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Tarkistus 631
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Pohjoisten merialueiden 
offshore-verkko ("NSOG"): Pohjanmeren, 
Irlanninmeren, Englannin kanaalin, 
Itämeren ja niiden lähivesien integroitu 
offshore-sähköverkko uusiutuvista 
offshore-energialähteistä tuotetun sähkön 
siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja rajat ylittävän 
sähkökaupan lisäämiseksi.

(1) Pohjoisten merialueiden 
offshore-verkko ("NSOG"):Pohjanmeren, 
Irlanninmeren, Englannin kanaalin, 
Itämeren ja niiden lähivesien integroitu 
offshore-sähköverkko ja siihen liittyvä 
verkon kehitys (yhteenliitännät, sisäisen 
onshore-verkon vahvistaminen) 
uusiutuvista offshore-energialähteistä 
tuotetun sähkön siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja rajat ylittävän 
sähkökaupan lisäämiseksi.

Or. en

Perustelu

Onshore-verkon kehitys ja merenalaiset liitosyksiköt on sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus 632
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden
väliset yhteenliitännät erityisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon.

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden, 
erityisesti Iberian niemimaan ja Ranskan,
väliset yhteenliitännät sisämarkkinoiden 
loppuun saattamiseksi ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
liittämiseksi verkkoon, ja yhteenliitännät 
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Välimeren alueen kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden 
väliset yhteenliitännät erityisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon.

(2) Keskisen Länsi-Euroopan ja 
Lounais-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden 
väliset yhteenliitännät erityisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon.

Or. en

Tarkistus 634
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden 
väliset yhteenliitännät erityisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon.

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden väliset yhteenliitännät 
erityisesti uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön liittämiseksi verkkoon.

Or. en
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Tarkistus 635
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden 
väliset yhteenliitännät erityisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon.

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden väliset yhteenliitännät 
erityisesti uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön liittämiseksi verkkoon.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on mahdollistaa kaikkien kolmansien maiden, niin Välimeren alueen 
maiden, Sveitsin kuin Norjankin, valintakelpoisuus. Osallistuminen olisi mahdollista 
erityisesti sähkönvarastointihankkeissa, mikä on erityisen tärkeää ja välttämätöntä sen 
kannalta, että verkkoon voidaan liittää uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö.

Tarkistus 636
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
Välimeren alueen kolmansien maiden 
väliset yhteenliitännät erityisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon.

(2) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI West 
Electricity"): alueen jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden väliset yhteenliitännät 
erityisesti uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön liittämiseksi verkkoon.

Or. de

Perustelu

Nykyisessä tekstissä mainitaan ainoastaan Välimeren alue, ja sen perusteella ei siksi voida 
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sisällyttää muita kolmansia maita.

Tarkistus 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg, 
Malta, Portugali, Ranska, Saksa ja 
Yhdistynyt kuningaskunta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Luxemburg, 
Portugali, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt 
kuningaskunta.

Lounainen sähkökäytäväosuus (SWE 
Sub-corridor):

Or. en

Tarkistus 638
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg, 
Malta, Portugali, Ranska, Saksa ja 
Yhdistynyt kuningaskunta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Belgia, Ranska, 
Saksa, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, 
Alankomaat Malta, Portugali, Espanja, 
Yhdistynyt kuningaskunta

Or. en

Tarkistus 639
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg, 
Malta, Portugali, Ranska, Saksa ja 
Yhdistynyt kuningaskunta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, 
Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, 
Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Or. de

Perustelu

Itävalta on maantieteellisen asemansa ja energiatalouteen osallistumisensa vuoksi 
merkittävässä asemassa pohjois-eteläsuuntaisissa sähkövirroissa erityisesti Saksa-Itävalta-
Sveitsi-kolmion alueella. Itävalta olisi siksi sisällytettävä luetteloon Länsi-Euroopan pohjois-
eteläsuuntaisia sähköyhteenliitäntöjä koskevista jäsenvaltioista ("NSI West Electricity"), ja se 
olisi sisällytettävä selkeästi liitteessä I olevan 1 osan 2 kohtaan.

Tarkistus 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lounainen käytäväosuus (Portugali, 
Espanja ja Ranska): 
yhteenliitäntäkapasiteetin lisääminen 
markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi 
ja uusiutuvien energialähteiden 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi, 
Afrikasta mahdollisesti tuotava energia 
mukaan luettuna, ja

Or. en

Tarkistus 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

keskinen ja läntinen käytäväosuus 
(Alankomaat, Belgia, Luxemburg, 
Ranska, Saksa, Irlanti, Yhdistynyt 
kuningaskunta)

Or. en

Perustelu

Ehdotetut sähkökäytävät ovat liian laajoja. Alaryhmät olisi määriteltävä nykyisten ja 
käynnissä olevien alueellisten sähköaloitteiden mukaisesti, ja yhteistä etua koskevan 
hankkeen asemaa hakevista hankkeista olisi ensin keskusteltava. Alueellisissa sähköaloitteissa 
on jo kokemusta ja tuloksia asianmukaisesta hallintorakenteesta ja sidosryhmien 
osallistumisesta. Siksi käytävien rakenteen olisi vastattava mahdollisimman paljon jo 
käytössä olevan ja toimivan alueellisen yhteistyön rakenteita.

Tarkistus 642
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Länsi-Euroopan pohjois-
eteläsuuntaiset sähköyhteenliitännät ("NSI 
West Electricity"): alueen jäsenvaltioiden 
ja Välimeren alueen kolmansien maiden 
väliset yhteenliitännät ja valmiudet sähkön 
varastointiin erityisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
edistämiseksi ja liittämiseksi verkkoon.

Or. fr

Tarkistus 643
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 644
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 645
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotusten tarkoituksena on olla rajoittamatta käytävän tavoitetta, sillä tavoitteena olisi 
oltava sisämarkkinoiden soveltamisalan loppuun saattaminen, mutta ei ainoastaan 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön verkkoon liittämisen avulla.

Tarkistus 646
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Bulgaria, Italia, 
Itävalta, Kreikka, Kypros, Puola, Romania, 
Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja 
Unkari.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Bulgaria, Italia, 
Itävalta, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, 
Slovenia, Tšekki ja Unkari.

Or. en

Tarkistus 647
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kaakkois-Euroopan 
pohjois-eteläsuuntaiset 
sähköyhteenliitännät ("NSI South East 
Electricity"): pohjois-eteläsuuntaiset 
yhteenliitännät ja sisäiset linjat ja 
yhteydet kolmansiin maihin unionin 
ulkopuolella sisämarkkinoiden loppuun 
saattamiseksi ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
liittämiseksi verkkoon.
Asianomaiset jäsenvaltiot: Bulgaria, 
Italia, Kreikka, Kypros, Romania, 
Slovenia ja Unkari.

