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Tarkistus 474
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 475
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lupaprosessi koostuu seuraavista 
kahdesta vaiheesta:

Or. en

Tarkistus 476
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lupaprosessi koostuu seuraavista 
kahdesta vaiheesta:

Or. en
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Tarkistus 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lupaprosessi koostuu seuraavista 
kahdesta vaiheesta:

Or. en

Tarkistus 478
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 479
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Lupaprosessin alkamisajankohdan 
määrittämiseksi hankkeiden toteuttajien 
on ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille ja liitettävä 
ilmoitukseen kohtuullisen 
yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
hyväksyttävä ilmoitus tai, jos se ei katso 
hankkeen olevan riittävän kypsä 
hakumenettelyyn, hylättävä se kirjallisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava ilmoituksen hylkääminen. 
Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
hyväksynnän allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. Jos hanke 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
lupaprosessin alkamispäivä on päivä, 
jolloin viimeinen toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy ilmoituksen.

Or. en

Tarkistus 480
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Ilmoitusmenettely, joka kattaa 
ajanjakson lupaprosessin alkamisesta 
siihen, kun toimivaltainen viranomainen 
hyväksyy jätetyt hakemusasiakirjat, saa 
kestää enintään kuusi kuukautta.

Or. en

Tarkistus 481
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Ympäristövaikutusten arvioinnit, hankkeen julkaiseminen ja tarvittavien raporttien laatiminen 
olisi voitava toteuttaa kahdeksassatoista kuukaudessa. Kyseessä on välttämätön tekninen 
korjaus.

Tarkistus 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Lupaprosessin alkamisajankohdan 
määrittämiseksi hankkeiden toteuttajien on 
ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille ja liitettävä 
ilmoitukseen kohtuullisen 
yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
hyväksyttävä ilmoitus tai, jos se ei katso 
hankkeen olevan riittävän kypsä 
hakumenettelyyn, hylättävä se kirjallisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on
perusteltava ilmoituksen hylkääminen. 
Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
hyväksynnän allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. Jos hanke 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
lupaprosessin alkamispäivä on päivä, 
jolloin viimeinen toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy ilmoituksen.

Lupaprosessin alkamisajankohdan 
määrittämiseksi hankkeiden toteuttajien on 
ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille ja liitettävä 
ilmoitukseen kohtuullisen 
yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
hyväksyttävä ilmoitus tai eriteltävä 
hakijalle, mitä lisätietoja tarvitaan 
kuvaten yksityiskohtaisesti pyydettävien 
tietojen luonnetta, lähdettä ja määritteitä. 
Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
hyväksynnän allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. Jos hanke 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
lupaprosessin alkamispäivä on päivä, 
jolloin viimeinen toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy ilmoituksen.

Or. en

Tarkistus 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Lupaprosessin alkamisajankohdan 
määrittämiseksi hankkeiden toteuttajien on 
ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille ja liitettävä 
ilmoitukseen kohtuullisen 
yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen vastaanottamisesta 

Lupaprosessin alkamisajankohdan 
määrittämiseksi hankkeiden toteuttajien on 
ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille ja liitettävä 
ilmoitukseen kohtuullisen 
yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
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hyväksyttävä ilmoitus tai, jos se ei katso 
hankkeen olevan riittävän kypsä 
hakumenettelyyn, hylättävä se kirjallisesti.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava ilmoituksen hylkääminen. 
Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
hyväksynnän allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. Jos hanke 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
lupaprosessin alkamispäivä on päivä, 
jolloin viimeinen toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy ilmoituksen.

hyväksyttävä ilmoitus tai eriteltävä 
hakijalle, mitä lisätietoja tarvitaan 
kuvaten yksityiskohtaisesti pyydettävien 
tietojen luonnetta, lähdettä ja määritteitä. 
Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
hyväksynnän allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. Jos hanke 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
lupaprosessin alkamispäivä on päivä, 
jolloin viimeinen toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy ilmoituksen.

Or. en

Tarkistus 485
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Lakisääteinen lupamenettely, joka 
kattaa ajanjakson jätettyjen 
hakemusasiakirjojen hyväksymisestä
siihen, kun toimivaltainen viranomainen 
tekee kattavan päätöksen, saa kestää 
enintään vuoden; toimivaltainen 
viranomainen voi perustelluissa 
tapauksissa jatkaa määräaikaa yhteensä 
enintään kahteen vuoteen. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa lyhyemmän määräajan, jos 
sitä pidetään asianmukaisena.

Or. en

Tarkistus 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(b) Lakisääteinen lupamenettely, joka 
kattaa ajanjakson jätettyjen 
hakemusasiakirjojen hyväksymisestä 
siihen, kun toimivaltainen viranomainen 
tekee kattavan päätöksen, saa kestää 
enintään vuoden; toimivaltainen 
viranomainen voi perustelluissa 
tapauksissa jatkaa määräaikaa yhteensä 
enintään kahteen vuoteen. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa lyhyemmän määräajan, jos 
sitä pidetään asianmukaisena.

Or. en

Tarkistus 487
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lakisääteinen lupamenettely, joka kattaa 
ajanjakson jätettyjen hakemusasiakirjojen 
hyväksymisestä siihen, kun toimivaltainen 
viranomainen tekee kattavan päätöksen, 
saa kestää enintään vuoden. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa lyhyemmän määräajan, jos 
sitä pidetään asianmukaisena.

b) Lakisääteinen lupamenettely, joka kattaa 
ajanjakson jätettyjen hakemusasiakirjojen 
hyväksymisestä siihen, kun toimivaltainen 
viranomainen tekee kattavan päätöksen, 
saa kestää enintään kuusi kuukautta. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa lyhyemmän 
määräajan, jos sitä pidetään 
asianmukaisena.

Or. es

Perustelu

Tämän pitäisi olla mahdollista, koska tietojen toimittaminen ja selvitysprosessit on jo saatettu 
päätökseen.

Tarkistus 488
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(b) Lakisääteinen lupamenettely, joka 
kattaa ajanjakson jätettyjen 
hakemusasiakirjojen hyväksymisestä 
siihen, kun toimivaltainen viranomainen 
tekee kattavan päätöksen, saa kestää 
enintään kolme vuotta. Jäsenvaltiot voivat 
asettaa lyhyemmän määräajan, jos sitä 
pidetään asianmukaisena.

Or. en

Tarkistus 489
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hankkeiden toteuttajien on ilmoitettava 
hankkeesta kirjallisesti asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja liitettävä ilmoitukseen 
kohtuullisen yksityiskohtainen kuvaus 
hankkeesta. Toimivaltaisen viranomaisen 
on kuukauden kuluessa ilmoittamisesta
yksilöitävä tiiviissä yhteistyössä muiden 
asianomaisten viranomaisten kanssa niiden 
tietojen kattavuus ja yksityiskohtaisuus, 
jotka hankkeen toteuttajan on toimitettava 
osana hakemusasiakirjoja kattavan 
päätöksen hakemiseksi. Yksilöinti tehdään 
liitteessä VI olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun luettelon pohjalta. Tätä varten 
on järjestettävä vähintään yksi kokous 
toimivaltaisen viranomaisen ja hankkeen 
toteuttajan ja, jos toimivaltainen 
viranomainen pitää sitä asianmukaisena, 
muiden viranomaisten ja sidosryhmien 
välillä. Kuvaus hakemuksen 
yksityiskohtaisesta rakenteesta, jossa on 
otettu huomioon edellä mainitun 
kokouksen tulokset, on toimitettava 
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hankkeen toteuttajalle viimeistään yksi 
kuukausi kokouksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 490
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hakemusta ja kokouksen tuloksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot saattavat tässä varhaisessa 
vaiheessa vaarantaa hankkeen toteutumisen (ne saattavat esimerkiksi käynnistää rasitteita ja 
tonttimaita koskevan keinottelun). 

Tarkistus 492
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtaisessa aikataulussa on 
otettava huomioon 11 artiklan 2 kohdan 
säännökset, 10 artiklan 3 kohdan 
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mukainen yleisön osallistuminen sekä 
hankkeen lajin kannalta soveltuvin 
lupamenettely.

Or. en

Tarkistus 493
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden tai useamman jäsenvaltion rajan 
ylittävien hankkeiden osalta asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on sovitettava aikataulunsa 
yhteen ja laadittava yhteinen aikataulu.

Yksityiskohtaisessa aikataulussa on 
otettava huomioon 11 artiklan 2 kohdan 
säännökset, 10 artiklan 3 kohdan 
mukainen yleisön osallistuminen sekä 
hankkeen erityispiirteiden kannalta 
soveltuvin lupamenettely.
Kahden tai useamman jäsenvaltion rajan 
ylittävien hankkeiden osalta asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on sovitettava aikataulunsa 
yhteen ja laadittava yhteinen aikataulu.

Or. en

Tarkistus 494
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja 
riittävän laadukkaat, ja pyydettävä tästä 
toimivaltaisen viranomaisen lausuntoa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hakemusta edeltävää menettelyä. 
Hankkeen toteuttajan on toimittava 
yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen 

4. Hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja 
riittävän laadukkaat, ja pyydettävä tästä 
toimivaltaisen viranomaisen lausuntoa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Hankkeen toteuttajan on toimittava 
yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa määräaikojen ja 3 kohdassa 
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kanssa määräaikojen ja 3 kohdassa 
määritellyn yksityiskohtaisen aikataulun 
noudattamiseksi.

määritellyn yksityiskohtaisen aikataulun 
noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 495
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja 
riittävän laadukkaat, ja pyydettävä tästä 
toimivaltaisen viranomaisen lausuntoa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hakemusta edeltävää menettelyä. 
Hankkeen toteuttajan on toimittava 
yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa määräaikojen ja 3 kohdassa 
määritellyn yksityiskohtaisen aikataulun 
noudattamiseksi.

4. Hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja 
riittävän laadukkaat, ja pyydettävä tästä 
toimivaltaisen viranomaisen lausuntoa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hakemusta edeltävää menettelyä. 
Hankkeen toteuttajan on toimittava 
täydessä yhteistyössä toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa määräaikojen ja 
3 kohdassa määritellyn yksityiskohtaisen 
aikataulun noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 496
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten on kerrottava ryhmän 
kokouksissa edistyksestä, jota on 
saavutettu yhteiseen etuun liittyvien 
hankkeiden lupien 
myöntämismenettelyissä.

