisi otettava huomioon hankkeiden alkuvaiheissa. Tätä säännöstä 
on tulkittava suhteessa 15 artiklaan, joka koskee hankkeiden kelpoisuutta unionin 
rahoitustukeen. "Taloudellisen" ja "kaupallisen" kannattavuuden käsitteitä käytetään 
vuorotellen yhteistä etua koskevien hankkeiden valinnassa ja rahoituksessa, ja tästä syystä 
ehdotetaan täsmällisempää sanamuotoa.

Tarkistus 275
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 276
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) hanke edistää ilmastoa ja energiaa 
koskevia vuosien 2020 ja 2050 tavoitteita; 
ja

Or. en

Tarkistus 277
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) hankkeen mahdolliset arvioidut 
hyödyt ovat sen kustannuksia suuremmat;

Or. en

Perustelu

Kustannustehokkuuden olisi oltava merkittävä kriteeri yhteistä etua koskevia hankkeita 
valittaessa, jotta voidaan välttää markkinoiden vääristymät.

Tarkistus 278
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) hanke koskee vähintään kahta 
jäsenvaltiota, jos se ylittää suoraan yhden 
tai useamman jäsenvaltion maa- tai 
merirajan tai jos se sijaitsee yhden 
jäsenvaltion alueella ja sillä on kuitenkin
merkittävä rajat ylittävä vaikutus taikka jos 
hanke on sisäisen parantamisen 
tapauksessa merkittävä rajat ylittävän 
yhteenliitännän kannalta liitteessä IV 
olevan 1 kohdan mukaisesti tai jos 
hankkeen tarkoituksena on yhdistää 
saaret ja syrjäiset alueet unionin 
verkkoihin.

Or. en

Tarkistus 279
Niki Tzavela

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

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

(c) hanke koskee vähintään kahta 
jäsenvaltiota, jos se ylittää suoraan yhden 
tai useamman jäsenvaltion maa- tai 
merirajan tai jos se sijaitsee yhden 
jäsenvaltion alueella ja sillä on liitteessä IV 
olevassa 1 kohdassa määritelty merkittävä 
rajat ylittävä vaikutus, tai jos hankkeen 
tarkoituksena on yhdistää 
energiaverkoista eristyksissä olevat saaret 
ja syrjäiset jäsenvaltiot unionin 
energiaverkkoihin.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi käsiteltävä tarvetta energiaverkoista eristyksissä olevien saarten ja 
syrjäisten jäsenvaltioiden yhteenliitäntään. Tämä on sopusoinnussa 4. helmikuuta 2011 
annettujen neuvoston päätelmien kanssa.

Tarkistus 280
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 281
Amalia Sartori, Mario Mauro
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tarpeen todeta nimenomaisesti, että merkittävä rajat ylittävä vaikutus voi kohdistua sekä 
jäsenvaltioihin että kolmansiin maihin (Italian tapauksessa tämä koskee liitteessä I mainittuja 
hankkeita Sveitsin kanssa käytävässä 2 ja Montenegron kanssa käytävässä 3 – kumpikin 
näistä on kolmas maa).

Tarkistus 282
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 283
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) hanke koskee yhtä jäsenvaltiota ja 
yhtä kolmatta maata ja sillä on liitteessä 
IV olevassa 1 kohdassa määritelty 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus;

Or. en

Perustelu

EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hankkeet voivat vaikuttaa liitteessä I 
määriteltyjen Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien ensisijaisten käytävien ja 
alueiden kehittämiseen ja yhteentoimivuuteen.

Tarkistus 284
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) hankkeen mahdolliset hyödyt, jotka 
on arvioitu 2 kohdassa olevien erityisten 
perusteiden mukaisesti, ovat sen 
kustannuksia suuremmat;

Or. en

Tarkistus 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hanke edistää arvokkaalla tavalla 
Eurooppa 2020 -strategiaa, vuotta 2020 
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koskevia energia- ja ilmastotavoitteita 
sekä pitkän aikavälin tavoitetta unionin 
kilpailukykyisen vähähiilisen talouden 
luomisesta vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 286
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hanke on esimerkiksi Eurooppa-
neuvoston päätelmissä vahvistettujen 
unionin energia- ja ilmastotavoitteiden 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto vahvisti lokakuussa 2009 EU:n tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiiletöntä 
energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien infrastruktuurien olisi tuettava 
energiatehokkuutta, kasvihuonekaasuja ja uusiutuvaa energiaa koskevia nykyisiä sitovia 
tavoitteita vuodeksi 2020, ja niiden olisi oltava vähähiilistä taloutta vuonna 2050 koskevan 
etenemissuunnitelman tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus 287
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a) liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien sähkönsiirto- ja 

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

varastointihankkeiden on edistettävä 
merkittävästi ja valtaosin vähintään yhtä 
seuraavista erityistavoitteista:

Or. en

Tarkistus 288
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 289
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 290
Algirdas Saudargas

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

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus siten, että 
painopisteinä ovat rajat ylittävän 
yhteenliitännän lisääminen, siirron 
pullonkaulojen estäminen ja eristyksissä 
olevien jäsenvaltioiden yhteenliittäminen;

Or. en

Tarkistus 291
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja
järjestelmän joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu,
järjestelmän joustavuus ja markkinoiden 
likvidiys;

Or. en

Tarkistus 292
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl
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Perustelu

Uusiutuvan energian jatkokehittäminen on energiapolitiikan tavoitteiden kannalta olennaista. 
Tuki on sen vuoksi varattava ensisijaisesti uusiutuvaa energiaa koskeville hankkeille.

Tarkistus 293
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 294
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän 
turvallinen toiminta;

– toimitusvarmuus, esimerkiksi 
yhteentoimivuus ja järjestelmän turvallinen 
ja luotettava toiminta;

Or. en

Tarkistus 295
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän – yhteentoimivuus, järjestelmän vakaus ja 
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turvallinen toiminta; järjestelmän turvallinen toiminta;

Or. en

Tarkistus 296
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
varmistaminen, jos jossakin niistä ilmenee 
tilapäinen tai pysyvä energiapula;

Or. ro

Tarkistus 297
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

– uusien tuotantoyksiköiden liittäminen 
verkkoon, mukaan luettuna uusiutuva 
energia, siten, että energiaverkon 
tyhjennys on mahdollista;

Or. en

Perustelu

EU:n suurena haasteena on korvata vanhat, tehottomat ja ympäristöä kuormittavat 
energiayksiköt, joissa käytetään esimerkiksi fossiilisia polttoaineita. Eri puolille EU:ta 
avataan uusia voimaloita myös alueille, missä verkko on heikosti kehittynyt tai kunnostuksen 
tarpeessa. Asetuksella olisi sen vuoksi luotava kannustimia uusiin voimalainvestointeihin 
edistämällä tarvittavien verkkojen kehittämistä, jotta uuden energian liittäminen verkkoon on 
mahdollista.
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Tarkistus 298
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

– pullonkaulojen poistaminen;

Or. en

Tarkistus 299
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden on edistettävä 
merkittävästi toimitusvarmuutta 
vähentämällä riippuvuutta yhdestä 
toimituslähteestä tai -reitistä sekä
vähintään yhtä seuraavista 
erityistavoitteista:

Or. en

Tarkistus 300
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 301
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, 
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen, muun 
muassa vähintään yhden jäsenvaltion 
eristyneisyyden poistaminen, 
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

Or. en

Tarkistus 302
Algirdas Saudargas

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

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, 
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen, 
yhteentoimivuus ja järjestelmän joustavuus 
siten, että painopisteenä on eristyksissä 
olevien jäsenvaltioiden yhteenliitäntä;

Or. en

Tarkistus 303
András Gyürk

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

– markkinoiden yhdentyminen, 
yhteentoimivuus ja järjestelmän 
joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen, 
yhteentoimivuus, järjestelmän joustavuus 
ja markkinoiden likvidiys;

Or. en

Tarkistus 304
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 305
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

– toimitusvarmuus, muun muassa 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen vähentämällä 
riippuvuutta yhdestä toimituslähteestä tai 
-reitistä;

Or. en

Tarkistus 306
Niki Tzavela
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– toimitusvarmuus, muun muassa 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen myös vähentämällä 
riippuvuutta yhdestä toimituslähteestä tai 
-reitistä;

Or. en

Perustelu

Kaasunsiirtohankkeisiin olisi sovellettava samoja periaatteita kuin öljynsiirtohankkeisiin.

Tarkistus 307
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

– toimitusvarmuus, muun muassa 
virtaussuunnan kääntäminen ja
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen;

Or. en

Tarkistus 308
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

– toimitusvarmuus, muun muassa 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen ja virtaussuunnan 
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kääntäminen;

Or. en

Tarkistus 309
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

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

– toimitusvarmuus, esimerkiksi
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen;

Or. en

Tarkistus 310
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

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

– kilpailu, esimerkiksi toimituslähteiden, 
toimittajien ja reittien monipuolistaminen;

Or. en

Tarkistus 311
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 312
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

– kestävyys; – kestävyys, muun muassa päästöjen 
vähentäminen, uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan jaksoittaisen tuotannon 
tukeminen ja uusiutuvan kaasun 
käyttöönoton lisääminen;

Or. en

Tarkistus 313
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

– kestävyys; – kestävyys, esimerkiksi käyttämällä 
vaihtoehtoisia kaasulähteitä, kuten 
biokaasua;

Or. fr

Tarkistus 314
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
varmistaminen, jos jossakin niistä 
ilmenee tilapäinen tai pysyvä 
energiapula;

Or. ro

Tarkistus 315
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

– pullonkaulojen poistaminen;

Or. en

Tarkistus 316
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Älykkään sähköverkon hankkeiden valintaperusteet olisivat liian rajoittavat, jos hankkeen 
pitäisi edistää merkittävästi kaikkia erityistoimintoja. Myös uusiutuvien energialähteiden 
hajautetun tuotannon integroinnista olisi tehtävä yksi mahdollisista erityistoiminnoista, joten 
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se olisi lisättävä asetukseen.