Or. en

Perustelu

Ensisijaisten sähkökäytävien olisi oltava yhdenmukaisia aiempien alueiden kanssa. NSI:n 
laatima toimintasuunnitelma, jossa ehdotetaan yhteistä etua koskevia hankkeita, sisältää 
yhdeksän jäsenvaltiota, jotka sisältyvät tarkistettuun 1 kohdan 3 alakohtaan. Ryhmän olisi 
3 a kohdan mukaan laadittava oma toimintasuunnitelmansa. Ei ole tarkoituksenmukaista 
laajentaa alueita, sillä olisi todella vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen.

Tarkistus 648
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Syrjäisten saarten ja mantereen 
sähköyhteisliitännät integroituja 
sähkömarkkinoita koskevien etujen 
tuottamiseksi, uusiutuvien 
energialähteiden markkinaosuuden 
lisäämiseksi ja niillä tuotetun energian 
mantereelle siirtämisen 
mahdollistamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Kreikan saarien uusiutuvilla energialähteillä on merkittävä potentiaali. Ne voitaisiin asettaa 
muiden EU:n jäsenvaltioiden saataville, jotta ne pääsisivät tavoitteisiinsa. Näin ollen 
tarkistuksessa ehdotetaan, että tätä mahdollisuutta tarkasteltaisiin lähemmin.

Tarkistus 649
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1 – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Baltian energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma sähkön osalta 
("BEMIP Electricity"): Itämeren alueen 
jäsenvaltioiden väliset yhteenliitännät ja 
sisäisten verkkoinfrastruktuurien vastaava 
vahvistaminen Baltian maiden 
eristyneisyyden poistamiseksi ja 
markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi 
alueella.

(4) Baltian energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma sähkön osalta 
("BEMIP Electricity"): Itämeren alueen 
jäsenvaltioiden väliset yhteenliitännät ja 
sisäisten verkkoinfrastruktuurien vastaava 
vahvistaminen Baltian maiden 
eristyneisyyden poistamiseksi ja 
markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi 
ja uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämiseksi verkkoon alueella.

Or. en

Tarkistus 650
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI West Gas"): Länsi-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaisten 
kaasuvirtojen yhteenliitäntäkapasiteetit
toimitusreittien monipuolistamiseksi ja 
kaasun lyhyen aikavälin toimituskyvyn 
parantamiseksi.

(5) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI West Gas"): 
kaasuinfrastruktuuri Länsi-Euroopan 
pohjois-eteläsuuntaisille kaasuvirroille
ulkoisten lähteiden ja toimitusreittien 
monipuolistamiseksi ja Keski-Euroopan 
toimitusvarmuuden parantamiseksi,
kaasun lyhyen aikavälin toimituskyvyn 
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parantamiseksi ja nesteytetyn maakaasun 
terminaalien ja kaasun 
varastointi-infrastruktuurin 
rakentamiseksi ja optimoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI West Gas"): Länsi-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaisten 
kaasuvirtojen yhteenliitäntäkapasiteetit 
toimitusreittien monipuolistamiseksi ja 
kaasun lyhyen aikavälin toimituskyvyn 
parantamiseksi.

(5) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI West Gas"): Länsi-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaisten 
kaasuvirtojen yhteenliitäntäkapasiteetit 
sisäisten pullonkaulojen poistamiseksi ja 
lyhyen aikavälin toimituskyvyn 
parantamiseksi, jolloin voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti mahdollisia 
vaihtoehtoisia ulkoisia lähteitä muun 
muassa Afrikassa ja optimoida nykyiset 
nesteytetyn maakaasun käsittely- ja 
varastointilaitokset.

Or. en

Tarkistus 652
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI West Gas"): Länsi-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaisten 
kaasuvirtojen yhteenliitäntäkapasiteetit 
toimitusreittien monipuolistamiseksi ja 
kaasun lyhyen aikavälin toimituskyvyn 

(5) Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI West Gas"): Länsi-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaisten 
kaasuvirtojen kaasuinfrastruktuuri 
toimitusreittien monipuolistamiseksi ja 
kaasun lyhyen aikavälin toimituskyvyn 
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parantamiseksi. parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg, 
Malta, Portugali, Ranska, Saksa ja 
Yhdistynyt kuningaskunta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, 
Luxemburg, Norja, Pohjois-Irlanti, 
Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa ja 
Tanska.

Asianomaiset käytäväosuudet:

Or. en

Tarkistus 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eteläinen käytävä (Portugali, Espanja ja 
Ranska): yhteenliitäntäkapasiteetin 
lisäämiseksi, mahdollisten vaihtoehtoisten 
ulkoisten lähteiden täysimääräiseksi 
hyödyntämiseksi muun muassa Afrikassa 
ja nykyisten infrastruktuurin 
optimoimiseksi erityisesti olemassa 
olevien nesteytetyn maakaasun käsittely-
ja varastointilaitosten osalta;

Or. en
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Tarkistus 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 5 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luoteinen käytävä (Belgia, Alankomaat, 
Ranska, Irlanti, Iso-Britannia, 
Pohjois-Irlanti, Saksa, Tanska, Ruotsi, 
Luxemburg ja Norja (tarkkailija));

Or. en

Perustelu

Ehdotetut kaasukäytävät ovat liian laajoja ja sidosryhmät ovat jo osallisina. Alaryhmät olisi 
määriteltävä nykyisten ja käynnissä olevien alueellisten kaasualoitteiden mukaisesti, ja olisi 
päätettävä ensin yhteistä etua koskevan hankkeen asemaa hakevista hankkeista. Alueellisissa 
kaasualoitteissa on jo kokemusta ja tuloksia asianmukaisesta hallintorakenteesta ja 
sidosryhmien osallistumisesta. Siksi käytävien rakenteen olisi vastattava mahdollisimman 
paljon jo käytössä olevan ja toimivan alueellisen yhteistyön rakenteita.

Tarkistus 656
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuyhteydet erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren, 
Mustanmeren sekä itäisen Välimeren 
alueen välinen energiainfrastruktuuri 
erityisesti kaasuntoimitusten 
monipuolistamiseksi ja toimitusvarmuuden 
parantamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Ehdotusten tarkoituksena on lisätä keskittymistä käytävän tavoitteeseen eli 
monipuolistamiseen sekä sisällyttää kohtaan itäinen Välimeren alue, sillä se koskee kahta 
jäsenvaltiota, jotka ovat jo asianomaisessa luettelossa.

Tarkistus 657
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuyhteydet erityisesti kaasuntoimitusten 
monipuolistamiseksi ja toimitusvarmuuden 
parantamiseksi.