Or. en
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Tarkistus 497
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 498
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Verkon kehittämisen suunnitteleminen ja 

yhteistä etua koskevat hankkeet
(1) Kun jäsenvaltiot, jakeluverkonhaltijat 
ja Sähkö-Entso laativat siirtoverkkoja 
koskevia kansallisia ja alueellisia 
kehittämissuunnitelmia, joihin yhteistä 
etua koskevat hankkeet saattavat vaikutta 
merkittävästi, sekä siirtoverkkoja koskevia 
EU:n kehittämissuunnitelmia, ne 
varmistavat, että seuraavat 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät:
– sääntelyviranomaisen on verkon 
kehittämissuunnitelmien perusteella 
laadittava ja hyväksyttävä vähintään 
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kolme erilaista vakuuttavaa skenaariota 
tarjonnan ja kysynnän tulevasta 
kehityksestä 
– skenaarioissa on painotettava erityisesti 
uusiutuvien energialähteiden osuuden 
lisäämistä koskevien kansallisten 
tavoitteiden saavuttamista, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
sekä energiatehokkuuden lisäämistä 
– skenaariot ja niiden perusteena olevat 
tiedot julkaistaan, kun ne toimitetaan 
sääntelyviranomaiselle 2 kohdan 
mukaisesti
– sääntelyviranomaisen on järjestettävä 
vähintään yksi julkinen kuuleminen 
ennen luvan myöntämistä. 
(2) Kaikki siirtoverkonhaltijoilta saadut 
tiedot, joita tarvitaan 
kehittämishankkeiden tarpeellisuuden 
riippumattomaan arviointiin, on 
asetettava yleisön saataville edellyttäen, 
että henkilötietojen tai kaupallisten 
tietojen suojaaminen ei poikkeuksellisesti 
mene pakottavista syistä verkon 
kehittämissuunnitelmaan vaikuttavien
tietojen julkaisemisen edelle. Sähkö-
Entsoon ja kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman 
perusteisiin sovelletaan samaa vaatimusta 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 8 artiklan 
mukaisesti. 

Or. de

Tarkistus 499
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
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toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

toimitettava kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta virastolle 
ja komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa pitkän aikavälin kustannus-
hyötyanalyysissa, jossa otetaan huomioon 
energiainfrastruktuurin laajemmat 
yhteiskunnallis-taloudelliset ja ympäristöä 
koskevat edut ja joka tehdään unionin 
laajuisella tasolla liitteessä II olevan 
1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvista yhteistä 
etua koskevista hankkeista. Menetelmät on 
laadittava avoimuutta noudattaen sen 
jälkeen kun asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä on kuultu virallisesti. 
Menetelmiä laadittaessa on noudatettava 
liitteessä V vahvistettuja periaatteita, ja 
laatimiseen vaikuttavien skenaarioiden on 
oltava direktiivissä 2009/28/EY 
vahvistettujen tavoitteiden, muun asiaa 
koskevan unionin lainsäädännön ja 
vuotta 2050 koskevissa 
etenemissuunnitelmissa asetettujen pitkän 
aikavälin poliittisten tavoitteiden 
mukaisia.. Menetelmäluonnokset on 
asetettava yleisön saataville, ja niistä on 
järjestettävä julkinen kuuleminen unionin 
tavanomaisten menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-European evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 500
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä virallisesti kuultuaan 
toimitettava kahdentoista kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
virastolle ja komissiolle menetelmänsä, 
joita ne käyttävät yhdenmukaistetussa 
energiajärjestelmän laajuisessa kustannus-
hyötyanalyysissa ja unionin laajuisissa 
kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa ja joita 
hankkeen toteuttajat soveltavat 
hankekohtaisissa analyyseissaan liitteessä 
II olevan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Menetelmiä laadittaessa on 
noudatettava liitteessä V vahvistettuja 
periaatteita, ja menetelmien on oltava 
liitteessä IV olevien sääntöjen ja 
indikaattoreiden mukaisia.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen yhtenä tarkoituksena oleva sähkön varastointi ei ole säänneltyä toimintaa, 
yhdenmukaistetun kustannus-hyötyanalyysin menetelmiä ei pitäisi soveltaa liitteessä II olevan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun luokkaan.

Tarkistus 501
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä virallisesti kuultuaan 
toimitettava kahdentoista kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
virastolle ja komissiolle menetelmänsä, 
joita ne käyttävät yhdenmukaistetussa 
energiajärjestelmän laajuisessa kustannus-
hyötyanalyysissa ja unionin laajuisissa 
kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa ja joita 
hankkeen toteuttajat soveltavat 
hankekohtaisissa analyyseissaan liitteessä 
II olevan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Menetelmiä laadittaessa on 
noudatettava liitteessä V vahvistettuja 
periaatteita, ja menetelmien on oltava 
liitteessä IV olevien sääntöjen ja 
indikaattoreiden mukaisia.

Or. en

Tarkistus 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kahdentoista kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
virastolle ja komissiolle menetelmät, 
verkon ja markkinoiden mallintaminen 
mukaan luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
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luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Perustelu

Sähkö-ENTSOlle asetettu menetelmiä koskeva kuukauden määräaika on riittämätön, koska 
eräät liitteessä V olevat perusteet täydentävät perusteita, jotka otetaan huomioon Sähkö-
ENTSOn kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa. Lisäksi menetelmiä 
kehitettäessä on sovellettava selvää oikeusperustaa. Uusien menetelmien kehittämiseen 
tarvitaan vähintään yksi vuosi, etenkin kun otetaan huomioon ulkoisvaikutukset.

Tarkistus 503
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta virastolle 
ja komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava 4 artiklan 
2 kohdassa ja liitteessä IV ja V
vahvistettuja periaatteita ja perusteita.
Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
kuultava menetelmien kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa asianomaisia 
sidosryhmiä, mukaan luettuna 
infrastruktuurin käyttäjät, 
infrastruktuurin haltijat ja muut 
hankkeiden kehittäjät kuin 
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siirtoverkonhaltijat.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta asiassa kuullaan myös kaasualan infrastruktuurin haltijoita edustavaa 
järjestöä.

Tarkistus 504
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava neljän kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta virastolle 
ja komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita, ja kuultava 
erityisesti liitteessä V tarkoitettua 
käyttäjien ryhmää.

Or. en

Perustelu

Neljän kuukauden määräaika vaikuttaa realistisemmalta, kun otetaan huomioon yhteistyö ja 
sidosryhmien mukaan ottamisen tarve. Sidosryhmät olisi lisäksi otettava mukaan kustannus-
hyötyanalyysia koskevien menetelmien kehittämisen varhaisessa vaiheessa, ja niitä olisi 
kuultava kaikkia asianomaisia sidosryhmiä edustavien käyttäjien ryhmän välityksellä. 
Käyttäjien ryhmä on tavattava vähintään kahdesti ennen kuin Sähkö-ENTSO ja Kaasu-
ENTSO toimittavat menetelmät virastolle ja komissiolle (katso liitteessä V olevaa uutta 
13 kohtaa koskeva tarkistus).
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Tarkistus 505
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät sekä eri 
hankeluokkien vakiokustannukset, verkon 
ja markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Tarkistus 506
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
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laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.
Menetelmäluonnokset on asetettava 
yleisön saataville, ja niistä on järjestettävä 
kuuleminen unionin tavanomaisten 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kustannus-hyötyanalyysia kpskevien menetelmien luonnos on julkaistava, pelkkä menetelmän 
lopullinen julkaiseminen ei riitä.

Tarkistus 507
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita ja erityisesti 
kuultava asianomaisia sidosryhmiä, 
mukaan luettuna muun infrastruktuurin 
haltijat sekä niitä edustavat vastaavat 
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järjestöt.

Or. en

Tarkistus 508
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
jossa otetaan huomioon 
energiainfrastruktuurin laajemmat 
yhteiskunnallis-taloudelliset ja ympäristöä 
koskevat paikallisen tason edut ja joka 
tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Tarkistus 509
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
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asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
jossa otetaan huomioon 
energiainfrastruktuurin laajemmat 
yhteiskunnallis-taloudelliset ja ympäristöä 
koskevat paikallisen tason edut ja joka 
tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Perustelu

Kustannus-hyötyanalyysissa olisi käsiteltävä myös energiainfrastruktuurin laajempia 
taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöä koskevia etuja, kuten hiilipäästöjen välttämistä 
ja uusiutuvien energialähteiden nopeampaa kytkemistä verkkoon.

Tarkistus 510
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kahdentoista kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
virastolle ja komissiolle menetelmät, 
verkon ja markkinoiden mallintaminen 
mukaan luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
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koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V 
vahvistettuja periaatteita.

Or. fr

Perustelu

Määräaika on liian lyhyt asianmukaisen kuulemisen järjestämiseen. Määräaikaa olisi siis 
pidennettävä.

Tarkistus 511
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava menetelmistä 
lausunto komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottamisesta 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä edustavia 
järjestöjä.

2. Viraston on annettava menetelmistä 
lausunto komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottamisesta 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

ACERin olisi komission ehdotuksessa omaksuttava strateginen rooli (ENTSOjen ja komission 
välissä) kustannus-hyötyanalyysin menetelmiä lopullisesti määritettäessä. Sidosryhmien olisi 
oltava avoimesti yhteydessä ACERiin ennen kuin kustannus-hyötyanalyysin menetelmiä 
käytetään tulevien hankkeiden viitetyökaluna. Joka tapauksessa on erittäin asianmukaista, 
että EAKR:aa kuullaan ja että se saa palautetta menetelmistä tällä tasolla.

Tarkistus 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava menetelmistä 2. Viraston on annettava menetelmistä 
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lausunto komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottamisesta 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä edustavia 
järjestöjä.

lausunto komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottamisesta 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

On ehdottoman tärkeää, että kaikki asianomaiset toimijat tarkastelevat kustannus-
hyötyanalyysin menetelmiä asianmukaisesti, riippumattomasti ja avoimella tavalla, kun 
pyritään suunnittelemaan tarkoitustaan vastaavia menetelmiä. Kaikkien sidosryhmien – ei siis 
pelkästään niitä edustavien järjestöjen – olisi voitava esittää menetelmiä koskevia 
huomautuksia, sillä komissio, virasto ja ENTSOt noudattavat jo nyt tätä yhteisenä 
käytänteenä järjestäessään julkisia kuulemisia. 

Tarkistus 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston on annettava menetelmistä 
lausunto komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottamisesta 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä edustavia 
järjestöjä.

2. Viraston on annettava menetelmistä 
lausunto komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa niiden vastaanottamisesta 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 514
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission on annettava menetelmistä 
lausunto kolmen kuukauden kuluessa 

3. Komission on annettava menetelmistä 
lausunto kolmen kuukauden kuluessa 
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viraston lausunnon vastaanottamisesta. viraston lausunnon vastaanottamisesta ja 
sen on toimitettava kyseinen lausunto 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
hyväksyttäväksi yhdessä kahden 
menetelmäkokonaisuuden kanssa.

Or. ro

Tarkistus 515
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
mukautettava menetelmiään komission 
lausunnon mukaisesti kolmen kuukauden 
kuluessa sen vastaanottamisesta ja 
toimitettava ne komission hyväksyttäviksi.

4. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
mukautettava menetelmiään komission 
lausunnon mukaisesti kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun Euroopan parlamentti 
ja neuvosto ovat hyväksyneet sen ja 
toimitettava ne komission hyväksyttäviksi.