Tarkistus 317
Rachida Dati

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Älykkäiden kaasuverkkojen sisällyttäminen asetukseen toisi todellista lisäarvoa Euroopan 
energiaverkolle, etenkin koska ne ovat joustavia ja niihin voidaan sisällyttää uusiutuvia 
energialähteitä.

Tarkistus 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

– sähkön siirron ja jakelun tehokkuus ja 
yhteentoimivuus verkon päivittäisessä 
toiminnassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– koko järjestelmän operatiiviset 
menettelyt, joissa eri tehtävät osoitetaan 
siirtoverkon- ja jakeluverkonhaltijoille 
laajamittaisen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan hajautetun tuotannon 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
hajautetun tuotannon integrointi, 
mukaan luettuina mikrogeneraattoreiden 
liittäminen ja integrointi;

Or. en

Tarkistus 321
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käyttäjien osallistuminen oman 
energiankäyttönsä hallintaan;

– käyttäjien ja yhteisöjen osallistuminen 
oman energiankäyttönsä hallintaan;

Or. en
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Tarkistus 322
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– varautuminen vähähiilisten 
sähkösovellusten, kuten 
sähköajoneuvojen, merkittävästi 
suurempiin määriin pitkälle menevien 
teknisten ja markkinatoimenpiteiden 
kautta;

Or. en

Tarkistus 323
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
varmistaminen, jos jossakin niistä ilmenee 
tilapäinen tai pysyvä energiapula;

Or. ro

Tarkistus 324
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) liitteessä II olevan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien älykkään sähköverkon 
hankkeiden on edistettävä merkittävästi 
seuraavia erityistoimintoja:
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– sellaisten verkon käyttäjien integrointi 
ja osallisuus, jotka luovat kaasun 
tarjontaan ja kysyntään, erityisesti 
biometaanin ja vedyn kysyntään liittyviä 
uusia teknisiä vaatimuksia;
– sähkön siirron ja jakelun tehokkuus ja 
yhteentoimivuus verkon päivittäisessä 
toiminnassa;
– verkon turvallisuus, verkonohjaus ja 
toimitusten laatu;
– tulevien kustannustehokkaiden 
verkkoinvestointien optimoitu 
suunnittelu;
– markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut;
– käyttäjien osallistuminen oman 
energiankäyttönsä hallintaan;

Or. fr

Perustelu

Älykkäillä kaasuverkoilla voi olla aivan yhtä tärkeä rooli kuin älykkäillä sähköverkoilla, sillä 
ne edistävät kaasuinfrastruktuurien kilpailukykyä, laatua ja tehokasta toimintaa ja 
helpottavat uusiutuvien energialähteiden integrointia verkkoon.

Tarkistus 325
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan hajautetun tuotannon 
integrointi;

Or. en
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Tarkistus 326
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

– toimitusvarmuus vähentämällä 
riippuvuutta yhdestä toimituslähteestä tai 
-reitistä;
– resurssien tehokas ja kestävä käyttö 
lieventämällä ympäristöriskejä;
– yhteentoimivuus;

Or. en

Tarkistus 327
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

– toimitusvarmuus vähentämällä 
riippuvuutta yhdestä toimituslähteestä tai 
-reitistä;

– toimitusvarmuus, esimerkiksi 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen;

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miksi toimitusvarmuuden kriteerit ovat erilaisia öljy- ja kaasualalla.

Tarkistus 328
Paul Rübig
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– resurssien tehokas ja kestävä käyttö 
lieventämällä ympäristöriskejä;

– resurssien tehokas ja kestävä käyttö 
(asiaa koskevien ympäristövaatimusten 
mukaisesti);

Or. en

Perustelu

Putkihankkeet on toteutettava asiaa koskevien ympäristövaatimusten mukaisesti. 
Vähentäminen ei voi olla tällaisten infrastruktuurihankkeiden ainoa tarkoitus. Alkuperäinen 
sanamuoto johtaisi valtavaan hallinnolliseen taakkaan.

Tarkistus 329
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden 
varmistaminen, jos jossakin niistä ilmenee 
tilapäinen tai pysyvä energiapula;

Or. ro

Tarkistus 330
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 331
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de
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Tarkistus 332
Ioan Enciu

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

Komission teksti Tarkistus

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

(e) liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
hiilidioksidin siirto- tai 
varastointihankkeiden on edistettävä 
merkittävästi seuraavia kolmea 
erityistavoitetta:

Or. en

Tarkistus 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

– hiilidioksidinsiirron häiriönsiedon ja 
turvallisuuden parantaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

– resurssien tehokas käyttö 
mahdollistamalla useiden 
hiilidioksidilähteiden ja 
varastointipaikkojen liittäminen yhteisen 
infrastruktuurin kautta ja minimoimalla 
ympäristöön kohdistuva taakka ja riskit.

Poistetaan.
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Or. nl

Perustelu

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin taloudellista ja kaupallista kannattavuutta ei ole 
vielä osoitettu eikä teknologian odoteta tulevan kaupalliseen käyttöön ennen vuotta 2020, 
joten siihen ei pitäisi myöntää taloudellista tukea tässä asetuksessa. Hiilidioksidin talteenoton 
ja varastoinnin mahdollisuuksia koskevaa tutkimusta tuetaan jo taloudellisesti muiden 
eurooppalaisten kanavien kautta.

Tarkistus 335
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Asetuksella pyritään yksilöimään ja luettelemaan yhteistä etua koskevat hankkeet eikä 
asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen.

Tarkistus 336
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke välillisesti
koskee ja/tai kuinka hyvin se täydentää 
suoraan muita ehdotettuja hankkeita.

Or. de

Tarkistus 337
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, yhteentoimivuutta 
olemassa olevien infrastruktuurien 
kanssa, paikalliseen alueeseen perustuvaa 
järjestelmän vakautta, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. On harkittava lähemmin 
mahdollisuutta pienempien hankkeiden 
kehittämiseen vastapainona 
laajamittaisille hankkeille, sillä ensiksi 
mainituista voidaan saada enemmän 
lisäarvoa ja ne voidaan toteuttaa 
ripeämmin, jolloin verkko voidaan 
toteuttaa nopeammin. Liitteessä II olevan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun 
luokkaan kuuluvien hankkeiden osalta on 
otettava asianmukaisesti huomioon myös 
hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien 
käyttäjien määrä, vuotuinen 
energiankulutus sekä sellaisista resursseista 
peräisin olevan tuotannon osuus näiden 
käyttäjien kattamalla alueella, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 338
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Kunkin ryhmän on asetettava 
tärkeysjärjestykseen saman ensisijaisen 
käytävän tai alueen toteuttamiseen 
vaikuttavat hankkeet. Kunkin ryhmän on 
esitettävä tehtävänmäärityksessään 
tärkeysjärjestykseen asettamista koskeva 
menetelmä ja tämän artiklan 2 ja 
4 kohdassa säädettyjen 
arviointiperusteiden suhteellinen
painoarvo. Tärkeysjärjestykseen 
asettaminen voi sen vuoksi johtaa 
hankkeiden yleiseen ryhmittelyyn.

Tässä yhteydessä ja samalla, kun 
varmistetaan yhdenvertaiset 
mahdollisuudet hankkeille, joihin 
osallistuu syrjäisiä jäsenvaltioita,
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
seuraaviin seikkoihin:
(a) kuinka kiireellinen kukin ehdotettu 
hanke on markkinoiden yhdentymistä, 
kilpailua, kestävyyttä ja toimitusvarmuutta 
koskevien unionin energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta;
(b) kuinka montaa jäsenvaltiota kukin 
hanke koskee ja

(c) kuinka hyvin se täydentää muita 
ehdotettuja hankkeita.

Liitteessä II olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien älykkäitä 
verkkoja koskevien hankkeiden osalta 
tärkeysjärjestykseen on asetettava ne 
hankkeet, jotka vaikuttavat kahteen 
samaan jäsenvaltioon, ja on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
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vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 339
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun hankkeita asetetaan tärkeysjärjestykseen, huomioon olisi otettava myös sähkö- ja 
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kaasujärjestelmien operatiivinen turvallisuus. Kun asetukseen lisätään kriteerit, jotka 
koskevat yhteentoimivuutta olemassa olevien infrastruktuurien kanssa (kaasu) ja paikalliseen 
alueeseen perustuvaa järjestelmän vakautta (sähkö), voidaan osaltaan välttää 
suunnittelemattomista virtauksista johtuvaa siirtojärjestelmien liiallista kuormitusta. Tämä 
voisi vaarantaa energiaverkkojen turvallisuuden ja rajoittaa rajat ylittävää kapasiteettia.

Tarkistus 340
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 341
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurien kehittämistä koskevan tehokkuushierarkian ajatuksen mukaisesti hankkeita 
olisi aina arvioitava sen mukaan, miten niiden avulla voidaan toteuttaa vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseksi. Myös Euroopan 
energiainfrastruktuurien kehittämisen ympäristövaikutukset voidaan minimoida 
varmistamalla olemassa olevan energiainfrastruktuurin riittävä optimointi. Tällaisia 
kysymyksiä on tärkeä arvioida johdonmukaisesti, jotta yhteistä etua koskeville hankkeille 
saadaan tarvittava sosiaalinen hyväksyntä.
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Tarkistus 342
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 

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

koskevien energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Kustannus-hyötyanalyysia on pidettävä keskeisenä mittapuuna hankkeiden asettamisessa 
tärkeysjärjestykseen, jotta suunnittelussa voidaan taata yleiseurooppalainen näkökulma.

Tarkistus 345
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 

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

resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 346
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kaikkia yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi valittuja hankkeita olisi kohdeltava 
yhdenvertaisesti, jotta voidaan välttää syrjintä.