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuinfrastruktuurit ja -yhteydet, 
nesteytetyn maakaasun ja paineistetun 
maakaasun terminaalit ja varastointi 
mukaan luettuina, erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 658
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuyhteydet erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuinfrastruktuurit ja -yhteydet 
erityisesti kaasuntoimitusten 
monipuolistamiseksi ja toimitusvarmuuden 
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parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuyhteydet erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuinfrastruktuuriyhteydet erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 660
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren väliset alueelliset 
kaasuyhteydet erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

(6) Keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-
Euroopan pohjois-eteläsuuntaiset 
kaasuyhteydet ("NSI East Gas"): Itämeren 
alueen, Adrianmeren ja Egeanmeren sekä 
Mustanmeren välinen alueellinen 
kaasuinfrastruktuuri erityisesti 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 661
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"): 
kaasun siirto Kaspianmeren alueelta, 
Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja itäisen 
Välimeren alueelta unioniin 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi.

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"): 
kaasun siirtoa Kaspianmeren alueelta, 
Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja itäisen 
Välimeren alueelta unioniin ja sen 
varastointia koskeva infrastruktuuri, 
nesteytetyn maakaasun ja paineistetun 
maakaasun terminaalit mukaan luettuina,
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"):
kaasun siirto Kaspianmeren alueelta, 
Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja itäisen 
Välimeren alueelta unioniin 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi.

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"):
kaasuinfrastruktuuri kaasuntoimitusten 
monipuolistamiseksi Kaspianmeren 
alueelta, Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja 
itäisen Välimeren alueelta unioniin.

Or. en

Tarkistus 663
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 7 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"): 
kaasun siirto Kaspianmeren alueelta, 
Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja itäisen 
Välimeren alueelta unioniin 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi.

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"): 
kaasuinfrastruktuuri kaasuntoimitusten 
monipuolistamiseksi Kaspianmeren 
alueelta, Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja 
itäisen Välimeren alueelta unioniin.

Or. en

Tarkistus 664
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"): 
kaasun siirto Kaspianmeren alueelta, 
Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja itäisen 
Välimeren alueelta unioniin 
kaasuntoimitusten monipuolistamiseksi.

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"): 
kaasun siirto Kaspianmeren alueelta, 
Keski-Aasiasta, Lähi-idästä ja itäisen 
Välimeren alueelta unioniin 
kaasuntoimitusten ja reittien 
monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 665
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Baltian energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma kaasun osalta 
("BEMIP Gas"): infrastruktuuri kolmen 
Baltian maan ja Suomen eristyneisyyden ja 
yhdestä toimittajasta riippuvuuden 
poistamiseksi ja Itämeren alueen 
toimitusten monipuolistamiseksi.

(8) Baltian energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma kaasun osalta 
("BEMIP Gas"): kaasuinfrastruktuuri
Itämeren alueen jäsenvaltioiden välillä ja 
sisäisen kaasuverkon infrastruktuurien 
vahvistaminen vastaavasti kolmen Baltian 
maan ja Suomen eristyneisyyden ja yhdestä 
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toimittajasta riippuvuuden poistamiseksi ja 
Itämeren alueen toimitusten 
monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 666
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 2 – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Baltian energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma kaasun osalta 
("BEMIP Gas"): infrastruktuuri kolmen 
Baltian maan ja Suomen eristyneisyyden ja 
yhdestä toimittajasta riippuvuuden 
poistamiseksi ja Itämeren alueen 
toimitusten monipuolistamiseksi.

(8) Baltian energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma kaasun osalta 
("BEMIP Gas"): infrastruktuuri kolmen 
Baltian maan ja Suomen eristyneisyyden ja 
yhdestä toimittajasta riippuvuuden 
poistamiseksi ja Itämeren alueen 
kaasuntoimitusten ja reittien 
monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 667
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 3 – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Keskisen Itä-Euroopan
öljyntoimitusyhteydet ("OSC"): keskisen 
Itä-Euroopan öljyputkiverkon 
yhteentoimivuus toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja ympäristöriskien 
pienentämiseksi.

(9) Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopan
öljyntoimitusyhteydet ("OSC"): keskisen 
Itä-Euroopan öljyputkiverkon 
yhteentoimivuus toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja ympäristöriskien 
pienentämiseksi. 

Or. ro



AM\900619FI.doc 21/123 PE488.000v01-00

FI

Tarkistus 668
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 3 – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Keskisen Itä-Euroopan 
öljyntoimitusyhteydet ("OSC"): keskisen 
Itä-Euroopan öljyputkiverkon 
yhteentoimivuus toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja ympäristöriskien 
pienentämiseksi.

(9) Keskisen Itä-Euroopan käytävät 
öljyntoimituksen monipuolistamiseksi
("OSC"): keskisen Itä-Euroopan 
öljyputkiverkon yhteentoimivuus 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
ympäristöriskien pienentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 669
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 3 – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Itävalta, Puola, 
Saksa, Slovakia, Tšekki ja Unkari.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Itävalta, Puola, 
Romania, Saksa, Slovakia, Tšekki ja 
Unkari.

Or. ro

Tarkistus 670
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Älykkäiden verkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, jotta 

(10) Älykkäiden verkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, jotta 
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voidaan ottaa tehokkaasti huomioon
kaikkien sähköverkkoon liitettyjen 
käyttäjien käyttötottumukset ja toiminta, 
erityisesti suurten sähkömäärien tuotanto 
uusiutuvista tai hajautetuista 
energialähteistä sekä kuluttajien 
kysynnänohjaus.

voidaan ottaa tehokkaasti huomioon 
kaikkien sähkö- ja kaasuverkkoon
liitettyjen käyttäjien käyttötottumukset ja 
toiminta, erityisesti suurten sähkö- ja 
kaasumäärien tuotanto uusiutuvista tai 
hajautetuista energialähteistä sekä 
kuluttajien kysynnänohjaus.

Or. fr

Tarkistus 671
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Älykkäiden verkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, jotta 
voidaan ottaa tehokkaasti huomioon 
kaikkien sähköverkkoon liitettyjen 
käyttäjien käyttötottumukset ja toiminta, 
erityisesti suurten sähkömäärien tuotanto 
uusiutuvista tai hajautetuista 
energialähteistä sekä kuluttajien 
kysynnänohjaus.

(10) Älykkäiden verkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, jotta 
voidaan ottaa tehokkaasti huomioon 
kaikkien sähkö- ja kaasuverkkoon
liitettyjen käyttäjien käyttötottumukset ja 
toiminta, erityisesti suurten sähkö- ja 
kaasumäärien tuotanto uusiutuvista tai 
hajautetuista energialähteistä sekä 
kuluttajien kysynnänohjaus.

Or. fr

Perustelu

Älykkäiden kaasuverkkojen sisällyttäminen tekstiin toisi todellista lisäarvoa eurooppalaiseen 
energiaverkkoon varsinkin joustavuutensa ansiosta. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuksia 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön liittämiseen verkkoon.

Tarkistus 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 10 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(10) Älykkäiden verkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, jotta 
voidaan ottaa tehokkaasti huomioon 
kaikkien sähköverkkoon liitettyjen 
käyttäjien käyttötottumukset ja toiminta, 
erityisesti suurten sähkömäärien tuotanto 
uusiutuvista tai hajautetuista 
energialähteistä sekä kuluttajien 
kysynnänohjaus.