Or. ro

Tarkistus 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
julkaistava menetelmänsä verkkosivuillaan 
kahden viikon kuluessa komission 
hyväksynnästä. Niiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle ja virastolle 
liitteessä V olevassa 1 kohdassa määritellyt 
vastaavat syötetiedot ja muut 
merkitykselliset verkko-, kuormitus- ja 
markkinatiedot riittävän tarkassa 
muodossa kansallisen lainsäädännön 

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
julkaistava omat menetelmänsä 
verkkosivuillaan kahden viikon kuluessa 
komission hyväksynnästä. Niiden on 
pyynnöstä toimitettava komissiolle ja 
virastolle liitteessä V olevassa 1 kohdassa 
määritellyt vastaavat syötetiedot. Tietojen 
on oltava paikkansa pitäviä 
pyyntöajankohtana. Komission ja viraston 
on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset 
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mukaisesti sekä asiaa koskevat 
luottamuksellisuussopimukset. Tietojen on 
oltava paikkansa pitäviä 
pyyntöajankohtana. Komission ja viraston 
on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset 
muut osapuolet, jotka tekevät niille 
analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, 
käsittelevät tietoja luottamuksellisina.

muut osapuolet, jotka tekevät niille 
analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, 
käsittelevät tietoja luottamuksellisina.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella varmistetaan yhdenmukaisuus 12 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 517
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
julkaistava menetelmänsä verkkosivuillaan 
kahden viikon kuluessa komission 
hyväksynnästä. Niiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle ja virastolle 
liitteessä V olevassa 1 kohdassa määritellyt 
vastaavat syötetiedot ja muut 
merkitykselliset verkko-, kuormitus- ja 
markkinatiedot riittävän tarkassa 
muodossa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sekä asiaa koskevat 
luottamuksellisuussopimukset. Tietojen on 
oltava paikkansa pitäviä 
pyyntöajankohtana. Komission ja viraston 
on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset 
muut osapuolet, jotka tekevät niille 
analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, 
käsittelevät tietoja luottamuksellisina.

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
julkaistava omat menetelmänsä 
verkkosivuillaan kahden viikon kuluessa 
komission hyväksynnästä. Niiden on 
pyynnöstä toimitettava komissiolle ja 
virastolle liitteessä V olevassa 1 kohdassa 
määritellyt vastaavat syötetiedot. Tietojen 
on oltava paikkansa pitäviä 
pyyntöajankohtana. Komission ja viraston 
on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset 
muut osapuolet, jotka tekevät niille 
analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, 
käsittelevät tietoja luottamuksellisina.

Or. en
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Tarkistus 518
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
julkaistava menetelmänsä verkkosivuillaan 
kahden viikon kuluessa komission 
hyväksynnästä. Niiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle ja virastolle 
liitteessä V olevassa 1 kohdassa määritellyt 
vastaavat syötetiedot ja muut 
merkitykselliset verkko-, kuormitus- ja 
markkinatiedot riittävän tarkassa muodossa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sekä 
asiaa koskevat 
luottamuksellisuussopimukset. Tietojen on 
oltava paikkansa pitäviä 
pyyntöajankohtana. Komission ja viraston 
on varmistettava, että ne itse ja mahdolliset 
muut osapuolet, jotka tekevät niille 
analyyseja kyseisten tietojen pohjalta, 
käsittelevät tietoja luottamuksellisina.

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
julkaistava menetelmänsä verkkosivuillaan 
kahden viikon kuluessa komission 
hyväksynnästä. Niiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle ja virastolle 
liitteessä V olevassa 1 kohdassa määritellyt 
vastaavat syötetiedot ja muut 
merkitykselliset verkko-, kuormitus- ja 
markkinatiedot riittävän tarkassa muodossa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sekä 
asiaa koskevat 
luottamuksellisuussopimukset. Komissio 
tai virasto voi todentamista varten pyytää 
Sähkö-ENTSOa ja Kaasu-ENTSOa 
toimittamaan laskelmat, joihin esitetyt 
tiedot perustuvat. Tietojen on oltava 
paikkansa pitäviä pyyntöajankohtana. 
Komission ja viraston on varmistettava, 
että ne itse ja mahdolliset muut osapuolet, 
jotka tekevät niille analyyseja kyseisten 
tietojen pohjalta, käsittelevät tietoja 
luottamuksellisina.

Or. en

Tarkistus 519
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Menetelmät on pidettävä ajan tasalla ja 
niitä on parannettava säännöllisesti 1–5 
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Virasto voi tehdä tällaisia päivityksiä ja 
parannuksia koskevan pyynnön, joka 

6. Menetelmät on pidettävä ajan tasalla ja 
niitä on parannettava tarvittaessa 
kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman 
julkaisemisen mukaisesti 1–5 kohdassa 
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sisältää asianmukaiset perustelut ja 
aikataulut, kuultuaan ensin virallisesti 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä ja komissiota.

säädettyä menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 520
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin 3 artiklan mukaisessa 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
valintamenettelyssä, 13 artiklan 
mukaisessa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kustannusten rajat ylittävässä 
jakamisessa ja kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
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(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti. (EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti, 
ja asiaankuuluvien skenaarioiden 
kustannus-hyötyanalyysin keskeiset 
tulokset on sisällytettävä 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien 
kuulemisprosessiin ja loppuraporttiin.

Or. en

Tarkistus 522
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

7. Menetelmiä on sovellettava kaikissa 
myöhemmissä sähkö- ja kaasualan 
kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti ja 
jotka koskevat yhdenmukaistettua 
energiajärjestelmän laajuista kustannus-
hyötyanalyysia, joka tehdään unionin 
laajuisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 523
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
omat sähkö- ja kaasualan markkina- ja 
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verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

verkkomallinsa, joihin sisältyy sähkön ja
kaasun siirto ja varastointi, jotka kattavat
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja jotka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Mallit sisällytetään kumpaankin 
menetelmään sen jälkeen kun komissio on 
hyväksynyt ne 2–4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitenkään itsestään selvää, että sähkö- ja kaasualan yhteisestä markkina- ja 
verkkomallista saadaan synergiaa. Sähköalan ja kaasualan malleja olisi kehitettävä 
erillisinä.

Tarkistus 524
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä virastolle, komissiolle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat hyväksyneet sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
johdonmukaiset ja interaktiiviset sähkö- ja 
kaasualan markkina- ja verkkomallit, 
joihin sisältyy sekä sähkön että kaasun 
siirto ja varastointi, jotka kattavat liitteessä 
I yksilöidyt ensisijaiset käytävät ja alueet ja 
jotka on laadittu liitteessä V vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Mallit
sisällytetään menetelmiin sen jälkeen kun 
komissio on hyväksynyt ne 2–4 kohdassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 526
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyvät nesteytetyn 
maakaasun terminaalit sekä sähkön että 
kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 527
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyvät nesteytetyn 
maakaasun terminaalit sekä sähkön että 
kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 528
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyy sekä sähkön 
että kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
yhdessä esitettävä komissiolle ja virastolle 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 
sähkö- ja kaasualan yhteinen markkina- ja 
verkkomalli, johon sisältyvät nesteytetyn 
maakaasun terminaalit sekä sähkön että 
kaasun siirto ja varastointi, joka kattaa 
liitteessä I yksilöidyt ensisijaiset käytävät 
ja alueet ja joka on laadittu liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
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kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Malli sisällytetään menetelmiin sen jälkeen 
kun komissio on hyväksynyt sen 2–4 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 529
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat tai 
siirtoinfrastruktuuria koskevien 
hankkeiden toteuttajat, joille hanke 
aiheuttaa positiivisen nettovaikutuksen, ja 
ne maksavat siltä osin kuin niitä ei ole 
katettu siirtorajoitusmaksuilla tai muilla 
maksuilla verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä kyseisessä jäsenvaltiossa tai 
kyseisissä jäsenvaltioissa perittävissä 
tariffeissa.

Edellä olevaa virkettä sovelletaan 
liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluviin yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin ainoastaan 
siinä tapauksessa, että vähintään yksi 
hankkeen toteuttaja pyytää toimivaltaisia 
kansallisia viranomaisia soveltamaan tätä 
artiklaa hankkeen kaikkiin kustannuksiin 
tai osaan niistä siinä määrin kuin 
markkinakysyntää koskevassa 
arvioinnissa on osoitettu, että 
kustannuksia ei oletettavasti voida kattaa 
infrastruktuurin käyttäjien maksamilla 
tariffeilla. Jos hankkeella on useita 
toteuttajia, toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on viipymättä pyydettävä 
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kaikkia toteuttajia esittämään yhteisesti 
investointipyyntö 4 kohdan mukaisesti. 
Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin, joille 
on myönnetty vapautus direktiivin 
2009/73/EY 36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 530
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja d 
alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

1 a. Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
investointikustannuksista vastaavat joko 
niiden jäsenvaltioiden siirtoverkonhaltijat, 
säänneltyjä varastoja koskevissa 
tapauksissa varastointijärjestelmän 
haltijat tai nesteytettyä maakaasua 
koskevan järjestelmän haltijat, joille 
hanke aiheuttaa positiivisen 
nettovaikutuksen, ja ne maksavat verkon 
käyttäjät verkkoon pääsystä perittävissä 
tariffeissa.

Or. en
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Tarkistus 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–e 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluviin yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, liittyvistä 
liitteessä V olevassa 5 kohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista vastaavat 
niiden jäsenvaltioiden siirtoverkonhaltijat, 
joille hanke aiheuttaa positiivisen 
nettovaikutuksen, ja ne maksavat verkon 
käyttäjät verkkoon pääsystä perittävissä 
tariffeissa.

Or. en

Tarkistus 532
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
perustuvien mahdollisuuksien mukaan 
verkon käyttäjät verkkoon pääsystä 
perittävissä tariffeissa.  



AM\900618FI.doc 39/99 PE487.999v01-00

FI

Or. ro

Tarkistus 533
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden liitteessä V olevan 5 kohdan 
mukaisista kustannuksista vastaavat 
niiden jäsenvaltioiden siirtoverkonhaltijat, 
joille hanke aiheuttaa positiivisen 
nettovaikutuksen, ja ne maksavat verkon 
käyttäjät verkkoon pääsystä perittävissä 
tariffeissa.

Or. en

Perustelu

Kustannuksen jakamista koskevaa päätöstä tehtäessä olisi harkittava yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kaikkia kustannuksia eikä pelkästään investointikustannuksia, koska muutoin 
kustannusten jakaminen ei ole tehokasta.

Tarkistus 534
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
maksavat verkon käyttäjät verkkoon 

Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa ja 2 kohdan a ja 
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden investointikustannuksista 
vastaavat niiden jäsenvaltioiden 
siirtoverkonhaltijat, joille hanke aiheuttaa 
positiivisen nettovaikutuksen, ja ne 
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pääsystä perittävissä tariffeissa. maksavat verkon käyttäjät verkkoon 
pääsystä perittävissä tariffeissa.