Tarkistus 348
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 

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

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

Or. en

Tarkistus 349
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös
hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien 
käyttäjien määrä, vuotuinen 

4. Kun valitaan saman ensisijaisen 
infrastruktuurin toteuttamiseen vaikuttavia 
hankkeita, asianmukaista huomiota on 
kiinnitettävä myös seuraaviin seikkoihin:
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energiankulutus sekä sellaisista resursseista 
peräisin olevan tuotannon osuus näiden 
käyttäjien kattamalla alueella, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

– kuinka kiireellinen kukin ehdotettu hanke 
on markkinoiden yhdentymistä, kilpailua, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;
– kuinka montaa jäsenvaltiota kukin hanke 
koskee; 
– kuinka hyvin hanke täydentää muita 
ehdotettuja hankkeita;
– osallistuuko hankkeeseen 
verkonhaltijoita muistakin jäsenvaltioista 
kuin vain siitä, jonka alueella hanke 
sijaitsee;
– liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien 
suhteellinen määrä, vuotuinen 
energiankulutus sekä sellaisista resursseista 
peräisin olevan tuotannon osuus näiden 
käyttäjien kattamalla alueella, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun saman ensisijaisen infrastruktuurin 
toteuttamiseen vaikuttavia hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen, 
asianmukaista huomiota on kiinnitettävä 
myös siihen, kuinka kiireellinen kukin 
ehdotettu hanke on markkinoiden 
yhdentymistä, kilpailua, kestävyyttä ja 

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

olemassa olevien infrastruktuurien 
kanssa, paikalliseen alueeseen perustuvaa 
järjestelmän vakautta, kestävyyttä ja 
toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, kuinka montaa 
jäsenvaltiota kukin hanke koskee ja kuinka 
hyvin se täydentää muita ehdotettuja 
hankkeita. Liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta on otettava 
asianmukaisesti huomioon myös hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 351
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien 
käyttäjien määrä, vuotuinen 
energiankulutus sekä sellaisista resursseista 
peräisin olevan tuotannon osuus näiden 
käyttäjien kattamalla alueella, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Kun hankkeita asetetaan tärkeysjärjestykseen, huomioon olisi otettava myös sähkö- ja 
kaasujärjestelmien operatiivinen turvallisuus. Kun asetukseen lisätään kriteerit, jotka 
koskevat yhteentoimivuutta olemassa olevien infrastruktuurien kanssa (kaasu) ja paikalliseen 
alueeseen perustuvaa järjestelmän vakautta (sähkö), voidaan osaltaan välttää 
suunnittelemattomista virtauksista johtuvaa siirtojärjestelmien liiallista kuormitusta. Tämä 
voisi vaarantaa energiaverkkojen turvallisuuden ja rajoittaa rajat ylittävää kapasiteettia.

Tarkistus 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 353
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hankkeet, joissa eristyksissä olevia jäsenvaltioita liitetään unionin energiaverkkoihin, ovat 
kiireellisiä 4. helmikuuta 2011 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti.
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Tarkistus 354
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hankkeita, jotka ovat saaneet 
rahoitusta asetuksen (EY) N:o 663/2009 
nojalla, on voitava suoraan pitää tämän 
asetuksen mukaisina yhteistä etua 
koskevina hankkeina.
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Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon Euroopan energia-alan elvytysohjelman (EEPR) 
infrastruktuureja koskevat painopisteet. Sen vuoksi on tärkeää, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden luetteloa laadittaessa näihin hankkeisiin kiinnitetään asiaankuuluvaa huomiota.

Tarkistus 356
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankkeiden toteuttajien on noudatettava
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteutuksessa toteuttamissuunnitelmaa,
johon sisältyy aikataulu toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimuksia, lakisääteistä 
hyväksyntää, rakentamista ja käyttöönottoa 
varten sekä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lupamenettelyjen aikataulu. 
Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on vastattava alueellaan 
sijaitsevien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toiminnasta.

1. Hankkeiden toteuttajien on laadittava 
yhteistä etua koskevien hankkeidensa
toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmaan
sisältyy aikataulu toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimuksia, lakisääteistä 
hyväksyntää, rakentamista ja käyttöönottoa 
varten sekä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lupamenettelyjen aikataulu. 
Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on tehtävä yhteistyötä
alueellaan sijaitsevien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toteuttamisen 
helpottamiseksi. Virasto antaa 
asianomaisille ryhmille myös neuvontaa 
sääntelyyn liittyvien seikkojen 
toteutettavuudesta ja etenkin lakisääteisen 
hyväksynnän aikataulusta.

Or. en

Tarkistus 357
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Hankkeiden toteuttajien on noudatettava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteutuksessa toteuttamissuunnitelmaa, 
johon sisältyy aikataulu toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimuksia, lakisääteistä 
hyväksyntää, rakentamista ja käyttöönottoa 
varten sekä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lupamenettelyjen aikataulu. 
Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on vastattava 
alueellaan sijaitsevien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toiminnasta.

1. Hankkeiden toteuttajien on noudatettava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteutuksessa toteuttamissuunnitelmaa, 
johon sisältyy aikataulu toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimuksia, lakisääteistä 
hyväksyntää, rakentamista ja käyttöönottoa 
varten sekä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lupamenettelyjen aikataulu. 
Siirtoverkonhaltijat eivät vastaa liitteessä 
II olevan 2 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
pumppuvoimaan perustuvien varastointi-
ja muiden hankkeiden toiminnasta.

Or. en

Perustelu

Kolmannen paketin mukaisesti siirtoverkonhaltijat eivät saisi vastata pumppuvoimaan 
perustuvien varastointihankkeiden ja LNG-terminaalihankkeiden toiminnasta, sillä tämä voi 
vääristää kilpailua.

Tarkistus 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankkeiden toteuttajien on noudatettava
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteutuksessa toteuttamissuunnitelmaa, 
johon sisältyy aikataulu toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimuksia, lakisääteistä 
hyväksyntää, rakentamista ja käyttöönottoa 
varten sekä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lupamenettelyjen aikataulu. 
Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on vastattava alueellaan 
sijaitsevien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toiminnasta.

1. Hankkeiden toteuttajien on toteutettava
yhteistä etua koskevia hankkeita. 
Suunnitelmaan sisältyy aikataulu 
toteutettavuus- ja suunnittelututkimuksia, 
lakisääteistä hyväksyntää, rakentamista ja 
käyttöönottoa varten sekä 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu lupamenettelyjen 
aikataulu. Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on vastattava alueellaan 
sijaitsevien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toiminnasta.
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Or. en

Tarkistus 359
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. 
Ryhmät voivat pyytää lisätietoja, jotka 
toimitetaan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti, 
varmentaa annetut tiedot paikan päällä ja 
järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista.

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. Siksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
hankkeiden toteuttajien on kerrottava 
kullekin alueellisen ryhmän kokoukselle 
saavutetusta edistyksestä. Ryhmät voivat 
pyytää lisätietoja 3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti, varmentaa annetut tiedot 
paikan päällä ja järjestää kokouksia 
asianomaisten osapuolten kanssa. Ryhmät 
voivat myös pyytää virastoa tai 
asianomaisia kansallisia 
sääntelyviranomaisia antamaan 
suuntaviivoja tai toteuttamaan muita
toimenpiteitä, joilla helpotetaan yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamista 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. 
Ryhmät voivat pyytää lisätietoja, jotka 
toimitetaan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti, 

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. Siksi 
hankkeiden toteuttajien on kerrottava 
kullekin alueellisen ryhmän kokoukselle 
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varmentaa annetut tiedot paikan päällä ja 
järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista.

saavutetusta edistyksestä. Ryhmät voivat 
pyytää lisätietoja 3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti, varmentaa annetut tiedot 
paikan päällä ja järjestää kokouksia 
asianomaisten osapuolten kanssa. Ryhmät 
voivat myös pyytää virastoa tai 
asianomaisia kansallisia 
sääntelyviranomaisia antamaan 
suuntaviivoja ja kehottaa hankkeiden 
toteuttajia toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla nopeutetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 361
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. 
Ryhmät voivat pyytää lisätietoja, jotka 
toimitetaan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti, 
varmentaa annetut tiedot paikan päällä ja 
järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista.

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. Siksi 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
hankkeiden toteuttajien on kerrottava 
kullekin alueellisen ryhmän kokoukselle 
saavutetusta edistyksestä. Ryhmät voivat 
pyytää lisätietoja, jotka toimitetaan 3, 4 ja 
5 kohdan mukaisesti, varmentaa annetut 
tiedot paikan päällä ja järjestää kokouksia 
asianomaisten osapuolten kanssa. Ryhmät 
voivat myös pyytää virastoa toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 362
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. 
Ryhmät voivat pyytää lisätietoja, jotka 
toimitetaan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti, 
varmentaa annetut tiedot paikan päällä ja 
järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista.

2. Viraston ja ryhmien on seurattava 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
toteuttamisessa saavutettua edistystä. 
Ryhmät voivat pyytää lisätietoja, jotka 
toimitetaan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti, 
varmentaa annetut tiedot paikan päällä ja 
järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista. Kyseiset 
toimenpiteet on toteutettava tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 363
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hankkeiden toteuttajien on esitettävä 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 
olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvasta hankkeesta virastolle 
ja kustakin liitteessä II olevassa 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvasta hankkeesta asianomaiselle 
ryhmälle kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä sen vuoden jälkeen, 
jona hanke on valittu yhteistä etua 
koskevaksi hankkeeksi 4 artiklan 
mukaisesti. Kertomus on toimitettava 
myös 9 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille.
Kertomuksessa on kuvattava 
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yksityiskohtaisesti

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot olisi annettava myös toimivaltaisille viranomaisille, sillä niiden tehtävänä – ei 
ryhmien tai ACERin tehtävänä – on hoitaa kyseisten hankkeiden lupamenettely.

Tarkistus 364
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 365
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

Virasto tai asianomainen ryhmä voi 
pyytää, että riippumaton ulkopuolinen 
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asiantuntija tarkastaa kertomuksen ennen 
sen toimittamista.