(10) Älykkäiden verkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, jotta 
voidaan ottaa tehokkaasti huomioon 
kaikkien sähköverkkoon liitettyjen 
käyttäjien käyttötottumukset ja toiminta, 
erityisesti sähkön tuotanto uusiutuvista tai 
hajautetuista energialähteistä sekä 
kuluttajien kysynnänohjaus.

Or. nl

Tarkistus 673
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkönsiirron valtaväylät: 
ensimmäiset sähkönsiirron valtaväylät 
vuoteen 2020 mennessä unionin laajuisen 
sähkönsiirron valtaväyläverkon 
rakentamiseksi.

Poistetaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki.

Or. de

Tarkistus 674
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkönsiirron valtaväylät: 
ensimmäiset sähkönsiirron valtaväylät 
vuoteen 2020 mennessä unionin laajuisen 

(11) Sähkönsiirron valtaväylät: 
ensimmäiset sähkönsiirron valtaväylät 
vuoteen 2020 mennessä sellaisen unionin 
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sähkönsiirron valtaväyläverkon 
rakentamiseksi.

laajuisen sähkönsiirron valtaväyläverkon 
rakentamiseksi, jonka avulla on 
mahdollista
– sopeutua jatkuvasti kasvavaan 
tuulisähkön ylituotantoon Pohjanmerellä 
ja Itämerellä ja niiden ympäristössä sekä 
lisääntyvään uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevaan tuotantoon Itä- ja 
Etelä-Euroopassa;
– liittää nämä uudet tuotantokeskukset 
tärkeimpiin varastointikapasiteetteihin 
Pohjoismaissa ja Alpeilla sekä 
tärkeimpiin kulutusalueisiin 
Keski-Euroopassa;
– mukautua yhä joustavampaan ja 
hajautetumpaan sähkön tarjontaan ja 
kysyntään;

Or. en

Tarkistus 675
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Rajat ylittävä hiilidioksidiverkko: 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen jäsenvaltioiden välillä ja 
unionin naapurimaiden kanssa 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
saamiseksi käyttöön.

Poistetaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki.

Or. en

Tarkistus 676
Sabine Wils
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Rajat ylittävä hiilidioksidiverkko: 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen jäsenvaltioiden välillä ja 
unionin naapurimaiden kanssa 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
saamiseksi käyttöön.

Poistetaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki.

Or. de

Tarkistus 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 4 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Rajat ylittävä hiilidioksidiverkko: 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen jäsenvaltioiden välillä ja 
unionin naapurimaiden kanssa 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
saamiseksi käyttöön.

Poistetaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 678
Bernd Lange
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Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kV:n 
jännitteelle, ja maan- tai merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu 
vähintään 150 kV:n jännitteelle;

(a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kV:n 
jännitteelle, ja maan- tai merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu 
vähintään 150 kV:n jännitteelle, ja näihin 
johtoihin yhteydessä olevat keski- ja 
pienjännitejohdot, joiden jännite on 
vähintään 10 kV:ta;

Or. de

Tarkistus 679
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kV:n 
jännitteelle, ja maan- tai merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu 
vähintään 150 kV:n jännitteelle;

(a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kV:n 
jännitteelle, ja maan- tai merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu 
vähintään 150 kV:n jännitteelle; myös 
näihin johtoihin yhteydessä olevat 
keskijännite- tai pienjännitejohdot, joiden 
jännite on vähintään 10 kV:ta;

Or. en

Perustelu

Siirto ja jakelu ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja niitä ei pitäisi käsitellä erillisesti, kun 
suunnitellaan yhteistä etua koskevaa hanketta. Siksi jakelulinjat, jotka ovat yhteydessä 
yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi todettuihin siirtolinjoihin, olisi myös otettava huomioon, 
kun tarkastellaan energiainfrastruktuurihankkeiden valintakelpoisuutta. Tämä on erityisen 
tärkeää, kun rakennetaan sähkönsiirron valtaväyliä, joilla siirretään sähköä suurista 
uusiutuvia energialähteitä koskevista hankkeista kulutusalueille, sillä tavoitteen 
saavuttamiseksi jakeluverkkoon on rakennettava "liittymiä".
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Tarkistus 680
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kV:n 
jännitteelle, ja maan- tai merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu
vähintään 150 kV:n jännitteelle;

(a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kV:n 
jännitteelle, ja maan- tai merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu 
vähintään 150 kV:n jännitteelle, myös 
näihin suurjänniteilmajohtoihin tai 
siirtokaapeleihin yhteydessä olevat keski-
tai pienjännitejohdot, jotka on suunniteltu 
vähintään 10 kV:n jännitteelle;

Or. nl

Tarkistus 681
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sähkönvarastointilaitokset, joita 
käytetään sähkön pysyvään tai tilapäiseen 
varastointiin maanpäällisissä tai 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla, sillä 
edellytyksellä, että ne on liitetty suoraan 
vähintään 110 kV:n jännitteelle 
suunniteltuihin suurjännitejohtoihin;

(c) sähkönvarastointilaitokset, joita 
käytetään sähkön pysyvään tai tilapäiseen 
varastointiin maanpäällisissä tai 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla;

Or. nl

Tarkistus 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sähkönvarastointilaitokset, joita 
käytetään sähkön pysyvään tai tilapäiseen 
varastointiin maanpäällisissä tai
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla, sillä 
edellytyksellä, että ne on liitetty suoraan 
vähintään 110 kV:n jännitteelle 
suunniteltuihin suurjännitejohtoihin;

(c) sähkönvarastointilaitokset, joita 
käytetään sähkön pysyvään tai tilapäiseen 
varastointiin maanpäällisissä tai 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla;

Or. en

Perustelu

Älykkään verkon käyttöönoton yhteydessä olisi tuettava myös jakeluverkonhaltijoita. 
Älykkäitä verkkoja on laajennettava pienjänniteverkkoihin, joissa tällä hetkellä voidaan 
saada suurin hyöty niiden käytöstä ja jotka yhdistävät suurimman määrän kuluttajia ja pieniä 
yksityisomisteisia sähköntuotantolaitoksia. Lisäksi jakeluverkonhaltijoilla on tärkeä tehtävä 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön liittämisessä verkkoon.