Or. de

Tarkistus 535
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta 
investointikustannuksiin, jotka voidaan 
kattaa perimällä verkon käyttäjiltä 
tariffeja verkkoon pääsystä asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 536
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta 
investointikustannuksiin, jotka voidaan 
kattaa perimällä verkon käyttäjiltä 
tariffeja verkkoon pääsystä asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos investointikustannukset voidaan jakaa verkon käyttäjille esimerkiksi markkinatestaukseen 
perustuvien tiukkojen sitoumusten tai sääntelyviranomaisten tekemien sitoumusten avulla, 
kustannusten jakamista koskevasta monimutkaisesta menettelystä aiheutuisi vain tarpeetonta 
sääntelyä koskevaa rasitusta. 



AM\900618FI.doc 41/99 PE487.999v01-00

FI

Tarkistus 537
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirtoverkon haltijoiden 
investointikustannusten vertailuanalyysia 
kehitetään sellaisten parhaiden 
viitearvojen ja parhaiden käytänteiden 
löytämiseksi, joilla voidaan taata, että 
kustannukset hoidetaan tehokkaasti. Jos 
kustannuksissa ilmenee merkittäviä 
perusteettomia eroavaisuuksia, komissio 
voi käynnistää tarjouskilpailun 
varmistaakseen, että infrastruktuuria 
kehitetään mahdollisimman 
kustannustehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
viraston on ilmoitettava 
investointikustannusten merkittävästä 
kasvusta komissiolle. Jos hankkeen 
toteuttaja ei esitä riittäviä perusteluja, 
komissio voi käynnistää hankkeen 
toteuttamista koskevan tarjouskilpailun, 
johon kaikki hankkeen toteuttajat voivat 
osallistua.

Or. en
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Tarkistus 539
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on yhteistyössä viraston kanssa laadittava 
sellainen asianmukaisten indikaattorien 
joukko, jonka avulla voidaan vertailla 
hankkeen toteuttajien 
yksikköinvestointikustannuksia 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Vertqailuanalyysi voidaan tehdä jo kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyössä.

Tarkistus 540
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttajien on tiedotettava 
säännöllisesti kaikille asianomaisille 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
hankkeen edistymisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten ja vaikutusten yksilöinnistä. 
Heti kun 3 artiklan mukaisesti valittu ja 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluva yhteistä etua koskeva 
hanke on saavuttanut riittävän kypsyyden, 
hankkeen toteuttajan on esitettävä 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille investointipyyntö, 

Kun sovelletaan 1 kohdan ensimmäistä 
virkettä, liitteessä II olevan 1 kohdan a, b 
ja d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden toteuttajien on 
tiedotettava säännöllisesti kaikille 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille hankkeen 
edistymisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten ja vaikutusten yksilöinnistä. 
Heti kun tällaiset hankkeet ovat 
saavuttaneet riittävän kypsyyden, 
hankkeen toteuttajan on esitettävä 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille pyyntö, joka koskee 
rajat ylittävää kustannusten jakamista ja 
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johon sisältyy rajat ylittävä kustannusten 
jakaminen ja johon liittyy

johon liittyy

Or. en

Tarkistus 541
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttajien on tiedotettava 
säännöllisesti kaikille asianomaisille 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
hankkeen edistymisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten ja vaikutusten yksilöinnistä. 
Heti kun 3 artiklan mukaisesti valittu ja 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluva yhteistä etua koskeva 
hanke on saavuttanut riittävän kypsyyden, 
hankkeen toteuttajan on esitettävä 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille investointipyyntö, 
johon sisältyy rajat ylittävä kustannusten 
jakaminen ja johon liittyy

Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttajien on tiedotettava 
säännöllisesti kaikille asianomaisille 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
hankkeen edistymisestä ja siihen liittyvien 
kustannusten ja vaikutusten yksilöinnistä. 
Heti kun 3 artiklan mukaisesti valittu ja 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluva yhteistä etua koskeva 
hanke on saavuttanut riittävän kypsyyden, 
hankkeen toteuttajan on esitettävä 
asianomaisille kansallisille 
sääntelyviranomaisille investointipyyntö, 
johon sisältyy rajat ylittävä kustannusten 
jakaminen ja johon liittyy

Or. en

Tarkistus 542
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehty kustannus-

(a) 12 artiklan mukaisesti laadittuun 
menetelmään perustuva yksityiskohtainen 
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hyötyanalyysi ja kustannus-hyötyanalyysi, jonka on tehnyt 
hankkeen toteuttaja tai sen nimittämä 
riippumaton akkreditoitu osapuoli, ja 

Or. en

Tarkistus 543
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

Kun 12 artiklan 7 kohdan a alakohdan 
mukaiseen menetelmään perustuva 
ensimmäinen kymmenvuotinen 
verkonkehittämissuunnitelma on 
hyväksytty, ENTSO saattaa kustannus-
hyötyanalyysinsa tulokset ajan tasalle 
analyysin julkaisemisen jälkeen 
tapahtuneen kehityksen perusteella. 
Hankkeen toteuttajat voivat myös 
sisällyttää ENTSOn kustannus-
hyötyanalyysiin omat huomautuksensa tai 
lisätietoja, joita ENTSOn analyysi ei kata.

Or. en

Tarkistus 544
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan tai sen nimittämän 
riippumattoman akkreditoidun osapuolen, 
joka tekee yksityiskohtaisen kustannus-
hyötyanalyysin, on toimitettava kaikki 
analyysissa käytetyt tiedot virastolle, jonka 
on tarkasteltava uudelleen ja arvioitava 
toimitettuja kustannus-hyötyanalyyseja ja 
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vahvistettava, että ne on tehty 
objektiivisesti ja puolueettomasti 
12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän perusteella. 

Or. en

Tarkistus 545
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
asianomaisia hankkeen toteuttajia 
kuultuaan tehtävä yhteinen päätös 
investointikustannusten jakamisesta 
kullekin hankkeeseen osallistuvalle 
verkonhaltijalle ja kustannusten 
sisällyttämisestä verkkotariffeihin kuuden 
kuukauden kuluessa päivästä, jolloin 
viimeinen asianomainen kansallinen 
sääntelyviranomainen vastaanotti 
viimeisen pyynnön. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat päättää jakaa
vain osan kustannuksista tai jakaa 
kustannukset useiden yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kokonaisuuden 
kesken.

Kun virasto on hyväksynyt hankkeen 
toteuttajan tai sen nimittämän 
riippumattoman akkreditoidun osapuolen 
tekemän kustannus-hyötyanalyysin,
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
asianomaisia hankkeen toteuttajia 
kuultuaan tehtävä yhteinen päätös 
investointikustannusten jakamisesta 
kullekin hankkeeseen osallistuvalle 
verkonhaltijalle ja kustannusten 
sisällyttämisestä verkkotariffeihin kuuden 
kuukauden kuluessa päivästä, jolloin 
viimeinen asianomainen kansallinen 
sääntelyviranomainen vastaanotti 
viimeisen pyynnön. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat päättää jakaa 
vain osan kustannuksista tai jakaa 
kustannukset useiden yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kokonaisuuden 
kesken.

Or. en

Tarkistus 546
András Gyürk

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

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

Kun päätetään kustannusten jakamisesta 
rajojen yli, huomioon on otettava 
12 artiklan mukaisesti laadittuun 
menetelmään perustuvan kustannus-
hyötyanalyysin tulokset (esimerkiksi 
hankkeen (hankkeiden) taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
kustannukset ja hyödyt asianomaisissa 
jäsenvaltioissa) sekä mahdollinen 
rahoitustuen tarve.

Or. en

Tarkistus 547
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 548
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisen on 
annettava päätös sekä kaikki sitä koskevat 
olennaiset tiedot viipymättä tiedoksi 

Kansallisten sääntelyviranomaisen on 
annettava kustannusten jakamista koskeva 
päätös sekä kaikki sitä koskevat olennaiset 
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virastolle. Tietoihin on erityisesti 
sisällyttävä yksityiskohtaiset syyt, joiden 
perusteella kustannukset on jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, kuten seuraavat:

tiedot viipymättä tiedoksi virastolle. 
Tietoihin on erityisesti sisällyttävä 
yksityiskohtaiset syyt, joiden perusteella 
kustannukset on jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, kuten seuraavat:

Or. en

Tarkistus 549
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusten jakamista koskeva päätös on 
julkaistava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 550
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusten jakamista koskeva päätös on 
julkaistava.

Kustannusten jakamista koskeva päätös on 
julkaistava. Asetuksen (EY) N:o 713/2009 
19, 20 ja 22 artiklaa sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 551
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kustannusten jakamista koskeva päätös on 
julkaistava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 552
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Viraston on viipymättä toimitettava 
komissiolle jäljennös kaikista päätöksistä 
sekä kaikki kuhunkin päätökseen liittyvät 
merkitykselliset tiedot. Tiedot on 
toimitettava koosteena. Komissio pitää 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.

7. Viraston on viipymättä toimitettava 
komissiolle jäljennös kaikista 
kustannusten jakamista koskevista 
päätöksistä sekä kaikki kuhunkin 
päätökseen liittyvät merkitykselliset tiedot. 
Tiedot on toimitettava koosteena. Komissio 
pitää kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.

Or. en

Tarkistus 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Energiainfrastruktuurihankkeisiin 
kohdennetusta rahoituksesta olisi 
osoitettava vähintään kaksi kolmasosaa 
sähköalan infrastruktuurihankkeisiin. 

Or. nl
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Perustelu

Komissio arvioi kesäkuussa 2011 julkaisemassaan kertomuksessa, että infrastruktuurin 
edellyttämät kokonaisinvestoinnit olisivat noin 200 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. 
Tästä olisi käytettävä noin 140 miljardia euroa sähköalan infrastruktuuriin ja 
70 miljardia euroa kaasualan infrastruktuuriin. Rahoituksen kohdentamisessa olisi otettava 
huomioon tarvittavien investointien suhde. Kaksi kolmasosaa yhteensä käytettävissä olevasta 
talousarviosta olisi varattava sähköalan infrastruktuuriin.

Tarkistus 554
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, 
maakaasuvarastoja ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia,
kehittämisestä, rakentamisesta, toiminnasta 
tai ylläpidosta suuremmat riskit kuin mitä 
vastaavasta infrastruktuurihankkeesta 
tavallisesti aiheutuu ja jos tällaiset riskit 
eivät kuulu direktiivin 2009/73/EY 
36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisen 
vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 
37 artiklan 8 kohtaa, direktiivin 
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohtaa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 14 artiklaa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklaa.

Pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointilaitoksia, 
maakaasuvarastoja ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia ei kohdella 
verkkomaksujen suorittamisen yhteydessä 
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loppukuluttajina, jotta niiden 
kilpailukykyä ei vaaranneta. 

Or. de

Tarkistus 555
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, 
maakaasuvarastoja ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitoksia,
kehittämisestä, rakentamisesta, toiminnasta 
tai ylläpidosta suuremmat riskit kuin mitä 
vastaavasta infrastruktuurihankkeesta 
tavallisesti aiheutuu ja jos tällaiset riskit 
eivät kuulu direktiivin 2009/73/EY 
36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisen 
vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 
37 artiklan 8 kohtaa, direktiivin 
2009/73/EY 41 artiklan 8 kohtaa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 14 artiklaa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklaa.