Or. en

Tarkistus 366
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) tosiasiallisia pääomamenoja 
suhteessa suunniteltuihin 
investointikustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 367
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa viivästyksiä suhteessa 
toteuttamissuunnitelmaan ja muita 
kohdattuja vaikeuksia.

(b) tarvittaessa viivästyksiä suhteessa 
toteuttamissuunnitelmaan ja muita 
kohdattuja vaikeuksia, erityisesti 
vaikeuksia rahoituksen turvaamisessa.

Or. en

Tarkistus 368
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tarkistettua suunnitelmaa 
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viivästysten ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 369
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tarvittaessa päivitettyä 
toteuttamissuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 370
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston on toimitettava ryhmille 
kolmen kuukauden kuluessa 
vuosikertomusten vastaanottamisesta 
yhteenvetokertomus liitteessä II olevassa 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Kertomuksessa on arvioitava 
saavutettua edistystä ja ehdotettava 
tarvittaessa toimenpiteitä kohdattujen 
viivästysten ja vaikeuksien ratkaisemiseksi. 
Asetuksen (EY) N:o 713/2009 6 artiklan 8 
ja 9 kohdan säännösten mukaisesti 
arvioinnissa on käsiteltävä myös unionin 
laajuisten verkonkehittämissuunnitelmien 
täytäntöönpanon johdonmukaisuutta 
suhteessa liitteessä I määriteltyihin 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

4. Viraston on toimitettava ryhmille 
kolmen kuukauden kuluessa 
vuosikertomusten vastaanottamisesta 
yhteenvetokertomus liitteessä II olevassa 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Kertomuksessa on arvioitava 
saavutettua edistystä ja ehdotettava 
tarvittaessa toimenpiteitä kohdattujen 
viivästysten ja vaikeuksien ratkaisemiseksi. 
Kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
seuraamuksia hankkeiden toteuttajien 
aiheuttamista tarpeettomista 
viivästyksistä. Asetuksen (EY) N:o 
713/2009 6 artiklan 8 ja 9 kohdan 
säännösten mukaisesti arvioinnissa on 
käsiteltävä myös unionin laajuisten 
verkonkehittämissuunnitelmien 
täytäntöönpanon johdonmukaisuutta 
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suhteessa liitteessä I määriteltyihin 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

Or. en

Perustelu

Myös hankkeiden toteuttajille pitäisi voida määrätä seuraamuksia näiden aiheuttamista 
viivästyksistä.

Tarkistus 371
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston on toimitettava ryhmille 
kolmen kuukauden kuluessa 
vuosikertomusten vastaanottamisesta 
yhteenvetokertomus liitteessä II olevassa 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Kertomuksessa on arvioitava 
saavutettua edistystä ja ehdotettava 
tarvittaessa toimenpiteitä kohdattujen 
viivästysten ja vaikeuksien ratkaisemiseksi. 
Asetuksen (EY) N:o 713/2009 6 artiklan 8 
ja 9 kohdan säännösten mukaisesti 
arvioinnissa on käsiteltävä myös unionin 
laajuisten verkonkehittämissuunnitelmien 
täytäntöönpanon johdonmukaisuutta 
suhteessa liitteessä I määriteltyihin 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

4. Viraston on toimitettava ryhmille 
kolmen kuukauden kuluessa 
vuosikertomusten vastaanottamisesta 
yhteenvetokertomus liitteessä II olevassa 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Kertomuksessa on arvioitava 
yhteenlaskettuja pääomamenoja ja
saavutettua edistystä ja ehdotettava 
tarvittaessa toimenpiteitä kohdattujen 
viivästysten ja vaikeuksien ratkaisemiseksi. 
Asetuksen (EY) N:o 713/2009 6 artiklan 8 
ja 9 kohdan säännösten mukaisesti 
arvioinnissa on käsiteltävä myös unionin 
laajuisten verkonkehittämissuunnitelmien 
täytäntöönpanon johdonmukaisuutta 
suhteessa liitteessä I määriteltyihin 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

Or. en

Tarkistus 372
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston on toimitettava ryhmille 
kolmen kuukauden kuluessa 
vuosikertomusten vastaanottamisesta 
yhteenvetokertomus liitteessä II olevassa 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Kertomuksessa on arvioitava 
saavutettua edistystä ja ehdotettava 
tarvittaessa toimenpiteitä kohdattujen 
viivästysten ja vaikeuksien ratkaisemiseksi. 
Asetuksen (EY) N:o 713/2009 6 artiklan 8 
ja 9 kohdan säännösten mukaisesti 
arvioinnissa on käsiteltävä myös unionin 
laajuisten verkonkehittämissuunnitelmien 
täytäntöönpanon johdonmukaisuutta 
suhteessa liitteessä I määriteltyihin 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

4. Viraston on toimitettava ryhmille, 
komissiolle ja Euroopan parlamentille
kolmen kuukauden kuluessa 
vuosikertomusten vastaanottamisesta 
yhteenvetokertomus liitteessä II olevassa 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Kertomuksessa on arvioitava 
saavutettua edistystä ja ehdotettava 
tarvittaessa toimenpiteitä kohdattujen 
viivästysten ja vaikeuksien ratkaisemiseksi. 
Asetuksen (EY) N:o 713/2009 6 artiklan 8 
ja 9 kohdan säännösten mukaisesti 
arvioinnissa on käsiteltävä myös unionin 
laajuisten verkonkehittämissuunnitelmien 
täytäntöönpanon johdonmukaisuutta 
suhteessa liitteessä I määriteltyihin 
ensisijaisiin energiainfrastruktuurikäytäviin 
ja -alueisiin.

Or. ro

Tarkistus 373
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäljempänä 9 artiklassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten on 
raportoitava joka vuosi 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuosikertomusten 
vastaanottamista seuraavassa kokouksessa 
asianomaiselle ryhmälle alueellaan 
sijaitsevien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden tilanteesta ja tarvittaessa 
niiden toteuttamisessa tapahtuneista 
viivästyksistä.

5. Jäljempänä 9 artiklassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten on 
raportoitava joka vuosi 3 kohdassa 
tarkoitettujen vuosikertomusten 
vastaanottamista seuraavassa kokouksessa 
asianomaiselle ryhmälle alueellaan 
sijaitsevien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden tilanteesta ja tarvittaessa 
investointikustannusten merkittävistä 
lisäyksistä tai hankkeiden toteuttamisessa 
tapahtuneista viivästyksistä.
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Or. en

Tarkistus 374
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttaminen ja käyttöönotto viivästyvät
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
sellaisista muista kuin pakottavista syistä, 
joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa, sovelletaan seuraavaa:
(a) Siltä osin kuin direktiivien 2009/72/EY 
ja 2009/73/EY 22 artiklan 7 kohdan a, b 
tai c alakohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sovelletaan kansallisten 
lakien mukaisesti, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että investointi toteutetaan.
(b) Jos 6 kohdan a alakohdan mukaiset 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on valittava kolmas 
osapuoli rahoittamaan tai toteuttamaan 
hanke. Hankkeen toteuttajan on tehtävä 
näin, ennen kuin viivästys suhteessa 
toteuttamissuunnitelman mukaiseen 
käyttöönottopäivään on yli kaksi vuotta.
(c) Jos kolmatta osapuolta ei valita 
b alakohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen tai jäsenvaltion on 
kahden kuukauden kuluessa nimettävä 
hankkeen toteuttajan hyväksymä kolmas 
osapuoli rahoittamaan tai toteuttamaan 
hanke.
(d) Jos viivästys suhteessa 
toteuttamissuunnitelman mukaiseen 
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käyttöönottopäivään on yli kaksi vuotta ja 
kaksi kuukautta, 9 artiklassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen voi julkaista 
kaikille hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti. Etusijalle asetetaan 
alueellisen ryhmän niiden jäsenvaltioiden 
hankkeiden toteuttajat ja sijoittajat, joissa 
kyseistä hanketta kehitetään. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat komission 
hyväksynnän perusteella ja tarvittaessa 
ottaa käyttöön kannustimia 14 artiklan 
mukaisten kannustimien lisäksi osana 
ehdotuspyyntöä.
(e) Sovellettaessa c tai d alakohtaa 
verkonhaltijan, jonka alueella investointi 
sijaitsee, on annettava toteuttaville 
verkonhaltijoille tai sijoittajille taikka 
kolmannelle osapuolelle kaikki 
investoinnin toteuttamisessa tarvittavat 
tiedot, liitettävä uudet resurssit 
siirtoverkkoon ja tehtävä yleensäkin 
parhaansa helpottaakseen investoinnin 
toteuttamista ja yhteistä etua koskevan 
hankkeen turvallista, luotettavaa ja 
tehokasta toimintaa ja ylläpitoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on peräisin neuvoston kannasta. Sillä pyritään selkeyttämään julkista 
tarjouskilpailua, jos hanke viivästyy. Alkuperäisestä tekstistä ei käy ilmi, miten komissio 
toteuttaa tämän prosessin. Sitä paitsi nimenomaan toimivaltaisella viranomaisella – ei 
komissiolla – on osaamista ja kykyä uuden toteuttajan löytämiseen.

Tarkistus 375
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna syistä, 
joiden voidaan selkeästi katsoa johtuvan 
siitä, ettei hankkeen toteuttaja ole 
hallinnoinut hanketta asianmukaisesti,

Or. en

Perustelu

Ylivoimaiseen esteeseen liittyvien perusteltujen syiden lisäksi viivästyksiä voi aiheutua myös 
syistä, jotka ovat toteuttajan vastuulla (kuten se, tehdäänkö yhteistä etua koskevasta 
hankkeesta sopimus tarjouskilpailun jälkeen). Toteuttajalle voi aiheutua viivästyksiä, vaikka 
tämä toimisi varovaisesti ja kohtuullisesti (esimerkiksi siksi, että yhteistä etua koskevaa 
hanketta pidetään epätyydyttävänä tai liian kalliina).