Tarkistus 683
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä 
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 

(e) kaikki älykkäisiin verkkoihin liittyvät 
ja kaikkien jännitetasojen laitteet ja 
laitteistot, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
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siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. en

Tarkistus 684
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä 
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

(e) kaikki älykkäisiin verkkoihin liittyvät 
laitteet ja laitteistot, joiden tarkoituksena 
on kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. de

Tarkistus 685
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä 
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että jakelutasolla, joiden 
tarkoituksena on kaksisuuntainen 
digitaalinen viestintä ja sähkön tuotannon, 
siirron, jakelun ja kulutuksen tosiaikainen 
tai lähes tosiaikainen, interaktiivinen ja 
älykäs seuranta ja hallinta sähköverkossa 
sellaisen verkon kehittämiseksi, jossa 
voidaan ottaa tehokkaasti huomioon 
kaikkien siihen liitettyjen käyttäjien –
tuottajien ja kuluttajien sekä niiden, jotka 
ovat molempia – käyttötottumukset ja 
toiminta siten, että voidaan turvata 
taloudellisesti tehokkaat ja kestävät 
sähköjärjestelmät, joissa hävikki on 
vähäistä ja laatu, toimitusvarmuus ja 
turvallisuus ovat korkeatasoisia;

Or. nl

Tarkistus 686
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keski- ja pienjännitteisellä
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
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tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. en

Perustelu

Älykkään verkon hankkeiden valintaperusteet on määriteltävä syrjimättömällä tavalla.

Tarkistus 687
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keski- ja pienjännitteisellä
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. en

Tarkistus 688
Henri Weber
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Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä 
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

(e) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keski- ja pienjännitteisellä
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta sähköverkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät sähköjärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. fr

Tarkistus 689
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) sähkömoottorien ja hybridien 
energiahuollon koko infrastruktuuri;

Or. ro

Tarkistus 690
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e b) satamalaitteet maasähkön 
toimittamiselle satamassa oleviin aluksiin 
aluksella olevien moottoreiden avulla 
tuotetun sähköenergian sijasta

Or. ro

Tarkistus 691
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) nesteytetyn maakaasun (LNG) tai 
paineistetun maakaasun (CNG) 
vastaanotto-, varastointi- ja 
kaasuttamislaitokset tai 
paineenvähennyslaitokset;

(c) nesteytetyn maakaasun (LNG) tai 
paineistetun maakaasun (CNG) 
vastaanotto-, varastointi-, kuljetus- ja 
kaasuttamislaitokset tai 
paineenvähennyslaitokset;

Or. en

Tarkistus 692
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kaikki laitteet ja laitteistot, sekä 
siirtotasolla että keskijännitteisellä 
jakelutasolla, joiden tarkoituksena on 
kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja 
kaasun tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen tosiaikainen tai lähes 
tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs 
seuranta ja hallinta verkossa sellaisen 
verkon kehittämiseksi, jossa voidaan ottaa 
tehokkaasti huomioon kaikkien siihen 
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liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja 
kuluttajien sekä niiden, jotka ovat 
molempia – käyttötottumukset ja toiminta 
siten, että voidaan turvata taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät kaasujärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. fr

Perustelu

Älykkäitä kaasuverkkoja olisi myös edistettävä, koska niiden avulla on mahdollista liittää 
uusiutuvat energialähteet verkkoon ja parantaa verkon joustavuutta ja tehokkuutta.

Tarkistus 693
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) öljy: Poistetaan.
(a) raakaöljyn siirtoon käytetyt putkistot;
(b) raakaöljyputkistojen toiminnan 
kannalta välttämättömät pumppuasemat 
ja varastot;
(c) kaikki järjestelmän moitteettoman, 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
kannalta välttämättömät laitteet tai 
laitteistot, mukaan lukien suojaus-, 
valvonta- ja ohjausjärjestelmät ja 
vastakkaisvirtauslaitteistot;

Or. en

Tarkistus 694
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) raakaöljyn siirtoon käytetyt putkistot; (a) raakaöljyn siirtoon jalostamoihin 
käytetyt putkistot;

Or. en

Tarkistus 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) hiilidioksidi: Poistetaan.
(a) erityiset putkistot, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen aikaista putkiverkkoa, 
joita käytetään ihmisen toiminnasta 
aiheutuvan hiilidioksidin siirtoon 
useammasta kuin yhdestä lähteestä, eli 
teollisuuslaitoksista (mukaan lukien 
voimalat), jotka tuottavat 
hiilidioksidikaasua polttamalla tai muilla 
kemiallisilla reaktioilla, joihin liittyy 
fossiilisia tai ei-fossiilisia hiiltä sisältäviä 
yhdisteitä, hiilidioksidin pysyvää 
geologista varastointia varten direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti;
(b) hiilidioksidin nesteytys- ja 
välivarastointilaitokset jatkosiirtoa varten. 
Tähän eivät sisälly siinä geologisessa 
muodostumassa olevat infrastruktuurit, 
jota käytetään hiilidioksidin pysyvään 
geologiseen varastointiin direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti, eivätkä niihin 
liittyvät maan pinnalla olevat laitokset ja 
injektointilaitokset;
(c) kaikki järjestelmän moitteettoman, 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
kannalta välttämättömät laitteet tai 
laitteistot, mukaan lukien suojaus-, 
valvonta- ja ohjausjärjestelmät.
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Or. en

Perustelu

Kaasu- ja sähköinfrastruktuuriin tarvitaan erittäin suuria investointeja vuoteen 2020 asti ja 
sen jälkeen. Näin ollen tässä asetuksessa ei ole perusteltua myöntää erikseen tukea 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevaan kuljetus- ja varastointi-infrastruktuuriin. 
Asetus olisi säilytettävä kohdennettuna, jotta voidaan saavuttaa tuloksia sähkön ja kaasun 
pääaloilla.