Kun pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointilaitoksia kohdellaan 
verkkomaksujen suorittamisen yhteydessä 
loppukuluttajina, jäsenvaltioiden on 
tulevaisuudessa huolehdittava siitä, että 
näitä laitoksia varten myönnetään 
poikkeus maksujen suorittamisesta.
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Or. de

Perustelu

The proposed exemption for hydro-pumped electricity storage projects is appropriate, as they 
form an important part of a holistic approach and are of major significance for a properly 
functioning network infrastructure, but are in competition both among themselves and with 
other storage and flexibility options. The same should also apply to gas storage facilities and 
LNG plants. Since hydro-pumped electricity storage plants are not end consumers, 
investments for the continued operation of existing projects should be encouraged by 
exemption from charges.
(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa. Tämä kohta ei 
rajoita sellaisten kannustusjärjestelmien 
soveltamista, joista on jo säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 557
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, ottaen 
huomioon energian kuluttajille 
aiheutuvat arvioidut tulevat kustannukset,
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että kyseiselle hankkeelle 
tarjotaan asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 558
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

1. Jos hankkeen toteuttajalle aiheutuu 
liitteessä II olevassa 1 kohdan a, b, d ja 
e alakohdassa sekä 2 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien yhteistä 
etua koskevien hankkeiden, lukuun 
ottamatta pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, kehittämisestä, 
rakentamisesta, toiminnasta tai ylläpidosta 
suuremmat riskit kuin mitä vastaavasta 
infrastruktuurihankkeesta tavallisesti 
aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, kansallisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että kyseiselle hankkeelle tarjotaan 
asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 559
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 12 
artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 
12 artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
vaikutukset. Kansallisten 
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sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät 
riskit, kustannusten vajaaseen kattamiseen 
liittyvät riskit ja kehittämisriskit.

sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
muun muassa kustannusten vajaaseen 
kattamiseen liittyvät riskit ja 
kehittämisriskit.

Or. de

Tarkistus 560
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 12 
artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät 
riskit, kustannusten vajaaseen kattamiseen 
liittyvät riskit ja kehittämisriskit.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 12 
artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirto- ja 
jakeluteknologioihin, sekä mantereella että 
merialueilla, liittyvät riskit, kustannusten 
vajaaseen kattamiseen liittyvät riskit ja 
kehittämisriskit.

Or. nl
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Tarkistus 561
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 
12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin tulokset ja erityisesti 
hankkeen aiheuttamat alueelliset tai 
unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät 
riskit, kustannusten vajaaseen kattamiseen 
liittyvät riskit ja kehittämisriskit.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon
laaditun menetelmän pohjalta tehdyn 
kustannus-hyötyanalyysin 
kokonaistulokset ja erityisesti hankkeen 
aiheuttamat alueelliset tai unionin laajuiset 
myönteiset ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät 
riskit, kustannusten vajaaseen kattamiseen 
liittyvät riskit ja kehittämisriskit.

Or. en

Tarkistus 562
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 12 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
päätöksessä tällaisten kannustimien 
tarjoamisesta on otettava huomioon 12 
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artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, liittyvät 
riskit, kustannusten vajaaseen kattamiseen 
liittyvät riskit ja kehittämisriskit.

artiklan mukaisesti laaditun menetelmän 
pohjalta tehdyn kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset ja erityisesti hankkeen aiheuttamat 
alueelliset tai unionin laajuiset myönteiset 
ulkoisvaikutukset. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on lisäksi 
analysoitava hankkeen toteuttajille 
aiheutuvia erityisiä riskejä, toteutettuja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä sitä, onko 
kyseinen riskiprofiili perusteltu hankkeen 
positiiviseen nettovaikutukseen nähden, 
kun hanketta verrataan vähäriskisempään 
vaihtoehtoon. Hyväksyttäviä riskejä ovat 
erityisesti uusiin siirtoteknologioihin, sekä 
mantereella että merialueilla, ja uusiin 
jakeluteknologioihin liittyvät riskit, 
kustannusten vajaaseen kattamiseen 
liittyvät riskit sekä kehittämisriskit.

Or. en

Tarkistus 563
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Päätöksellä myönnetyssä 
kannustimessa on otettava huomioon 
aiheutuneen riskin erityisluonne, ja siihen 
on sisällyttävä

Poistetaan.

(a) ennakoivaa investointia koskevat 
säännöt; tai
(b) ennen hankkeen käyttöönottoa 
tosiasiallisesti aiheutuneiden 
kustannusten tunnustamista koskevat 
säännöt; tai
(c) säännöt, jotka koskevat lisätuoton 
saamista hankkeeseen investoidusta 
pääomasta; tai
(d) kaikki muut tarpeellisiksi tai 
asianmukaisiksi katsotut toimenpiteet.
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Or. xm

Perustelu

Kannustimia koskevien päätösten olisi kuuluttava pelkästään kansallisille viranomaisille. 
Kannustimien luonne voi vaihdella jäsenvaltioiden tariffijärjestelmien erityispiirteiden 
mukaisesti, ja ne olisi räätälöitävä kulloisenkin hankkeen tarpeisiin. Tästä syystä ei vaikuta 
asianmukaiselta esittää yleistä luetteloa mahdollisista kannustimista.

Tarkistus 564
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Päätöksellä myönnetyssä kannustimessa 
on otettava huomioon aiheutuneen riskin 
erityisluonne, ja siihen on sisällyttävä

3. Päätöksellä myönnetyssä kannustimessa 
on otettava huomioon aiheutuneen riskin 
erityisluonne, ja siihen on sisällyttävä 
muun muassa

Or. en

Perustelu

Kannustimien luetteloa ei pitäisi rajoittaa nyt esitettyihin vaihtoehtoihin, koska se estäisi 
löytämästä uusia tapoja houkutella tekemään investointeja.

Tarkistus 565
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Päätöksellä myönnetyssä kannustimessa 
on otettava huomioon aiheutuneen riskin 
erityisluonne, ja siihen on sisällyttävä

3. Päätöksellä myönnetyssä kannustimessa 
on otettava huomioon aiheutuneen riskin 
erityisluonne, ja siihen on sisällyttävä 
muun muassa

Or. en
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Tarkistus 566
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisestä menetelmästä, jolla 
arvioidaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtävistä investoinneista 
aiheutuvia tavanomaista suurempia riskejä.

(b) yhteisestä menetelmästä, jolla 
arvioidaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin ja älykkäitä verkkoja 
koskeviin hankkeisiin tehtävistä 
investoinneista aiheutuvia tavanomaista 
suurempia riskejä.

Or. nl

Tarkistus 567
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisestä menetelmästä, jolla 
arvioidaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtävistä investoinneista 
aiheutuvia tavanomaista suurempia riskejä.

(b) yhteisestä menetelmästä, jolla 
arvioidaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin ja älykkäitä verkkoja 
koskeviin hankkeisiin tehtävistä 
investoinneista aiheutuvia tavanomaista 
suurempia riskejä.

Or. en

Tarkistus 568
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisestä menetelmästä, jolla 
arvioidaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtävistä investoinneista 
aiheutuvia tavanomaista suurempia riskejä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 569
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 31 
päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtäviä investointeja ja 
niiden aiheuttamia tavanomaista suurempia 
riskejä.

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen, joka on tehnyt 
lisäkannustimien tarjoamista koskevan 
päätöksen, on julkaistava 31 päivään 
heinäkuuta 2013 mennessä menetelmänsä 
ja perusteensa, joita ne käyttävät 
arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtäviä investointeja ja 
niiden aiheuttamia tavanomaista suurempia 
riskejä.

Or. en

Tarkistus 570
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 31 
päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 31 
päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 
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siirtohankkeisiin tehtäviä investointeja ja 
niiden aiheuttamia tavanomaista suurempia 
riskejä.

siirtohankkeisiin ja älykkäitä verkkoja 
koskeviin hankkeisiin tehtäviä 
investointeja ja niiden aiheuttamia 
tavanomaista suurempia riskejä.

Or. nl

Tarkistus 571
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 31 
päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtäviä investointeja ja 
niiden aiheuttamia tavanomaista suurempia 
riskejä.

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 31 
päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin ja älykkäitä verkkoja 
koskeviin hankkeisiin tehtäviä 
investointeja ja niiden aiheuttamia 
tavanomaista suurempia riskejä.

Or. en

Tarkistus 572
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 31 
päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan 
siirtohankkeisiin tehtäviä investointeja ja 
niiden aiheuttamia tavanomaista suurempia 
riskejä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Tarkistus 573
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa tässä artiklassa 
säädettyjä kannustimia koskevia 
suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

6. Komissio antaa yhteistyössä ACERin 
kanssa tässä artiklassa säädettyjä 
kannustimia koskevia suuntaviivoja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 18 artiklan 
1–3 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ottaen tarvittaessa huomioon kansalliset 
erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 574
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa tässä artiklassa 
säädettyjä kannustimia koskevia 
suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

6. Komissio antaa tässä artiklassa 
säädettyjä kannustimia koskevia 
suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Tässä yhteydessä on 
otettava erityisesti huomioon tämän 
artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut säännöt, jotka koskevat 
lisätuoton saamista hankkeeseen 
investoidusta pääomasta. 

Or. de
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Tarkistus 575
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa tässä artiklassa 
säädettyjä kannustimia koskevia 
suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

6. Komissio voi antaa kannustimia 
koskevia suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksessa (EY) N:o 715/2009 on jo säädetty mahdollisuudesta tarjota kannustimia 
uuden infrastruktuurin rakentamiseen, mahdollisuutta ei pitäisi rajata tässä artiklassa 
mainittuihin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin.

Tarkistus 576
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa tässä artiklassa 
säädettyjä kannustimia koskevia 
suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

6. Komissio antaa tässä artiklassa 
säädettyjä kannustimia koskevia 
suuntaviivoja asetuksen (EY) N:o 
714/2009 18 artiklan 1–3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

  

Or. ro
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Tarkistus 577
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Toiminnan koordinointi

1. Unionin energiainfrastruktuurin sekä 
yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
luotettavan ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi viraston on esitettävä 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
ehdotuksensa, jotka koskevat toiminnan 
asianmukaisen ja tosiaikaisen 
koordinoinnin rakennetta ja 
toteuttamista.
2. Ehdotukset sisältävät:
(a) täydelliset toiminnalliset eritelmät, 
jotka osoittavat selvästi, millaisia tietoja 
on kerättävä ja jaettava toisiinsa 
yhteydessä olevien siirtojärjestelmien 
haltijoiden keskuudessa kullakin muihin 
alueisiin yhteydessä olevalla alueella;
(b) hallintomallit ja omistuksen;
(c) toteutuksen aikataulut.
3. Komissio kuulee kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä ja julkaisee ehdotuksia 
koskevan perustellun lausunnon kuuden 
kuukauden kuluessa ehdotusten 
vastaanottamisesta.
4. Komissio kehottaa kolmen kuukauden 
kuluessa viraston lausunnon 
vastaanottamisesta Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOja aloittamaan toiminnan 
asianmukaisen koordinoinnin.
5. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetut 
toimintaa koskevat tiedot on annettava 
reaaliaikaisesti kaikkien toisiinsa 
yhteydessä olevien järjestelmien 
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haltijoiden sekä viraston käytettäviin. 
Kunkin järjestelmän haltijan on 
määritettävä yhteyspiste, joka vastaa 
viraston tai muiden järjestelmien 
haltijoiden esittämiin tällaista tietoa 
koskeviin kyselyihin.
6. Viraston on arvioitava 
koordinointimekanismia kahden vuoden 
kuluttua täytäntöönpanon 
käynnistymisestä.