Tarkistus 376
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna syistä, 
joiden voidaan selkeästi katsoa johtuvan 
siitä, ettei hankkeen toteuttaja ole 
hallinnoinut hanketta asianmukaisesti,

Or. en

Tarkistus 377
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
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toteuttamissuunnitelmaan verrattuna, sellaisista muista kuin pakottavista syistä, 
joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa,

Or. en

Tarkistus 378
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttaminen viivästyy yli kolme vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
sellaisista muista kuin pakottavista syistä, 
joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa, tai ilman riittäviä perusteita,

Or. en

Tarkistus 379
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttaminen viivästyy yli kolme vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
sellaisista muista kuin pakottavista syistä, 
joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa, ja ilman riittäviä perusteita,

Or. en

Tarkistus 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttaminen viivästyy yli kolme vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
sellaisista muista kuin pakottavista syistä, 
joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa, tai ilman riittäviä perusteita,

Or. en

Tarkistus 381
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
toteuttaminen viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
sellaisista muista kuin pakottavista syistä, 
joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa, ja ilman riittäviä perusteita,

Or. en

Tarkistus 382
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta ja 
viivästys johtuu hankkeen toteuttajasta,
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Or. en

Tarkistus 383
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna syistä, 
jotka liittyvät siihen, että hankkeen 
toteuttaja on toteuttanut hankkeen 
huonosti,

Or. fr

Perustelu

Ilmaisu "riittävät perusteet" on hämärä ja kaipaa selventämistä. Viranomaisten tehtävänä on 
osoittaa, että hankkeen huono toteutus on itse asiassa sen toteuttajan syytä.

Tarkistus 384
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
muusta kuin ylivoimaiseen esteeseen 
liittyvästä syystä,

Or. en

Tarkistus 385
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 386
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit 
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 
ylläpitoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 387
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit 
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 
ylläpitoa;

(a) siltä osin kuin direktiivien 2009/72/EY 
ja 2009/73/EY 22 artiklan 7 kohdan a, b 
tai c alakohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sovelletaan kansallisten 
lakien mukaisesti, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että investointi toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 388
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit 
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 
ylläpitoa;

(a) siltä osin kuin direktiivien 2009/72/EY 
ja 2009/73/EY 22 artiklan 7 kohdan a, b 
tai c alakohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sovelletaan kansallisten 
lakien mukaisesti, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että investointi toteutetaan;

Or. en
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Tarkistus 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit 
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 
ylläpitoa;

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
esitettävä ryhmälle tarkistettu 
suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi 
ajoissa;

Or. en

Tarkistus 390
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit 
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
esitettävä ryhmälle tarkistettu 
suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi 
ajoissa;
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ylläpitoa;

Or. en

Tarkistus 391
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
hyväksyttävä yhden tai useamman muun 
verkonhaltijan tai sijoittajan investoinnit
hankkeen toteuttamiseen. Verkonhaltijan, 
jonka alueella investointi sijaitsee, on 
annettava toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, luotettavaa 
ja tehokasta toimintaa ja ylläpitoa;

(a) jos edellisessä virkkeessä tarkoitetut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on hyväksyttävä 
yhden tai useamman kolmannen 
osapuolen rahoitus hankkeen 
toteuttamiseen tai sen toteuttaminen. 
Verkonhaltijan, jonka alueella investointi 
sijaitsee, on annettava toteuttaville 
verkonhaltijoille tai sijoittajille kaikki 
investoinnin toteuttamisessa tarvittavat 
tiedot, liitettävä uudet resurssit 
siirtoverkkoon ja tehtävä yleensäkin 
parhaansa helpottaakseen investoinnin 
toteuttamista ja yhteistä etua koskevan 
hankkeen turvallista, luotettavaa ja 
tehokasta toimintaa ja ylläpitoa;

Or. en

Tarkistus 392
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) komissio voi julkaista kaikille 
hankkeiden toteuttajille avoimen 

Poistetaan.
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ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 393
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 394
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b–d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

(b) siltä osin kuin direktiivien 2009/72/EY 
ja 2009/73/EY 22 artiklan 7 kohdan a, b 
tai c alakohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sovelletaan kansallisten 
lakien mukaisesti, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että investointi toteutetaan;
(c) jos edellisessä virkkeessä tarkoitetut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on hyväksyttävä 
yhden tai useamman kolmannen 
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osapuolen rahoitus hankkeen 
toteuttamiseen tai sen toteuttaminen. 
Verkonhaltijan, jonka alueella investointi 
sijaitsee, on annettava toteuttaville 
verkonhaltijoille tai sijoittajille kaikki 
investoinnin toteuttamisessa tarvittavat 
tiedot, liitettävä uudet resurssit 
siirtoverkkoon ja tehtävä yleensäkin 
parhaansa helpottaakseen investoinnin 
toteuttamista ja yhteistä etua koskevan 
hankkeen turvallista, luotettavaa ja 
tehokasta toimintaa ja ylläpitoa;
(d) tämän artiklan säännösten 
soveltamiseksi muut verkonhaltijat voivat 
osallistua hankkeeseen vain sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 395
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) jos edellisessä virkkeessä tarkoitetut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on hyväksyttävä 
yhden tai useamman muun kolmannen 
osapuolen tekemät investoinnit tai 
rahoitus hankkeen toteuttamiseen tai sen 
toteuttaminen. Verkonhaltijan, jonka 
alueella investointi sijaitsee, on annettava 
toteuttaville verkonhaltijoille tai 
sijoittajille kaikki investoinnin 
toteuttamisessa tarvittavat tiedot, liitettävä 
uudet resurssit siirtoverkkoon ja tehtävä 
yleensäkin parhaansa helpottaakseen 
investoinnin toteuttamista ja yhteistä etua 
koskevan hankkeen turvallista, 
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luotettavaa ja tehokasta toimintaa ja 
ylläpitoa.

Or. en

Tarkistus 396
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) jos 6 kohdan a alakohdan mukaiset 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on valittava kolmas 
osapuoli rahoittamaan tai toteuttamaan 
hanke. Hankkeen toteuttajan on tehtävä 
näin, ennen kuin viivästys suhteessa 
toteuttamissuunnitelman mukaiseen 
käyttöönottopäivään on yli kaksi vuotta tai 
jos viivästys johtuu riittämättömistä 
rahoituslähteistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut toimenpiteet ratkaisevat ainoastaan viivästykset, jotka johtuvat riittämättömistä 
rahoituslähteistä (uusi rahoituslähde). Muut syyt, joihin hankkeen toteuttaja ei voi vaikuttaa, 
eivät voi johtaa tällaiseen lopputulokseen.

Tarkistus 397
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) komissio voi julkaista kaikille (b) jos 6 kohdan a alakohdan mukaiset 
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hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti.

kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on valittava kolmas 
osapuoli rahoittamaan tai toteuttamaan 
hanke. Hankkeen toteuttajan on tehtävä 
näin, ennen kuin viivästys suhteessa 
toteuttamissuunnitelman mukaiseen 
käyttöönottopäivään on yli kaksi vuotta.

Or. en

Tarkistus 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos edellisessä virkkeessä tarkoitetut 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimenpiteet eivät ole riittäviä sen 
varmistamiseksi, että investointi 
toteutetaan, tai niitä ei sovelleta, kyseisen 
hankkeen toteuttajan on hyväksyttävä 
yhden tai useamman kolmannen 
osapuolen rahoitus hankkeen 
toteuttamiseen tai sen toteuttaminen. 
Verkonhaltijan, jonka alueella investointi 
sijaitsee, on annettava toteuttaville 
verkonhaltijoille tai sijoittajille kaikki 
investoinnin toteuttamisessa tarvittavat 
tiedot, liitettävä uudet resurssit 
siirtoverkkoon ja tehtävä yleensäkin 
parhaansa helpottaakseen investoinnin 
toteuttamista ja yhteistä etua koskevan 
hankkeen turvallista, luotettavaa ja 
tehokasta toimintaa ja ylläpitoa.

Or. en
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Tarkistus 399
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kolmatta osapuolta ei valita 
b alakohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen tai jäsenvaltion on 
kahden kuukauden kuluessa nimettävä 
hankkeen toteuttajan hyväksymä kolmas 
osapuoli rahoittamaan tai toteuttamaan 
hanke.

Or. en

Tarkistus 400
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos viivästys suhteessa 
toteuttamissuunnitelmaan on yli kaksi 
vuotta, komissio voi julkaista kaikille 
hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 401
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) kyseisen hankkeen toteuttajan on 
esitettävä ryhmälle tarkistettu 
suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi 
ajoissa.

Or. en

Tarkistus 402
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) sovellettaessa c alakohtaa 
verkonhaltijan, jonka alueella investointi 
sijaitsee, on annettava toteuttaville 
verkonhaltijoille tai sijoittajille taikka 
kolmannelle osapuolelle kaikki 
investoinnin toteuttamisessa tarvittavat 
tiedot, liitettävä uudet resurssit 
siirtoverkkoon ja tehtävä yleensäkin 
parhaansa helpottaakseen investoinnin 
toteuttamista ja yhteistä etua koskevan 
hankkeen turvallista, luotettavaa ja 
tehokasta toimintaa ja ylläpitoa.

Or. en

Tarkistus 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) komissio voi julkaista kaikille 
hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 

(b) siltä osin kuin direktiivien 2009/72/EY 
ja 2009/73/EY 22 artiklan 7 kohdan a, b 
tai c alakohdassa tarkoitettuja 



PE487.998v01-00 76/115 AM\900617FI.doc

FI

toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti.

toimenpiteitä sovelletaan kansallisten 
lakien mukaisesti, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että investointi toteutetaan.

Or. en

Tarkistus 404
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) siltä osin kuin direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY 22 artiklan 
7 kohdan a, b tai c alakohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan 
kansallisten lakien mukaisesti, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että investointi toteutetaan.