Tarkistus 696
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) hiilidioksidi: Poistetaan.
(a) erityiset putkistot, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen aikaista putkiverkkoa, 
joita käytetään ihmisen toiminnasta 
aiheutuvan hiilidioksidin siirtoon 
useammasta kuin yhdestä lähteestä, eli 
teollisuuslaitoksista (mukaan lukien 
voimalat), jotka tuottavat 
hiilidioksidikaasua polttamalla tai muilla 
kemiallisilla reaktioilla, joihin liittyy 
fossiilisia tai ei-fossiilisia hiiltä sisältäviä 
yhdisteitä, hiilidioksidin pysyvää 
geologista varastointia varten direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti;
(b) hiilidioksidin nesteytys- ja 
välivarastointilaitokset jatkosiirtoa varten. 
Tähän eivät sisälly siinä geologisessa 
muodostumassa olevat infrastruktuurit, 
jota käytetään hiilidioksidin pysyvään 
geologiseen varastointiin direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti, eivätkä niihin 
liittyvät maan pinnalla olevat laitokset ja 
injektointilaitokset;
(c) kaikki järjestelmän moitteettoman, 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
kannalta välttämättömät laitteet tai 
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laitteistot, mukaan lukien suojaus-, 
valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 697
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) CO2: Poistetaan.
(a) erityiset putkistot, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen aikaista putkiverkkoa, 
joita käytetään ihmisen toiminnasta 
aiheutuvan hiilidioksidin siirtoon 
useammasta kuin yhdestä lähteestä, eli 
teollisuuslaitoksista (mukaan lukien 
voimalat), jotka tuottavat 
hiilidioksidikaasua polttamalla tai muilla 
kemiallisilla reaktioilla, joihin liittyy 
fossiilisia tai ei-fossiilisia hiiltä sisältäviä 
yhdisteitä, hiilidioksidin pysyvää 
geologista varastointia varten direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti;
(b) hiilidioksidin nesteytys- ja 
välivarastointilaitokset jatkosiirtoa varten.
Tähän eivät sisälly siinä geologisessa 
muodostumassa olevat infrastruktuurit, 
jota käytetään hiilidioksidin pysyvään 
geologiseen varastointiin direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti, eivätkä niihin 
liittyvät maan pinnalla olevat laitokset ja 
injektointilaitokset;
(c) kaikki järjestelmän moitteettoman, 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
kannalta välttämättömät laitteet tai 
laitteistot, mukaan lukien suojaus-, 
valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Or. de
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Tarkistus 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) hiilidioksidi: Poistetaan.
(a) erityiset putkistot, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen aikaista putkiverkkoa, 
joita käytetään ihmisen toiminnasta 
aiheutuvan hiilidioksidin siirtoon 
useammasta kuin yhdestä lähteestä, eli 
teollisuuslaitoksista (mukaan lukien 
voimalat), jotka tuottavat 
hiilidioksidikaasua polttamalla tai muilla 
kemiallisilla reaktioilla, joihin liittyy 
fossiilisia tai ei-fossiilisia hiiltä sisältäviä 
yhdisteitä, hiilidioksidin pysyvää 
geologista varastointia varten direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti;
(b) hiilidioksidin nesteytys- ja
välivarastointilaitokset jatkosiirtoa varten. 
Tähän eivät sisälly siinä geologisessa 
muodostumassa olevat infrastruktuurit, 
jota käytetään hiilidioksidin pysyvään 
geologiseen varastointiin direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti, eivätkä niihin 
liittyvät maan pinnalla olevat laitokset ja 
injektointilaitokset;
(c) kaikki järjestelmän moitteettoman, 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
kannalta välttämättömät laitteet tai 
laitteistot, mukaan lukien suojaus-, 
valvonta- ja ohjausjärjestelmät.

Or. nl

Perustelu

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



AM\900619FI.doc 39/123 PE488.000v01-00

FI

muiden eurooppalaisten kanavien kautta.

Tarkistus 699
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hiilidioksidin nesteytys- ja 
välivarastointilaitokset jatkosiirtoa varten.
Tähän eivät sisälly siinä geologisessa 
muodostumassa olevat infrastruktuurit, 
jota käytetään hiilidioksidin pysyvään 
geologiseen varastointiin direktiivin 
2009/31/EY mukaisesti, eivätkä niihin 
liittyvät maan pinnalla olevat laitokset ja 
injektointilaitokset;

(b) hiilidioksidin nesteytys- ja 
varastointilaitokset jatkosiirtoa varten.

Or. en

Tarkistus 700
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat 
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sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO. ja jotka ovat esittäneet mahdollisesti 
valintakelpoisen hankkeen, sekä komissio, 
virasto ja Sähkö-ENTSO. Muille 
asianomaisille sidosryhmille, muun 
muassa asianomaisia tuottajia, kuluttajia 
ja ympäristöjärjestöjä edustaville 
järjestöille, myönnetään tarkkailijan 
asema, ja ne voivat osallistua alueellisten 
ryhmien kokouksiin, jotta voidaan 
saavuttaa laajempi sosiaalinen 
hyväksyntä yhteistä etua koskevien 
hankkeiden prosessille ja niiden tulevalle 
täytäntöönpanolle.

Or. en

Tarkistus 701
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja asianomaiset hankkeiden toteuttajat 
sekä aluetason sidosryhmät, muun 
muassa tuottajat ja jakeluverkonhaltijat, 
joita liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten sidosryhmien täysi jäsenyys alueellisissa ryhmissä vaikuttaa olevan tärkeä 
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tekijä hankkeen menestyksen kannalta, sillä jäsenyyden myötä sidosryhmät voivat osallistua 
koko prosessiin sen alkuvaiheista lähtien, mikä helpottaa riskinarviointivaihetta.

Tarkistus 702
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO 
sekä asianomaiset aluetason sidosryhmät, 
muun muassa tuottajat, 
jakeluverkonhaltijat ja kuluttajat.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten sidosryhmien täysi jäsenyys alueellisissa ryhmissä vaikuttaa olevan tärkeä 
tekijä hankkeen menestyksen kannalta, sillä jäsenyyden myötä sidosryhmät voivat osallistua 
koko prosessiin sen alkuvaiheista lähtien, mikä helpottaa riskinarviointivaihetta. Lisäksi 
sidosryhmien jäsenyys antaa alueellisen ryhmän jäsenille mahdollisuuden hyödyntää 
sidosryhmien asiantuntemusta ja palautetta vastaavien hankkeiden kokemuksista (kuitenkin 
säilyttäen kaupallisesti arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuuden).

Tarkistus 703
Algirdas Saudargas
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Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat 
ja jotka ovat esittäneet mahdollisesti 
valintakelpoisen hankkeen, sekä komissio, 
virasto ja Sähkö-ENTSO.

Or. en

Tarkistus 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
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sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

Or. en

Tarkistus 705
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Sähkö-ENTSO.

(1) Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirto- ja 
jakeluverkonhaltijat alueellista yhteistyötä 
koskevan velvoitteensa mukaisesti, josta 
säädetään direktiivin 2009/72/EY 
6 artiklassa ja asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 12 artiklassa, ja hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, sekä komissio, virasto ja 
Sähkö-ENTSO.

Or. fr

Tarkistus 706
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
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alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat 
ja jotka ovat esittäneet mahdollisesti 
valintakelpoisen hankkeen, sekä komissio, 
virasto ja Kaasu-ENTSO.

Kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
viraston osallistuminen alueellisiin 
ryhmiin ei saa vaarantaa sellaisten 
tavoitteiden ja tehtävien toteutumista, 
jotka kuuluvat niille tämän asetuksen, 
direktiivin 2009/72/EY 36 ja 37 artiklan, 
direktiivin 2009/73/EY 40 ja 41 artiklan 
mukaisesti tai asetuksen (EY) 
N:o 713/2009 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 707
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja asianomaiset hankkeiden toteuttajat 
sekä aluetason sidosryhmät, muun 
muassa tuottajat ja jakeluverkonhaltijat, 
joita liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
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sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin liitteessä III olevaa 1 kohtaa koskevassa tarkistuksessa.