Or. en

Tarkistus 578
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Toiminnan koordinointi

1. Euroopan energiainfrastruktuurin sekä 
yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
luotettavan ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOjen on esitettävä virastolle ja 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
ehdotuksensa, jotka koskevat toiminnan 
asianmukaisen ja tosiaikaisen 
koordinoinnin rakennetta ja 
toteuttamista. Esittäminen voidaan 
toteuttaa antamalla erityisiä ja sitovia 
verkkosääntöjä, joiden hyväksymisessä on 
sovellettava nykyisiä menettelyjä.
2. Ehdotukset sisältävät:
(a) täydelliset toiminnalliset eritelmät, 
jotka osoittavat selvästi, millaisia tietoja 
on kerättävä ja jaettava toisiinsa 
yhteydessä olevien siirtojärjestelmien 
haltijoiden keskuudessa kullakin muihin 
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alueisiin yhteydessä olevalla alueella;
(b) hallintomallin ja omistuksen;
(c) toteutuksen aikataulun.
3. Viraston on julkaistava ehdotuksia 
koskeva perusteltu lausunto kolmen 
kuukauden kuluessa ehdotusten 
vastaanottamisesta.
4. Komissio kehottaa kolmen kuukauden 
kuluessa viraston lausunnon 
vastaanottamisesta Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOja aloittamaan toiminnan 
asianmukaisen koordinoinnin.
5. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetut 
toimintaa koskevat tiedot on annettava 
reaaliaikaisesti kaikkien toisiinsa 
yhteydessä olevien järjestelmien 
haltijoiden sekä viraston käytettäviin. 
Kunkin järjestelmän haltijan on 
määritettävä yhteyspiste, joka vastaa 
viraston tai muiden järjestelmien 
haltijoiden esittämiin tällaista tietoa 
koskeviin kyselyihin.

Or. en

Perustelu

Koska verkko on yhä monimutkaisempi ja sen osat ovat yhä enemmän riippuvaisia toisistaan, 
Euroopan tasolla tarvitaan järjestelmien toiminnan koordinointia, jotta voidaan kerätä 
reaaliaikaisia tietoja sähkön ja kaasun rajat ylittävistä liikkeistä ja niiden suhteellisista 
hinnoista. Näin komissiolle, jäsenvaltioille, sääntelyviranomaisille ja siirtojärjestelmien 
haltijoille voidaan antaa hyödyllistä tietoa, jota infrastruktuuriverkkojen turvallinen ja 
tehokas käyttö ja niiden tuleva suunnittelu edellyttävät.

Tarkistus 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
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Toiminnan koordinointi
1. Unionin energiainfrastruktuurin sekä 
yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
luotettavan ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOjen on esitettävä virastolle ja 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
ehdotuksensa, jotka koskevat toiminnan 
asianmukaisen ja tosiaikaisen 
koordinoinnin rakennetta ja toteuttamista 
ja joissa otetaan huomioon toimintaa 
koskevien vaatimusten alueelliset erot.
2. Ehdotukset sisältävät:
(a) täydelliset toiminnalliset eritelmät, 
jotka osoittavat selvästi, millaisia tietoja 
on kerättävä ja jaettava toisiinsa 
yhteydessä olevien siirtojärjestelmien 
haltijoiden keskuudessa kullakin muihin 
alueisiin yhteydessä olevalla alueella;
(b) toteutuksen aikataulut.
3. Viraston on julkaistava ehdotuksia 
koskeva perusteltu lausunto kolmen 
kuukauden kuluessa ehdotusten 
vastaanottamisesta.
4. Komissio kehottaa kolmen kuukauden 
kuluessa viraston lausunnon 
vastaanottamisesta Sähkö- ja Kaasu-
ENTSOja aloittamaan toiminnan 
asianmukaisen koordinoinnin.
5. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetut 
toimintaa koskevat tiedot on annettava 
reaaliaikaisesti kaikkien toisiinsa 
yhteydessä olevien järjestelmien 
haltijoiden sekä viraston käytettäviin. 
Kunkin järjestelmän haltijan on 
määritettävä yhteyspiste, joka vastaa 
viraston tai muiden järjestelmien 
haltijoiden esittämiin tällaista tietoa 
koskeviin kyselyihin.

Or. en
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Perustelu

On syytä kannattaa ajatusta siirtoverkon haltijoiden reaaliaikaisen toiminnan 
koordinoinnista, mutta jäsenvaltioiden ja niiden siirtoverkon haltijoiden on varmistettava 
toimitusvarmuutta ja turvallista toimintaa koskeva oikeudellinen vastuu. Tällöin on otettava 
huomioon, että siirtojärjestelmien toimintaa koskevissa vaatimuksissa on suuria eroja. Lisäksi 
siirtoverkon haltijoiden hallinnointia ja omistajuutta varten on asetettu riittävästi vaatimuksia 
jo nykyisessä unionin lainsäädännössä.

Tarkistus 580
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
V luku – -15 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-15 artikla

Hankkeet, joille on myönnetty vapautus 
direktiivin 2009/73/EY 16 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisesti, eivät voi saada unionin 
rahoitustukea [Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteistä etua koskevien hankkeiden asemasta koituvat edut ovat päällekkäisiä direktiivin 
2009/73/EY 36 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesta 
vapautuksesta koituvien etujen kanssa. Rahoitustuen lisääminen voi erityisesti vaikuttaa uutta 
infrastruktuuria koskevaan kuoletusaikaan ja vaikuttaa siten vapautusta koskevaan 
päätökseen. Siksi vapautuksen piiriin kuuluvien hankkeiden ei pitäisi saada hyötyä Verkkojen 
Eurooppa -välineen mukaisesta lisärahoituksesta.

Tarkistus 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Hankkeiden kelpoisuus unionin 
rahoitustukeen

Poistetaan.

1. Liitteessä II olevassa 1, 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti.
2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:
(a) 13 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukainen hankekohtainen kustannus-
hyötyanalyysi antaa näyttöä merkittävistä 
positiivisista ulkoisvaikutuksista 
esimerkiksi toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin 
alalla; ja
(b) hanke ei ole 
liiketoimintasuunnitelman ja muiden, 
erityisesti sijoittajien tai luotonantajien 
tekemien arviointien mukaan 
kaupallisesti kannattava. Hankkeen 
kaupallista kannattavuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon 14 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettu kannustimia koskeva 
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päätös ja sen perustelut; ja
(c) hankkeesta on tehty rajat ylittävää 
kustannusten jakamista koskeva päätös 
36 artiklan mukaisesti tai hankkeista, 
joille on myönnetty vapautus direktiivin 
2009/73/EY 36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesti, on 
saatu toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja viraston 
lausunto hankkeen kaupallisesta 
kannattavuudesta.
3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti, jos asianomaiset 
hankkeen toteuttajat voivat selvästi 
osoittaa, että hankkeesta aiheutuu 
merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia 
ja se on kaupallisesti kannattamaton.

Or. en

Perustelu

Energia-alaa koskevissa suuntaviivoissa olisi määritettävä yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka olisi toteutettava vuoteen 2020 mennessä. Siksi on tärkeää, että suuntaviivat 
hyväksytään mahdollisimman pian. Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi määritettävä ehdot 
sille, milloin yhteistä etua koskevia hankkeita varten voidaan antaa unionin rahoitustukea. 
Tällä tavoin voitaisiin parantaa johdonmukaisuutta monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymisen jälkeen käytettävissä olevien varojen jakamisen ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen mukaisesti rahoitettavien yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä.

Tarkistus 582
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Hankkeiden kelpoisuus unionin 
rahoitustukeen

Hankkeiden kelpoisuus unionin 
rahoitustukeen ja asiaa koskevat ehdot

Or. en

Tarkistus 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Energia-alaa koskevissa suuntaviivoissa olisi määritettävä yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka olisi toteutettava vuoteen 2020 mennessä. Siksi on tärkeää, että suuntaviivat 
hyväksytään mahdollisimman pian. Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi määritettävä ehdot 
sille, milloin yhteistä etua koskevia hankkeita varten voidaan antaa unionin rahoitustukea. 
Tällä tavoin voitaisiin parantaa johdonmukaisuutta monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymisen jälkeen käytettävissä olevien varojen jakamisen ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen mukaisesti rahoitettavien yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä.

Tarkistus 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti, jos hankkeet on 
toteutettu kaasuinfrastruktuurialan 
osissa, joilla pannaan täytäntöön 
sisämarkkinoista koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun direktiivin 
2009/73/EY eriyttämistä koskevia 
säännöksiä, mukaan luettuina niissä 
jäsenvaltioissa olevat 
kaasuinfrastruktuurialan osat, joille on 
myönnetty vapautus kyseisen asian 
suhteen.
Liitteessä II olevassa 1, 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää panna täytäntöön energia-alan vapauttamista koskeva kolmas paketti 
erityisesti kaasualan markkinoilla sekä varmistaa, että tuotanto ja toimittaminen ovat erillään 
ja että nykyiset monopoliasemassa olevat verkot eriytetään. Tätä voidaan edistää 
edellyttämällä, että unionin rahoitustukea voidaan myöntää kaasualan infrastruktuurin 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa on huolehdittu 
tehokkaasti omistajuuden eriyttämisestä.

Tarkistus 585
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 586
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Liitteessä II olevassa 1, 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti. Rahoitusvälineiden 
valitseminen riippuu hankkeiden 
luonteesta. Kaikkia 
rahoitusmahdollisuuksia ei voida 
välttämättä soveltaa jokaisessa 
hankkeessa.

Or. de

Tarkistus 587
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhteistä etua koskevat hankkeet voivat 
saada unionin rahoitustukea selvityksiin 
annettavien avustusten ja 
rahoitusvälineiden muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 588
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 589
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 590
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea rahoitusvälineiden 
muodossa [Verkkojen Eurooppa -välinettä 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos hanke ei ole 
liiketoimintasuunnitelman ja muiden, 
erityisesti sijoittajien tai luotonantajien 
tekemien arviointien mukaan 
kaupallisesti kannattava.

Or. de

Tarkistus 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

Poistetaan.