Or. en

Tarkistus 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) tämän artiklan säännösten 
soveltamiseksi muut verkonhaltijat voivat 
osallistua hankkeeseen vain sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 406
Konrad Szymański
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) tämän artiklan säännösten 
soveltamiseksi muut verkonhaltijat voivat 
osallistua hankkeeseen vain sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 407
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
syistä, joihin hankkeen toteuttaja ei voi 
vaikuttaa, osapuolet voivat komission 
hyväksynnän perusteella neuvotella 
uudelleen hankkeen aikataulun.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksessa käytetty ilmaisu "riittävät perusteet" on hämärä. Ei olisi reilua ottaa 
tilalle uusia johtajia tai sijoittajia, jos hankkeen ongelmat eivät ole sen toteuttajan syytä. 
Liialliselle viivästykselle on sen vuoksi esitettävä perustelu. Hankkeen toteuttajaa olisi 
vaadittava esittämään näyttöä siitä, ettei se ole voinut vaikuttaa viivästyksen syihin.

Tarkistus 408
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskeva hanke voidaan 
poistaa yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisesta luettelosta 3 artiklan 
1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetulla 
menettelyllä, jos

Yhteistä etua koskeva hanke voidaan 
poistaa yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisesta luettelosta 3 artiklan 
6 a kohdan toisessa virkkeessä 
tarkoitetulla menettelyllä, jos

Or. en

Tarkistus 409
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

(a) ENTSOjen liitteessä III olevan 
6 kohdan mukaisesti tekemä 
energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ei tuota myönteistä tulosta 
hankkeesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

(a) ENTSOjen liitteessä III olevan 
6 kohdan mukaisesti tekemä 
energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ei tuota myönteistä tulosta 
hankkeesta;

Poistetaan.

Or. da
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Perustelu

Hankkeen sisällyttäminen yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon perustuu etukäteen 
tehtyyn kustannus-hyötyanalyysiin. Kaikkien luettelossa olevien hankkeiden on sen vuoksi 
oletettava tuottavan myönteisen tuloksen, paitsi jos kustannus-hyötyanalyysissa käytettiin 
virheellisiä tietoja. ENTSOjen ei pitäisi voida yksin ja oman harkintansa mukaan poistaa 
luettelosta yhteistä etua koskevia hankkeita.

Tarkistus 411
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

(a) ENTSOjen liitteessä III olevan 
6 kohdan mukaisesti tekemä 
energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ei tuota myönteistä tulosta 
hankkeesta;

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Energiajärjestelmän laajuinen kustannus-hyötyanalyysi tehdään ennen hankkeen 
sisällyttämistä luetteloon.

Tarkistus 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

(a) ENTSOjen liitteessä III olevan 
6 kohdan mukaisesti tekemä 
energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ei tuota myönteistä tulosta 
hankkeesta;

Poistetaan.

Or. en



PE487.998v01-00 80/115 AM\900617FI.doc

FI

Perustelu

Jotta hanketta voidaan pitää yhteistä etua koskevana, siitä on toteutettava ja esitettävä 
12 artiklassa tarkoitettu kustannus-hyötyanalyysi. Hanketta ei pitäisi myöskään poistaa 
yhteistä etua koskevien hankkeiden unionin laajuisesta luettelosta pelkästään ENTSOjen 
harkinnan mukaan.

Tarkistus 413
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. da

Perustelu

Komission laatimaan yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon olisi otettava muitakin 
kuin TYNDP-hankkeita, joten hanketta ei pitäisi voida poistaa luettelosta vain siksi, ettei se 
ole enää TYNDP-hanke.
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Tarkistus 415
Algirdas Saudargas

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

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 416
Ioan Enciu

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

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jotta hanketta voidaan pitää yhteistä etua koskevana, siitä on toteutettava ja esitettävä 
12 artiklassa tarkoitettu kustannus-hyötyanalyysi. Hanketta ei pitäisi myöskään poistaa 
yhteistä etua koskevien hankkeiden unionin laajuisesta luettelosta pelkästään ENTSOjen 
harkinnan mukaan.

Tarkistus 418
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) aiheutuneet kustannukset ylittävät 
toteuttamissuunnitelmassa samalle 
kaudelle arvioidut kustannukset 
30 prosentilla, jollei tätä ole perusteltu 
asianmukaisesti 3 kohdassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen mukaisilla 
markkinaolosuhteiden odottamattomilla 
muutoksilla.

Or. en

Tarkistus 419
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) hanketta ei toteuteta ehdotetun ja 
sallitun aikataulun mukaisesti;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään luetteloa syistä, joiden takia hanke voidaan poistaa luettelosta.
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Tarkistus 420
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin laajuisesta luettelosta poistetut 
hankkeet menettävät kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden oikeudet ja 
velvollisuudet. Tämä artikla ei vaikuta 
hankkeelle ennen poistamispäätöstä 
maksettuun unionin rahoitukseen eikä sen 
osallistumiseen sujuvoitettuun 
lupaprosessiin, jota jo sovelletaan 
III luvun säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 421
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin laajuisesta luettelosta poistetut 
hankkeet menettävät kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden oikeudet ja 
velvollisuudet. Tämä artikla ei vaikuta 
hankkeelle ennen poistamispäätöstä 
maksettuun unionin rahoitukseen eikä sen 
osallistumiseen sujuvoitettuun 
lupaprosessiin, jota jo sovelletaan 
III luvun säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 422
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin laajuisesta luettelosta poistetut 
hankkeet menettävät kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden oikeudet ja 
velvollisuudet. Tämä artikla ei vaikuta 
hankkeelle ennen poistamispäätöstä 
maksettuun unionin rahoitukseen, paitsi jos 
päätös on tehty c alakohdan mukaisten 
tahallisesti harhaanjohtavien tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 423
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella luodaan korjausmekanismi unionin varojen väärinkäytön estämiseksi.

Tarkistus 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 425
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisesta koordinaattorista olisi päätettävä komission ja asianomaisen jäsenvaltion 
yhteisymmärryksessä.

Tarkistus 426
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 427
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 428
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) antaa hankkeiden toteuttajille 
hankkeen kokonaisrahoitukseen liittyvää 
neuvontaa;

Or. en
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Tarkistus 429
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ehdottaa hankkeen poistamista 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
luettelosta;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään eurooppalaisen koordinaattorin tehtäviä.

Tarkistus 430
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Eurooppalainen koordinaattori valitaan 
sen perusteella, kuinka paljon kokemusta 
hänellä on erityistehtävistä, jotka hänelle 
annetaan kyseessä olevan hankkeen 
(hankkeiden) osalta. Ennen nimeämistä 
eurooppalaisen koordinaattorin tai tähän 
tehtävään ehdolla olevien on tultava 
Euroopan parlamentin toimivaltaisen 
valiokunnan kuultavaksi.

Or. ro

Tarkistus 431
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Koordinaattorille annettavat 
valtuudet toteuttaa toimenpiteitä 
hankkeen (hankkeiden) toteuttamisen 
helpottamiseksi määritellään 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
komission välillä.

Or. en

Tarkistus 432
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
käytävien valinta
1. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
käytävien likimääräinen reitti on 
täsmennettävä ennen lupamenettelyn 
aloittamista erillisissä menettelyissä, 
joissa arvioidaan vaihtoehdot ja 
varmistetaan yleisön osallistuminen 
viranomaisen tai muun elimen kautta. 
Vähintään kolme mahdollisesti sopivinta 
vaihtoehtoa on tutkittava ja käsiteltävä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaiset menettelyt aloitetaan ja päätetään 
viipymättä. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asianomaiselle ryhmälle 
säännöllisesti menettelyjen edistymisestä.
3. Tätä säännöstä ei sovelleta hankkeisiin, 
joiden osalta viranomainen tai muu elin 
on jo yksityiskohtaisesti määrittänyt 
käytävän reitin kansainvälisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Or. de
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Tarkistus 433
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa 
tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä.

Or. en

Perustelu

Yhteistä etua koskevat hankkeet on asetettava korkeimpaan mahdolliseen asemaan 
kansallisessa tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä lupaprosessin nopeuttamiseksi. Jäsenvaltioiden, joiden asiaankuuluvassa 
kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta käsittelystä, on kehitettävä tarvittavat 
lainsäädäntömekanismit, jotta tällainen säännös voidaan panna täytäntöön.

Tarkistus 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lupamenettelyjen nopeuttamiseksi ja 
yleisön osallistumisen lisäämiseksi tämän 
luvun säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin.

1. Lupamenettelyjen nopeuttamiseksi ja 
yleisön osallistumisen lisäämiseksi tämän 
luvun säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin sekä 
kaikkiin hankkeisiin, jotka katsotaan 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
teknisen kannattavuuden kannalta 
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tarpeellisiksi.

Or. en

Tarkistus 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa 
tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä.

Or. en

Tarkistus 436
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava samaan asemaan kuin 
kansalliset hankkeet ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä, ja hankkeiden 
prioriteettiasemasta on päätettävä
vastaavan tyyppisiin
energiainfrastruktuureihin sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 437
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 438
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 439
Marita Ulvskog
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liittyvien asiakirjojen tehokkaan 
hallinnollisen käsittelyn varmistamiseksi 
hankkeen toteuttajien ja kaikkien 
asianomaisten viranomaisten on 
varmistettava, että näiden asiakirjojen 
käsittelylle luodaan mahdollisimman 
suotuisat olosuhteet siihen osoitettujen 
resurssien suhteen.

3. Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liittyvien asiakirjojen tehokkaan 
hallinnollisen käsittelyn varmistamiseksi 
hankkeen toteuttajien ja kaikkien 
asianomaisten viranomaisten on 
varmistettava, että hanketta käsitellään 
puolueettomasti ja samalla tavoin kuin 
muita hankkeita.