Tarkistus 708
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO 
sekä asianomaiset aluetason sidosryhmät, 
muun muassa tuottajat,
jakeluverkonhaltijat ja kuluttajat.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten sidosryhmien täysi jäsenyys alueellisissa ryhmissä vaikuttaa olevan tärkeä 
tekijä hankkeen menestyksen kannalta, sillä jäsenyyden myötä sidosryhmät voivat osallistua 
koko prosessiin sen alkuvaiheista lähtien, mikä helpottaa riskinarviointivaihetta. Lisäksi 
sidosryhmien jäsenyys antaa alueellisen ryhmän jäsenille mahdollisuuden hyödyntää 
sidosryhmien asiantuntemusta ja palautetta vastaavien hankkeiden kokemuksista (kuitenkin 
säilyttäen kaupallisesti arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuuden).
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Tarkistus 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, siirtoverkonhaltijat 
alueellista yhteistyötä koskevan 
velvoitteensa mukaisesti, josta säädetään 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa, 
ja hankkeiden toteuttajat, joita liitteessä I 
määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
sekä komissio, virasto ja Kaasu-ENTSO.

Or. en

Tarkistus 710
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn-
ja hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kukin ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 711
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kukin ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio.

Liitteessä II olevassa 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, hankkeiden toteuttajat, joita 
liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
ja komissio.

Or. de

Tarkistus 712
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kukin ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio.

Liitteessä II olevassa 3 kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
öljynsiirtohankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, hankkeiden toteuttajat, joita 
liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
ja komissio.

Or. en

Tarkistus 713
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta kukin 
ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio.

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta kukin 
ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio sekä 
asianomaiset aluetason sidosryhmät, 
erityisesti tuottajat.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten sidosryhmien täysi jäsenyys alueellisissa ryhmissä vaikuttaa olevan tärkeä 
tekijä hankkeen menestyksen kannalta, sillä jäsenyyden myötä sidosryhmät voivat osallistua 
koko prosessiin sen alkuvaiheista lähtien, mikä helpottaa riskinarviointivaihetta. Lisäksi 
sidosryhmien jäsenyys antaa alueellisen ryhmän jäsenille mahdollisuuden hyödyntää 
sidosryhmien asiantuntemusta ja palautetta vastaavien hankkeiden kokemuksista (kuitenkin 
säilyttäen kaupallisesti arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuuden).

Tarkistus 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta kukin 
ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltiot, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, ja komissio.

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta kukin 
ryhmä koostuu seuraavien tahojen 
edustajista: jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, hankkeiden toteuttajat, joita 
liitteessä I määritellyt ensisijaiset 
infrastruktuurikäytävät ja -alueet koskevat, 
ja komissio.

Or. en
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Tarkistus 715
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankkeiden toteuttajilla ja virastolla on 
ryhmän jäsenen oikeudet mutta ei 
äänestysoikeutta, ja ne voivat osallistua 
3 artiklan 4 kohdan mukaisen ehdotettuja 
hankkeita koskevan luettelon lopulliseen 
hyväksyntään vain tarkkailijoina

Or. en

Tarkistus 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I olevassa 5 kohdassa 
tarkoitettuja käytäväosuuksia vastaavat 
pienalueiden ryhmät on perustettava. 
Kuhunkin pienalueiden ryhmään 
sovelletaan nykyisiä alueellisia sähkö- ja 
kaasualoitteita.

Or. en

Perustelu

Muiden hankkeen toteuttajien kuin siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden ei pitäisi osallistua 
prosesseihin, joissa alueelliset ryhmät ovat mukana, sillä ne suhtautuvat puolueellisesti omiin 
mahdollisiin hankkeisiinsa.  Lisäksi tämä lisäisi merkittävästi osallistujamäärää, mikä 
vaikuttaisi alueellisten ryhmien toiminnan tehokkuuteen ja tuloksiin.

Tarkistus 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Kunkin ryhmän on organisoitava työnsä 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa, 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa 
ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa säädettyjen alueellisten 
yhteistyötoimien ja muiden olemassa 
olevien alueellisten yhteistyörakenteiden 
mukaisesti.

(2) Kunkin ryhmän on organisoitava työnsä 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa, 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa 
ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa säädettyjen alueellisten 
yhteistyötoimien ja muiden olemassa 
olevien alueellisten yhteistyörakenteiden, 
kuten nykyisten alueellisten sähkö- ja 
kaasualoitteiden, mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 718
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Kunkin ryhmän on organisoitava työnsä 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa, 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa 
ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa säädettyjen alueellisten 
yhteistyötoimien ja muiden olemassa 
olevien alueellisten yhteistyörakenteiden 
mukaisesti.

(2) Kunkin ryhmän on organisoitava työnsä 
direktiivin 2009/72/EY 6 artiklassa, 
direktiivin 2009/73/EY 7 artiklassa, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 12 artiklassa 
ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa säädettyjen alueellisten 
yhteistyötoimien ja muiden olemassa 
olevien alueellisten yhteistyörakenteiden, 
kuten nykyisten alueellisten sähkö- ja 
kaasualoitteiden, mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alueellisen yhteistyön olisi oltava yhdenmukaista nykyisten alueellisten sähkö- ja 
kaasualoitteiden mukaista.



AM\900619FI.doc 51/123 PE488.000v01-00

FI

Tarkistus 719
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen liitteessä I 
määritellyn asianomaisen ensisijaisen 
infrastruktuurikäytävän tai -alueen 
toteuttamiseksi, kansallisten hallintojen ja 
sääntelyviranomaisten edustajia, 
hankkeiden toteuttajia ja 
siirtoverkonhaltijoita EU:n ehdokasmaista 
ja mahdollisista ehdokasmaista ja 
Euroopan talousalueen ja Euroopan 
vapaakauppaliiton jäsenmaista sekä 
edustajia energiayhteisön toimielimistä ja 
elimistä, Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvista maista ja maista, joiden 
kanssa unioni on sopinut erityisestä 
energia-alan yhteistyöstä.

(3) Kukin ryhmä voi kutsua kokouksiinsa 
liitteessä I määritellyn asianomaisen 
ensisijaisen infrastruktuurikäytävän tai 
-alueen toteuttamiseksi kansallisten 
hallintojen ja sääntelyviranomaisten 
edustajia, hankkeiden toteuttajia, jotka ovat 
mahdollisesti valintakelpoisia yhteistä 
etua koskeviksi hankkeiksi, ja 
siirtoverkonhaltijoita EU:n ehdokasmaista 
ja mahdollisista ehdokasmaista ja 
Euroopan talousalueen ja Euroopan 
vapaakauppaliiton jäsenmaista sekä 
edustajia energiayhteisön toimielimistä ja 
elimistä, Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvista maista ja maista, joiden 
kanssa unioni on sopinut erityisestä 
energia-alan yhteistyöstä. Kolmannen 
maan edustajien kutsumista koskevan 
päätöksen on perustuttava 
yhteisymmärrykseen.