(a) 13 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukainen hankekohtainen kustannus-
hyötyanalyysi antaa näyttöä merkittävistä 
positiivisista ulkoisvaikutuksista 
esimerkiksi toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin 
alalla; ja
(b) hanke ei ole 
liiketoimintasuunnitelman ja muiden, 
erityisesti sijoittajien tai luotonantajien 
tekemien arviointien mukaan 
kaupallisesti kannattava. Hankkeen 
kaupallista kannattavuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon 14 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettu kannustimia koskeva 
päätös ja sen perustelut; ja
(c) hankkeesta on tehty rajat ylittävää 
kustannusten jakamista koskeva päätös 
13 artiklan mukaisesti tai hankkeista, 
joille on myönnetty vapautus direktiivin 
2009/73/EY 36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesti, on 
saatu toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja viraston 
lausunto hankkeen kaupallisesta 
kannattavuudesta.

Or. en



PE487.999v01-00 76/99 AM\900618FI.doc

FI

Perustelu

Energia-alaa koskevissa suuntaviivoissa olisi määritettävä yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka olisi toteutettava vuoteen 2020 mennessä. Siksi on tärkeää, että suuntaviivat 
hyväksytään mahdollisimman pian. Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi määritettävä ehdot 
sille, milloin yhteistä etua koskevia hankkeita varten voidaan antaa unionin rahoitustukea. 
Tällä tavoin voitaisiin parantaa johdonmukaisuutta monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymisen jälkeen käytettävissä olevien varojen jakamisen ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen mukaisesti rahoitettavien yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä.

Tarkistus 592
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos ne toteutetaan 5 artiklan 6 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti tai jos ne täyttävät 
seuraavat perusteet:

Or. de

Perustelu

Uusiutuvia energialähteitä koskeva erittäin nopea kehitys edellyttää varastointikapasiteetin 
massiivista laajentamista. Pumppuvoimaan perustuva sähkönvarastointi on nykyisin teknisesti 
ja taloudellisesti tehokkainta teknologiaa, jonka avulla voidaan varastoida sähköä. Jos 
pumppuvoimaan perustuvat sähkönvarastointilaitokset joutuvat rahoitustukijärjestelmissä 
epäedulliseen asemaan, laitosten kehittäminen saattaa hiipua, jolloin sähkön toimitusvarmuus 
heikkenee. Lisäksi olisi syytä huomata, että pumppuvoimaan perustuvien 
sähkönvarastointilaitosten rakentamisesta aiheutuu jatkossa selvästi suurempia 
kehittämiskustannuksia, koska taloudelliselta potentiaaliltaan suurimmat hankkeet on jo 
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toteutettu.

Tarkistus 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

Or. en

Tarkistus 594
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos ne toteutetaan 5 artiklan 6 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti tai jos ne täyttävät 
seuraavat perusteet:

Or. en

Tarkistus 595
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos ne toteutetaan 5 artiklan 6 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti tai jos ne täyttävät 
seuraavat perusteet:

Or. en

Tarkistus 596
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

Or. en

Perustelu

On epäloogista jättää öljyputket rahoitustuen ulkopuolelle.

Tarkistus 597
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat yhteistä 
etua koskevat hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
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mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

Or. en

Tarkistus 598
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 13 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukainen hankekohtainen kustannus-
hyötyanalyysi antaa näyttöä merkittävistä 
positiivisista ulkoisvaikutuksista 
esimerkiksi toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin alalla; 
ja

(a) 13 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukainen hankekohtainen kustannus-
hyötyanalyysi antaa näyttöä merkittävistä 
positiivisista ulkoisvaikutuksista 
esimerkiksi ekologisina ja sosiaalisina 
etuina tai toimitusvarmuuden, 
yhteenkuuluvuuden tai innovoinnin alalla; 
ja

Or. en

Perustelu

Ympäristönsuojelu ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen voivat olla eräs tärkeimmistä 
infrastruktuuria koskevien investointien tuottamista yhteiskunnallisista arvoista. Tämä olisi 
otettava huomioon tehtäessä päätöksiä Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevasta 
rahoituksesta ja tukikelpoisuudesta.

Tarkistus 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
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mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; ja

mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; rakennustöitä koskevaa 
unionin rahoitustukea voidaan joka 
tapauksessa antaa vain yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin, jotka tuottavat 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä hyötyjä, joita ei saada aikaan 
kilpailevilla kaupallisilla hankkeilla; ja

Or. en

Tarkistus 600
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; ja

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; rakennustöitä koskevaa 
unionin rahoitustukea voidaan joka 
tapauksessa antaa vain yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin, jotka tuottavat 
taloudellisia ja/tai sosiaalisia ja/tai 
ympäristöön liittyviä hyötyjä, joita ei 
saada aikaan kilpailevilla kaupallisilla 
hankkeilla;

Or. en

Perustelu

Kaikki energiainfrastruktuuria koskevat rahoitusmekanismit olisi suunniteltava siten, että ne 
houkuttelevat riittävästi yksityisiä investointeja vääristämättä kilpailua Euroopan energia-
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alan markkinoilla. Jos harkitaan tästä periaatteesta poikkeamista siten, että yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lopulliseen luetteloon voidaan sisällyttää kaupallisesti 
kannattamattomia hankkeita, poikkeus olisi rajattava selvästi ja tiukasti.

Tarkistus 601
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; ja

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; rakennustöitä koskevaa unionin 
rahoitustukea voidaan joka tapauksessa 
antaa vain yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin, jotka tuottavat taloudellisia ja 
sosiaalisia hyötyjä, joita ei saada aikaan 
kilpailevilla kaupallisilla hankkeilla;

Or. en

Perustelu

Kaikki energiainfrastruktuuria koskevat rahoitusmekanismit olisi suunniteltava siten, että ne 
houkuttelevat riittävästi yksityisiä investointeja vääristämättä kilpailua Euroopan energia-
alan markkinoilla. Jos harkitaan tästä periaatteesta poikkeamista siten, että yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lopulliseen luetteloon voidaan sisällyttää kaupallisesti 
kannattamattomia hankkeita, poikkeus olisi rajattava selvästi ja tiukasti.

Tarkistus 602
Rachida Dati

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

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; ja

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; jos keskenään kilpailee useita 
taloudellisesti kannattamattomia 
hankkeita, olisi vertailtava kunkin 
hankkeen kaikkia kustannuksia ja etuja, 
ja hankkeista olisi valittava se, joka 
tarjoaa parhaan kustannus-hyötysuhteen; 
ja

Or. fr

Perustelu

Kaupallinen kannattamattomuus ei riitä yksinään perusteeksi, ellei sitä täydennetä takeilla 
siitä, että kyseinen hanke on kaupallisesti kannattamattomista hankkeista parhain.

Tarkistus 603
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; ja

(b) hanke ei ole liiketoimintasuunnitelman 
ja muiden, erityisesti sijoittajien tai 
luotonantajien tekemien arviointien 
mukaan kaupallisesti kannattava. 
Hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; kun rahoitustukea annetaan 
yhteistä etua koskevalle hankkeelle, on 
tarkastettava, että tämä ei haittaa muita, 
kaupallisesti kannattavia hankkeita; ja
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Or. en

Tarkistus 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hankkeesta on tehty rajat ylittävää 
kustannusten jakamista koskeva päätös 
13 artiklan mukaisesti tai hankkeista, joille 
on myönnetty vapautus direktiivin 
2009/73/EY 36 artiklan tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesti, on 
saatu toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja viraston 
lausunto hankkeen kaupallisesta 
kannattavuudesta.

(c) hankkeesta on tehty rajat ylittävää 
kustannusten jakamista koskeva päätös 13 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n suoralla rahoituksella ja kolmansien osapuolten markkinoille pääsyä koskeva vapautus 
hankkeen taloudellista kannattavuutta tuettaessa ovat rolleiltaan samanlaisia, joten 
kumpaakin kysymystä koskevat päätökset olisi tehtävä samassa vaiheessa, jotta voidaan 
varmistaa näiden kahden välineen oikea tasapaino välttäen vääristymiä hankkeiden välillä.

Tarkistus 605
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) samojen unionin ensisijaisten 
käytävien toteuttamista edistävien 
hankkeiden välinen kilpailu ei vääristy.

Or. en
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Tarkistus 606
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) hanke ei vääristä markkinoita 
haittaamalla muita, kaupallisesti 
kannattavia hankkeita.

Or. en

Perustelu

Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi valittava huolellisesti, jotta markkinaolosuhteet eivät 
vääristy.

Tarkistus 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti, jos asianomaiset 
hankkeen toteuttajat voivat selvästi 
osoittaa, että hankkeesta aiheutuu 
merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia 
ja se on kaupallisesti kannattamaton.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Energia-alaa koskevissa suuntaviivoissa olisi määritettävä yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka olisi toteutettava vuoteen 2020 mennessä. Siksi on tärkeää, että suuntaviivat 
hyväksytään mahdollisimman pian. Verkkojen Eurooppa -välineessä olisi määritettävä ehdot 
sille, milloin yhteistä etua koskevia hankkeita varten voidaan antaa unionin rahoitustukea. 
Tällä tavoin voitaisiin parantaa johdonmukaisuutta monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymisen jälkeen käytettävissä olevien varojen jakamisen ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen mukaisesti rahoitettavien yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä.

Tarkistus 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos asianomaiset hankkeen 
toteuttajat voivat selvästi osoittaa, että 
hankkeesta aiheutuu merkittäviä 
positiivisia ulkoisvaikutuksia ja se on 
kaupallisesti kannattamaton.

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos asianomaiset hankkeen 
toteuttajat voivat selvästi osoittaa, että 
hankkeesta aiheutuu merkittäviä 
positiivisia ulkoisvaikutuksia ja se on 
kaupallisesti kannattamaton.

Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin jo 
myönnettyä rahoitustukea ei voida 
peruuttaa takautuvasti, jos hanke 
menettää asemansa yhteistä etua 
koskevana hankkeena. Tämä ei rajoita 
tilintarkastustuomioistuimen tekemien 
päätösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että yhteistä etua koskevaan hankkeeseen jo myönnettyä tukea (mukaan 
luettuna investointikannustimet) ei voida peruuttaa takautuvasti, jos hanke menettää 
asemansa, paitsi jos hankkeen toteuttaja on selvästi antanut vääriä tietoja saadakseen 
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yhteistä etua koskevan hankkeen aseman.

Tarkistus 609
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos asianomaiset hankkeen 
toteuttajat voivat selvästi osoittaa, että 
hankkeesta aiheutuu merkittäviä 
positiivisia ulkoisvaikutuksia ja se on 
kaupallisesti kannattamaton.

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvat yhteistä etua koskevat hankkeet 
voivat saada unionin rahoitustukea myös 
töihin annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos 
asianomaiset hankkeen toteuttajat voivat 
selvästi osoittaa, että hankkeesta aiheutuu 
merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia ja 
se on kaupallisesti kannattamaton.

Or. de

Tarkistus 610
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos asianomaiset hankkeen 

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvat yhteistä etua koskevat hankkeet 
voivat saada unionin rahoitustukea myös 
töihin annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos 
asianomaiset hankkeen toteuttajat voivat 
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toteuttajat voivat selvästi osoittaa, että 
hankkeesta aiheutuu merkittäviä 
positiivisia ulkoisvaikutuksia ja se on 
kaupallisesti kannattamaton.

selvästi osoittaa, että hankkeesta aiheutuu 
merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia ja 
se on kaupallisesti kannattamaton.