Or. en

Tarkistus 440
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liittyvien asiakirjojen tehokkaan 
hallinnollisen käsittelyn varmistamiseksi 
hankkeen toteuttajien ja kaikkien 
asianomaisten viranomaisten on 
varmistettava, että näiden asiakirjojen 
käsittelylle luodaan mahdollisimman 
suotuisat olosuhteet siihen osoitettujen 
resurssien suhteen.

3. Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
liittyvien asiakirjojen tehokkaan 
hallinnollisen käsittelyn varmistamiseksi 
kaikkien asianomaisten viranomaisten on 
varmistettava, että näiden asiakirjojen 
käsittelylle luodaan mahdollisimman 
suotuisat olosuhteet siihen osoitettujen 
resurssien suhteen.

Or. en

Tarkistus 441
Marita Ulvskog

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

Jotta voidaan noudattaa 11 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, 
jäsenvaltioiden on toteutettava yhdeksän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta tarvittavat toimenpiteet 
ympäristöarviointimenettelyjen 
sujuvoittamiseksi. Nämä toimenpiteet eivät 
rajoita unionin lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Jotta voidaan noudattaa 11 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, 
jäsenvaltioiden on toteutettava arvittavat 
toimenpiteet kansallisessa 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
määräyksissä säädettyjen 
ympäristöarviointimenettelyjen 
sujuvoittamiseksi. Nämä toimenpiteet eivät 
rajoita unionin lainsäädännöstä ja 
kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Or. en

Tarkistus 442
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan noudattaa 11 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, 
jäsenvaltioiden on toteutettava yhdeksän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta tarvittavat toimenpiteet 
ympäristöarviointimenettelyjen 
sujuvoittamiseksi. Nämä toimenpiteet eivät 
rajoita unionin lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Jotta voidaan noudattaa 11 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, 
jäsenvaltioiden on toteutettava yhdeksän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta tarvittavat toimenpiteet 
ympäristöarviointimenettelyjen 
sujuvoittamiseksi varsinkin 
kohdentamalla niihin riittävästi resursseja 
ja osaamista. Nämä toimenpiteet eivät 
rajoita unionin lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 443
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan noudattaa 11 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, 
jäsenvaltioiden on toteutettava yhdeksän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta tarvittavat toimenpiteet 
ympäristöarviointimenettelyjen 
sujuvoittamiseksi. Nämä toimenpiteet eivät 
rajoita unionin lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Jotta voidaan noudattaa 11 artiklassa 
säädettyjä määräaikoja ja keventää yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttamisesta 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa, 
jäsenvaltioiden on toteutettava yhdeksän 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta sitovat toimenpiteet 
ympäristöarviointimenettelyjen 
sujuvoittamiseksi. Nämä toimenpiteet eivät 
rajoita unionin lainsäädännöstä johtuvien 
velvollisuuksien soveltamista.

Or. de

Tarkistus 444
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 445
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 446
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta poistetaan, sillä se on turha.
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Tarkistus 447
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä koskee voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia, joten tällä asetuksella ei voida 
asettaa ehdotonta määräaikaa sen asianmukaiselle soveltamiselle yksittäisissä hankkeissa.

Tarkistus 448
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava kattava päätös 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa 
koskevien unionin ja kansainvälisen 
lainsäädännön vaatimusten soveltamista, 
noudattaen jompaakumpaa seuraavista 
järjestelmistä:

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että annetaan kattava 
päätös, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asiaa koskevien unionin ja kansainvälisen 
lainsäädännön vaatimusten soveltamista.

Kattavaan päätökseen voi sisältyä useita 
monien viranomaisten antamia yksittäisiä 
oikeudellisesti sitovia päätöksiä, joita 
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toimivaltaisen viranomaisen on 
koordinoitava.

Or. en

Tarkistus 449
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava kattava päätös 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa 
koskevien unionin ja kansainvälisen 
lainsäädännön vaatimusten soveltamista, 
noudattaen jompaakumpaa seuraavista 
järjestelmistä:

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava kattava päätös 11 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa määräajassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa 
koskevien unionin ja kansainvälisen 
lainsäädännön vaatimusten soveltamista, 
noudattaen seuraavaa järjestelmää:

Or. en

Tarkistus 450
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 451
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 452
Teresa Riera Madurell

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Unionin toimielimen olisi voitava asiaankuuluvien oikeudellisten takeiden antamiseksi 
vahvistaa yksi ainoa tehokas menettely, johon liittyy keskitetty palvelupiste (yksi 
koordinaattori) ja tiukkoja määräaikoja asianomaisille viranomaisille. Viivästysten 
lisääntyminen lisää kustannuksia, jotka lankeavat viime kädessä kuluttajan maksettaviksi. 
Kokonaisvaltainen järjestelmä nopeuttaa prosessia entisestään, kun taas koordinoitu 
järjestelmä on vain puolitiehen menevä ratkaisu eikä poista itse ongelmaa.

Tarkistus 453
Jolanta Emilia Hibner

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

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

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset on annettava. 
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita. 
Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti. Koordinoitua 
järjestelmää voidaan soveltaa ainoastaan 
siirtymäkautena, joka saa kestää enintään 
kymmenen vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta. Kyseisen ajankohdan 
jälkeen on sovellettava kokonaisvaltaista 
järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset on annettava. 
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita. 
Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti. Koordinoitua 
järjestelmää voidaan soveltaa ainoastaan 
siirtymäkautena, joka saa kestää enintään 
kymmenen vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta. Kyseisen ajankohdan 
jälkeen on sovellettava kokonaisvaltaista 
järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 455
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. 

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

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset on annettava. 
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita. 
Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti. Koordinoitua 
järjestelmää voidaan soveltaa ainoastaan 
siirtymäkautena, joka saa kestää enintään 
viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 456
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä
yksittäiset päätökset on annettava. 
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 

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

yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita. 
Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos myöhemmin tehty uusi 
analyysi osoittaa, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti sekä julkaistava päätös ja 
sen perustelut, mukaan luettuna asiaa 
koskeva näyttö.

Or. en

Tarkistus 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. yhteistyöhön perustuva järjestelmä: 
Kattavaan päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia 
päätöksiä. Toimivaltaisen viranomaisen 
on muita asianomaisia viranomaisia 
kuullen vahvistettava tapauskohtaisesti 
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset voidaan antaa, sekä 
tämän seurauksena luvan myöntämiseen 
tarvittava kokonaisaika. Toimivaltaisen 
viranomaisen on valvottava, että 
asianomaiset viranomaiset noudattavat 
määräaikoja. Jos asianomaisen 
viranomaisen päätöksen ei odoteta 
valmistuvan asetetussa määräajassa, 
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kyseisen viranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava siitä toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja esitettävä perustelut 
viivästykselle.

Or. en

Tarkistus 458
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että valitukset, joissa 
kyseenalaistetaan kattavan päätöksen 
asiasisällön tai päätökseen liittyvien 
menettelyjen laillisuus, käsitellään 
mahdollisimman tehokkaasti ja asetetaan 
etusijalle niissä hallinto- tai 
oikeusjärjestelmissä, joissa ne on tehty.

Or. en

Tarkistus 459
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltion on valittava vain 
sellainen 2 kohdassa tarkoitettu 
järjestelmä, jolla varmistetaan yhteistä 
etua koskevien hankkeiden suotuisampi 
kohtelu kuin jäsenvaltiossa ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa sovellettu 
kohtelu, ja sovellettava kyseistä 
järjestelmää.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella estetään jäsenvaltioita valitsemasta järjestelmää, josta käytännössä 
saadaan jopa huonompia tai vain kielteisiä tuloksia verrattuna lupamenettelyissä jo 
sovellettaviin voimassa oleviin kansallisiin käytäntöihin.

Tarkistus 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avoimuuden lisäämiseksi kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä kohtaan 
toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
yhdeksän kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta käsikirja yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin sovellettavasta 
lupaprosessista. Käsikirjaa on päivitettävä 
tarpeen mukaan ja se on asetettava yleisön 
saataville. Käsikirjaan on sisällyttävä 
vähintään liitteessä VI olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tiedot.

1. Avoimuuden lisäämiseksi kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä kohtaan 
toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
yhdeksän kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta käsikirja yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin sovellettavasta 
lupaprosessista. Käsikirjaa on päivitettävä 
tarpeen mukaan ja se on asetettava yleisön 
saataville. Käsikirjaan on sisällyttävä 
vähintään liitteessä VI olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tiedot. Tämä säännös ei 
vaikuta kansallisella tasolla käytössä 
olevaan avoimuutta ja julkista kuulemista 
koskevaan kansalliseen menettelyyn. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 461
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avoimuuden lisäämiseksi kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä kohtaan 

1. Avoimuuden lisäämiseksi kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä kohtaan 
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toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
yhdeksän kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta käsikirja yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin sovellettavasta 
lupaprosessista. Käsikirjaa on päivitettävä 
tarpeen mukaan ja se on asetettava yleisön 
saataville. Käsikirjaan on sisällyttävä 
vähintään liitteessä VI olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tiedot.

toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava 
yhdeksän kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta käsikirja yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin sovellettavasta 
lupaprosessista täysin asianomaisten 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Käsikirjaa on 
päivitettävä tarpeen mukaan ja se on 
asetettava yleisön saataville. Käsikirjaan on 
sisällyttävä vähintään liitteessä VI olevassa 
1 kohdassa määritellyt tiedot.

Or. ro

Tarkistus 462
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on laadittava 
yleisön osallistumista koskeva 
toimintamalli ja esitettävä se 
toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa 11 artikla 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesta lupaprosessin 
alkamisajankohdasta. Toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä yleisön 
osallistumista koskeva toimintamalli tai 
pyydettävä siihen muutoksia yhden 
kuukauden kuluessa. Toimintamalliin on 
sisällyttävä vähintään liitteessä VI olevassa 
3 kohdassa määritellyt tiedot.

3. Hankkeen toteuttajan on laadittava 
yleisön osallistumista koskeva 
toimintamalli ja esitettävä se 
toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesta lupaprosessin 
alkamisajankohdasta. Toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä yleisön 
osallistumista koskeva toimintamalli tai 
pyydettävä siihen muutoksia yhden 
kuukauden kuluessa. Toimintamalliin on 
sisällyttävä vähintään liitteessä VI olevassa 
3 kohdassa määritellyt tiedot. Hankkeen 
toteuttajan on ilmoitettava hyväksytyn 
toimintamallin merkittävistä muutoksista 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi 
pyytää siihen muutoksia.

Or. en

Tarkistus 463
Sabine Wils



AM\900617FI.doc 107/115 PE487.998v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen 3–6 kuukauden kuluessa 
lupaprosessin aloittamisesta 11 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 
Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen 
on ennen hakemusasiakirjojen jättämistä 
järjestettävä vielä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen, jossa hankkeen toteuttaja 
antaa tietoja senhetkisestä tilanteesta ja 
selvittää, missä määrin ensimmäisen 
kuulemisen aikana esiin tuodut varaumat 
ja seikat on otettu huomioon tai miksi 
ehdotuksia ei ole otettu huomioon. 
Yleisölle on annettava tilaisuus esittää 
huomioita päivitetyistä suunnitelmista.
Julkisessa kuulemisessa liitteessä VI 
olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sidosryhmille on tiedotettava 
hankkeesta varhaisessa vaiheessa ja 
esiteltävä reittien optimointia ympäristön 
kannalta koskevat tekniset vaihtoehdot 
sekä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset.

Or. de

Tarkistus 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Julkisessa 
kuulemisessa liitteessä VI olevan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuille sidosryhmille 
on tiedotettava hankkeesta 
asianmukaisessa vaiheessa, sellaisena 
kuin se määritellään 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisessa menettelykäsikirjassa, ja 
esiteltävä sopivin sijoituspaikka tai reitti 
sekä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset. Tämän 
julkisen kuulemisen vähimmäisjärjestelyt 
on määritelty liitteessä VI olevassa 
4 kohdassa. Hankkeen toteuttajan on
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
yhteenvetoraportti toimista, jotka liittyvät 
yleisön osallistumiseen, ja hankkeen 
toteuttajan kyseisten toimien tuloksia 
koskevista huomautuksista. 
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
raportin sisältö asianmukaisesti huomioon 
kattavaa päätöstä tehdessään.

Or. en

Perustelu

Kuuleminen ja jopa sijoituspaikan ja reitin esittely varhaisessa vaiheessa voivat johtaa ei-
toivottuihin seurauksiin, kuten rasiteoikeuksilla ja tonteilla tapahtuvaan keinotteluun, joka voi 
vaarantaa hankkeen. Tämä ei vaikuta avoimuuteen ja yleisön oikea-aikaiseen osallistumiseen.

Tarkistus 465
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 466
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 

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

säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Julkisessa kuulemisessa 
liitteessä VI olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sidosryhmille on tiedotettava 
hankkeesta varhaisessa vaiheessa ja 
esiteltävä sopivin sijoituspaikka tai reitti 
sekä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset. Julkisen 
kuulemisen on alusta lähtien oltava 
teknologian kannalta neutraali eli siinä 
on käsiteltävä kaikkia liitteessä II olevan 
1 kohdan a alakohdassa lueteltuja 
teknisiä vaihtoehtoja tai niiden 
yhdistelmää. Tämän julkisen kuulemisen 
vähimmäisjärjestelyt on määritelty 
liitteessä VI olevassa 4 kohdassa. 
Hankkeen toteuttajan on laadittava 
yhteenvetoraportti toimista, jotka liittyvät 
yleisön osallistumiseen ennen 
hakemusasiakirjojen jättämistä, ja 
toimitettava se yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
otettava sen tulokset asianmukaisesti 
huomioon kattavaa päätöstä tehdessään.

Or. en

Perustelu

Hankkeen varhaisessa vaiheessa on tärkeää varmistaa, että hankkeen toteuttaja omaksuu 
teknologian kannalta neutraalin lähestymistavan, sillä se voi helpottaa hankkeen 
hyväksymistä ja siten nopeuttaa sen toteuttamista.

Tarkistus 467
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Julkisessa kuulemisessa 
liitteessä VI olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sidosryhmille on tiedotettava 
hankkeesta varhaisessa vaiheessa ja 
esiteltävä sopivin sijoituspaikka tai reitti 
sekä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset. Tämän 
julkisen kuulemisen vähimmäisjärjestelyt 
on määritelty liitteessä VI olevassa 
4 kohdassa. Hankkeen toteuttajan on
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
yhteenvetoraportti toimista, jotka liittyvät 
yleisön osallistumiseen, ja hankkeen 
toteuttajan kyseisten toimien tuloksia 
koskevista huomautuksista. 
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
raportin sisältö asianmukaisesti huomioon 
kattavaa päätöstä tehdessään.

Or. en

Tarkistus 468
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen ennen hakemusasiakirjojen 

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

jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Julkisessa kuulemisessa 
liitteessä VI olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sidosryhmille on tiedotettava 
hankkeesta varhaisessa vaiheessa ja 
esiteltävä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset. Tämän
julkisen kuulemisen vähimmäisjärjestelyt 
on määritelty liitteessä VI olevassa 
4 kohdassa. Hankkeen toteuttajan on 
laadittava yhteenvetoraportti toimista, jotka 
liittyvät yleisön osallistumiseen ennen 
hakemusasiakirjojen jättämistä, ja 
toimitettava se yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
otettava sen tulokset asianmukaisesti 
huomioon kattavaa päätöstä tehdessään.

Or. de

Perustelu

Hankkeen toteuttamisesta tulee äärimmäisen vaikeaa, jos vaaditaan reitin määrittämistä 
siten, että yleisö osallistuu siihen, eli yhdessä yleisön kanssa. On vaikea kuvitella, miten 
reitistä voitaisiin päästä kaikkia sidosryhmiä tyydyttävään sopimukseen.

Tarkistus 469
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankkeen toteuttajan tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 
järjestettävä vähintään yksi julkinen 
kuuleminen ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toimivaltaiselle viranomaiselle 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Julkisessa kuulemisessa 
liitteessä VI olevan 2 kohdan a alakohdassa 

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

olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuille sidosryhmille on tiedotettava 
hankkeesta varhaisessa vaiheessa ja 
esiteltävä sopivin sijoituspaikka tai reitti 
sekä hakemusasiakirjoissa käsiteltävät 
asiaan liittyvät kysymykset. Tämän 
julkisen kuulemisen vähimmäisjärjestelyt 
on määritelty liitteessä VI olevassa 
4 kohdassa. Hankkeen toteuttajan on 
laadittava yhteenvetoraportti toimista, jotka 
liittyvät yleisön osallistumiseen ennen 
hakemusasiakirjojen jättämistä, ja 
toimitettava se yhdessä 
hakemusasiakirjojen kanssa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
otettava sen tulokset asianmukaisesti 
huomioon kattavaa päätöstä tehdessään.

Or. en

Tarkistus 470
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 471
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan tai, jos kansallisessa 
lainsäädännössä niin säädetään, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
perustettava hankkeen verkkosivut, joilla 
julkaistaan hanketta koskevia tietoja, ja 
päivitettävä sivuja säännöllisesti. 
Hankkeen verkkosivujen on täytettävä 
liitteessä VI olevassa 5 kohdassa esitetyt 
vaatimukset, ja niiltä on oltava linkki 
komission verkkosivuille. Kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot on pidettävä 
luottamuksellisina.

Hankkeen toteuttajan tai, jos kansallisessa 
lainsäädännössä niin säädetään, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
perustettava hankkeen verkkosivut, joilla 
julkaistaan hanketta koskevia tietoja. 
Hankkeen verkkosivujen on täytettävä 
liitteessä VI olevassa 5 kohdassa esitetyt 
vaatimukset, ja niiltä on oltava linkki 
komission verkkosivuille. Kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot on pidettävä 
luottamuksellisina.

Or. de

Perustelu

Verkkosivujen säännöllinen päivittäminen menettelyn senhetkisen tilanteen mukaan olisi 
hankkeen toteuttajalle erittäin raskas lisätaakka.

Tarkistus 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan tai, jos kansallisessa 
lainsäädännössä niin säädetään,
toimivaltaisen viranomaisen on
perustettava hankkeen verkkosivut, joilla 
julkaistaan hanketta koskevia tietoja, ja 
päivitettävä sivuja säännöllisesti. 
Hankkeen verkkosivujen on täytettävä 
liitteessä VI olevassa 5 kohdassa esitetyt 
vaatimukset, ja niiltä on oltava linkki 

Hankkeen toteuttajan on toimivaltaisen 
viranomaisen tuella perustettava hankkeen 
verkkosivut, joilla julkaistaan hanketta 
koskevia tietoja, ja päivitettävä sivuja 
säännöllisesti. Hankkeen verkkosivujen on 
täytettävä liitteessä VI olevassa 5 kohdassa 
esitetyt vaatimukset, ja niiltä on oltava 
linkki komission verkkosivuille. 
Kaupallisesti arkaluonteiset tiedot on 
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komission verkkosivuille. Kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot on pidettävä 
luottamuksellisina.

pidettävä luottamuksellisina.

Or. en

Tarkistus 473
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankkeen toteuttajien on lisäksi julkaistava 
asiaa koskevia tietoja käyttäen muita 
asianmukaisia tiedotuskanavia, jotka ovat 
julkisesti saatavilla. Tähän sisältyy 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan tietojen julkaiseminen liitteessä 
VI olevan 4 kohdan a alakohdan 
mukaisesti julkaistuilla hankkeen 
mahdollisilla reiteillä olevien alueiden ja 
kaupunkien laajalevikkisimmissä 
sanomalehdissä.

Or. en