Or. en

Tarkistus 611
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos asianomaiset hankkeen 
toteuttajat voivat selvästi osoittaa, että 
hankkeesta aiheutuu merkittäviä 
positiivisia ulkoisvaikutuksia ja se on 
kaupallisesti kannattamaton.

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvat yhteistä etua koskevat hankkeet 
voivat saada unionin rahoitustukea myös 
töihin annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos 
asianomaiset hankkeen toteuttajat voivat 
selvästi osoittaa, että hankkeesta aiheutuu 
merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia ja 
se on kaupallisesti kannattamaton.

Or. en

Tarkistus 612
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteistä etua koskevia hankkeita 
varten myönnettävän unionin 
rahoitustuen ehtoja tarkastellaan sen 
mukaisesti, missä määrin hankkeet 
edistävät 1 a artiklassa tarkoitetun yhden 
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tai useamman asiaa koskevan tavoitteen 
saavuttamista. Edistämistä olisi arvioitava 
kutakin tavoitetta koskevien perusteiden 
mukaisesti seuraavasti:
(i) energian sisämarkkinoiden 
yhdentymisen sekä sähkö- ja 
kaasuverkkojen rajatylittävän 
yhteentoimivuuden edistäminen:
– jäsenvaltioiden verkkoja tosiasiallisesti 
yhdistävien ja sisäisiä rajoituksia 
poistavien hankkeiden lukumäärä
– energia-alaa koskevan jäsenvaltion 
eristäytyneisyyden vähentäminen tai 
poistaminen
– rajatylittävän sähkönsiirron 
prosenttiosuus asianomaisten 
jäsenvaltioiden asennetusta 
sähköntuotantokapasiteetista ja
– kahden asianomaisen jäsenvaltion 
kysyntähuipun prosenttiosuus, joka 
katetaan maakaasun yhteenliitännöillä, 
joissa virtauksen suuntaa voidaan 
vaihtaa.
(ii) unionin energian toimitusvarmuuden 
tehostaminen, jota mitataan järjestelmän 
häiriönsiedon ja järjestelmätoimintojen 
turvallisuuden kehittymisen avulla:
– hankkeiden määrä ja kapasiteetti, joka 
mahdollistaa toimituslähteiden, 
toimittajien ja reittien monipuolistamisen
– varastointikapasiteettia lisäävien 
hankkeiden määrä
– ennakoitava häiriöiden määrän 
vähentäminen ja niiden keston 
lyheneminen
– rajat ylittävien liitäntöjen puutteesta 
johtuva, vältettävissä oleva uusiutuvan 
energian häviön määrä
– eristyneiden markkinoiden liittäminen 
monipuolisempiin toimituslähteisiin; tai
(iii) kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun edistäminen:
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– uusiutuvien energialähteiden avulla 
tuotetun sähkön siirto tuotannosta suuriin 
kulutuskeskuksiin ja 
varastointipaikkoihin
– Verkkojen Eurooppa –välineestä tukea 
saaneiden hankkeiden avulla vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen yhteismäärä.

Or. en

Tarkistus 613
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Energiatehokkuutta sekä uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan hajautetun 
energiatuotannon verkkoon kytkemistä 
edistäviin hankkeisiin on kohdennettava 
vähintään kaksi kolmasosaa 
energiainfrastruktuuria koskeviin 
hankkeisiin saatavilla olevasta 
rahoitustuesta.

Or. de

Tarkistus 614
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On vältettävä kilpailun vääristymistä 
etenkin sellaisten hankkeiden välillä, 
joilla edistetään samojen unionin 
ensisijaisten käytävien toteuttamista.

Or. en
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Tarkistus 615
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään kaksi kolmasosaa 
energiainfrastruktuuriin saatavilla 
olevasta rahoitustuesta kohdennetaan 
sähköalan infrastruktuurihankkeisiin.

Or. en

Perustelu

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

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

Tarkistus 616
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Sähköalan infrastruktuuria koskevan 

rahoituksen kohdentaminen
1. Energia-alan infrastruktuuria koskeva 
rahoitustuki osoitetaan tarkoitukseensa. 
Vähintään kaksi kolmasosaa 
energiainfrastruktuuriin saatavilla 
olevasta rahoitustuesta kohdennetaan 
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sähköalan infrastruktuurihankkeisiin.

Or. en

Perustelu

Koska sähköalan hankkeiden rahoitustarpeet ovat kaksinkertaiset kaasualan hankkeisiin 
verrattuna, investointierot olisi otettava huomioon kohdentamalla sähköalan 
infrastruktuurihankkeisiin vähintään kaksinkertainen määrä verrattuna kaasualan hankkeisiin 
ja muihin mahdollisiin energiainfrastruktuurihankkeisiin.

Tarkistus 617
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään vuonna 
2017 kertomuksen yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteutuksesta. Kertomuksessa 
arvioidaan

1. Komissio toimittaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa käsitellään

Or. ro

Tarkistus 618
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) yhteistä etua koskevien hankkeiden 
todellisia kustannuksia ja unionin 
laajuisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 619
Yannick Jadot
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– parhaiden ja innovatiivisten käytäntöjen 
tunnistamista suhteessa sidosryhmien 
osallistumiseen ja ympäristövaikutusten 
lieventämiseen lupamenettelyjen ja 
hankkeiden toteuttamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 620
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään vuonna 
2017 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toteuttamisesta. 
Kertomuksessa arvioidaan
(a) edellä 3 artiklan mukaisesti valittujen 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
laatimisen, kehittämisen ja toteuttamisen 
edistymistä sekä tarvittaessa toteuttamisen 
viivästymistä ja muita ilmenneitä 
hankaluuksia; 
(b) varoja, jotka unioni on sitonut ja 
maksanut yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin [Verkkojen Eurooppa -
välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, verrattuna rahoitettujen 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
kokonaisarvoon;
(c) sähkö- ja kaasualojen osalta 
jäsenvaltioiden välisen 
yhteenliitäntäasteen kehitystä, vastaavaa 
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energian hintojen kehitystä, niiden syitä 
ja niihin liittyviä taloudellisia 
kustannuksia;
(d) lupien myöntämisen ja yleisön 
osallistumisen osalta:
– yhteistä etua koskevien hankkeiden 
lupamenettelyjen keskimääräistä ja 
pisintä kokonaiskestoa, mukaan lukien 
lupamenettelyn kunkin vaiheen kesto, 
verrattuna 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen alustavien tärkeiden 
välitavoitteiden aikatauluun;
– yhteistä etua koskevien hankkeiden 
kohtaamaa vastustusta (erityisesti 
kirjallisten vastalauseiden lukumäärä 
julkisessa kuulemisprosessissa, 
muutoksenhakutoimien lukumäärä); 
(e) sääntelyllisen kohtelun osalta
– niiden yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lukumäärää, joista on 
annettu rajat ylittävää kustannusten 
jakamista koskeva päätös 13 artiklan 
mukaisesti;
– niiden yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lukumäärää ja tyyppiä, joille 
on tarjottu erityisiä kannustimia 14 
artiklan mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 621
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio perustaa internetissä EU:n 
virallisilla kielillä infrastruktuurien 
avoimuusfoorumin, joka on helposti 
yleisön saatavilla. Foorumi sisältää 
seuraavat tiedot:
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Or. de

Tarkistus 622
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yleiset, säännöllisesti päivitetyt tiedot 
kustakin yhteistä etua koskevasta 
hankkeesta, mukaan lukien maantieteelliset 
tiedot;

(a) yleiset, säännöllisesti päivitetyt tiedot 
kustakin yhteistä etua koskevasta 
hankkeesta, mukaan lukien maantieteelliset 
tiedot ja kustannukset;

Or. en

Tarkistus 623
Francisco Sosa Wagner

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) säännöllisesti päivitetyt tiedot 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
perustettujen ryhmien työstä, mukaan 
luettuna ryhmän käsiteltäväksi annetut 
asiakirjat ja analyysit, joista on poistettu 
kaikki liikesalaisuuksia koskevat tiedot;

Or. en

Perustelu

Verkkojen suunnittelua koskevien menettelyjen avoimuus olisi toteutettava mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa tehokas suhtautuminen kansalaisten 
osallistumiseen sekä hyväksyttävyys. Jos avoimuus varmistettaisiin vasta myöhemmässä 
vaiheessa, jotkut saattaisivat katsoa, että hankkeet olisivat jo käytännössä toteutuneet, mikä 
vaarantaisi ehdotuksen yleistavoitteen.
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Tarkistus 624
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin keskeiset tulokset 
asianomaisista yhteistä etua koskevista 
hankkeista, lukuun ottamatta kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.

(c) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin kaikki tulokset 
asianomaisista yhteistä etua koskevista 
hankkeista, lukuun ottamatta kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.

Or. en

Perustelu

Kunkin hankkeen kustannus-hyötyanalyysin kaikkien tulosten olisi oltava helposti ja kokonaan 
sidosryhmien saatavilla (samalla noudatetaan kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuutta). Sidosryhmät voivat tiedottamisen ja julkaisemisen avulla saada milloin 
tahansa tietoja hankkeen etenemisestä.

Tarkistus 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin keskeiset tulokset 
asianomaisista yhteistä etua koskevista 
hankkeista, lukuun ottamatta kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.

(c) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin kaikki tulokset 
asianomaisista yhteistä etua koskevista 
hankkeista, lukuun ottamatta kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 626
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn kustannus-
hyötyanalyysin keskeiset tulokset 
asianomaisista yhteistä etua koskevista 
hankkeista, lukuun ottamatta kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.

(c) 12 artiklan mukaisesti laaditun 
menetelmän pohjalta tehdyn ennakoivan 
kustannus-hyötyanalyysin keskeiset 
tulokset asianomaisista yhteistä etua 
koskevista hankkeista, lukuun ottamatta 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) säännöllisesti päivitetyt tiedot 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
perustettujen ryhmien työstä, mukaan 
luettuna kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat, joista on poistettu kaikki 
liikesalaisuuksia koskevat tiedot;

Or. en

Tarkistus 628
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francisco Sosa Wagner

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tiedot yhteistä etua koskevien 
hankkeiden ensisijaisten hankkeiden 
voimassa olevasta luettelosta, katsaus 
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päätöksentekoprosessin vaiheisiin sekä 
alueellisten ryhmien kokousten 
esityslistat, ja myöhemmin pöytäkirjojen 
ja toimeen pantujen päätösten 
julkaiseminen;

Or. en

Tarkistus 629
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) jälkikäteen tehtävä vaikutusten 
arviointi, jossa käsitellään toteutuneiden 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 630
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 713/2009 
seuraavasti:
Korvataan 22 artiklan a alakohta 
seuraavasti:
Virasto voi periä maksun 9 artiklan 1 
kohdan mukaisen vapautuspäätöksen 
hakemisesta ja kaikista muista 
palveluista, joita se tarjoaa [Euroopan 
laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY annetun asetuksen] 
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

ACERin budjettirajoitteiden ei pitäisi haitata sen tärkeän tehtävän suorittamista.