Or. en

Tarkistus 720
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kukin ryhmä kuulee asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien tuottajat, jakeluverkonhaltijat, 
toimittajat ja kuluttajat, ja 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta 
ympäristöjärjestöjä. Ryhmä voi järjestää 
kuulemistilaisuuksia, jos ne ovat tarpeen 

Poistetaan.
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sen tehtävien toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten sidosryhmien täysi jäsenyys alueellisissa ryhmissä vaikuttaa olevan tärkeä 
tekijä hankkeen menestyksen kannalta, sillä jäsenyyden myötä sidosryhmät voivat osallistua 
koko prosessiin sen alkuvaiheista lähtien, mikä helpottaa riskinarviointivaihetta. Lisäksi 
sidosryhmien jäsenyys antaa alueellisen ryhmän jäsenille mahdollisuuden hyödyntää 
sidosryhmien asiantuntemusta ja palautetta vastaavien hankkeiden kokemuksista (kuitenkin 
säilyttäen kaupallisesti arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuuden).

Tarkistus 721
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kukin ryhmä kuulee asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien tuottajat, jakeluverkonhaltijat, 
toimittajat ja kuluttajat, ja 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta
ympäristöjärjestöjä. Ryhmä voi järjestää 
kuulemistilaisuuksia, jos ne ovat tarpeen 
sen tehtävien toteuttamiseksi.

(4) Kukin ryhmä kuulee asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä, mukaan 
lukien tuottajat, jakeluverkonhaltijat, 
toimittajat ja kuluttajat, ja 
ympäristöjärjestöjä. Ryhmä voi järjestää 
kuulemistilaisuuksia, jos ne ovat tarpeen 
sen tehtävien toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 722
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
luettelosta päätettäessä alueellinen ryhmä 
pyrkii saavuttamaan yhteisymmärryksen 
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vain sellaisten jäsenvaltioiden joukossa, 
joita hankkeet koskevat suoraan.

Or. en

Tarkistus 723
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin ryhmä julkaisee kokoustensa 
esityslistat ja pöytäkirjat tämän asetuksen 
17 artiklassa tarkoitetussa 
infrastruktuurien avoimuusfoorumissa.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden vuoksi ja yhteistä etua koskevien hankkeiden prosessien ja hankkeiden 
täytäntöönpanon sosiaalisen hyväksynnän lisäämiseksi on tärkeää, että suuri yleisö ja muut 
sidosryhmät ymmärtävät, milloin alueelliset ryhmät tekevät mitäkin päätöksiä ja mitä 
päätöksistä seuraa.

Tarkistus 724
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, joita keskustelun aiheena 
oleva hanke ei koske, eivät voi estää 
hankkeen sisällyttämistä yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloon.

Or. en
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Tarkistus 725
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin ryhmä julkaisee sisäiset sääntönsä 
ja päivitetyn jäsenluettelon ja huolehtii, 
että ne ovat koko ajan helposti saatavilla. 
Kukin ryhmä julkaisee myös 
säännöllisesti päivitettyä tietoa työnsä 
edistymisestä sekä lopullisista 
päätelmistään ja päätöksistään ja asettaa 
tiedot helposti saataville.

Or. en

Tarkistus 726
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin ryhmä julkaisee sisäiset sääntönsä 
ja päivitetyn jäsenluettelon ja huolehtii, 
että ne ovat koko ajan helposti saatavilla. 
Kukin ryhmä julkaisee myös 
säännöllisesti päivitettyä tietoa työnsä 
edistymisestä sekä lopullisista 
päätelmistään ja päätöksistään ja asettaa 
tiedot helposti saataville.

Or. en

Perustelu

Alueellisten ryhmien hallintosääntöjen olisi oltava selkeät ja tarkat ja niiden olisi oltava 
julkisesti saatavilla, jotta varmistetaan, että prosessin avoimuutta noudatetaan. Samasta 
syystä alueellisten ryhmien työtä koskevan tiedon olisi oltava helposti ja julkisesti saatavilla: 
kaikkien sidosryhmien on voitava saada tietää milloin tahansa hankkeen edistymisestä. 
Käytännössä arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi ja mahdollisten 
eturistiriitojen huomioon ottamiseksi vaikuttaa erittäin suositeltavalta perustaa pienryhmiä, 
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jotta luottamuksellisuus voidaan säilyttää.

Tarkistus 727
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 1 – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin ryhmä julkaisee sisäiset sääntönsä 
ja päivitetyn jäsenluettelon ja huolehtii, 
että ne ovat koko ajan helposti saatavilla. 
Kukin ryhmä julkaisee myös 
säännöllisesti päivitettyä tietoa työnsä 
edistymisestä sekä lopullisista 
päätelmistään ja päätöksistään ja asettaa 
tiedot helposti saataville.

Or. en

Perustelu

Alueellisten ryhmien hallintosääntöjen olisi oltava selkeät ja tarkat ja niiden olisi oltava 
julkisesti saatavilla, jotta varmistetaan, että prosessin avoimuutta noudatetaan tällä tasolla. 
Samasta syystä alueellisten ryhmien työn edistymistä koskevan tiedon olisi oltava helposti ja 
julkisesti saatavilla: kaikkien sidosryhmien on voitava saada tietää milloin tahansa hankkeen 
edistymisestä.

Tarkistus 728
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
infrastruktuurikäytävien ja -alueiden 

(1) Alueellisten ryhmien puheenjohtajana 
toimiva komissio käynnistää yhteistä etua 
koskevien hankkeiden asemasta 
ehdotuspyynnön, jossa kehotetaan 
hankkeiden toteuttajia ehdottamaan 
hankkeidensa määrittämistä yhteistä etua 
koskeviksi hankkeiksi.
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toteuttamiseen ja siitä, täyttyvätkö 
6 artiklassa määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot.

Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille 
ehdotuspyynnön mukaisesti, 12 artiklan 
6 kohdan mukainen hankekohtainen 
kustannus-hyötyanalyysi mukaan 
luettuna.

Or. en

Tarkistus 729
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
infrastruktuurikäytävien ja -alueiden
toteuttamiseen ja siitä, täyttyvätkö 
6 artiklassa määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot.

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisia 
infrastruktuurikäytäviä ja -alueita 
koskevien tavoitteiden toteuttamiseen,
arviointi siitä, täyttyvätkö 4 artiklassa 
määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot. Hankkeiden 
toteuttajien on toimitettava 
hankekohtainen kustannus-hyötyanalyysi 
12 artiklassa tarkoitettujen menetelmien 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
infrastruktuurikäytävien ja -alueiden 
toteuttamiseen ja siitä, täyttyvätkö 
6 artiklassa määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot.

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
infrastruktuurikäytävien ja -alueiden 
toteuttamiseen ja siitä, täyttyvätkö 
4 artiklassa määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot. Hankkeiden 
toteuttajien on toimitettava 
hankekohtainen kustannus-hyötyanalyysi 
12 artiklassa tarkoitettujen menetelmien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 731
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
infrastruktuurikäytävien ja -alueiden 

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen 
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
infrastruktuurikäytävien ja -alueiden 
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toteuttamiseen ja siitä, täyttyvätkö 
6 artiklassa määritellyt asiaa koskevat
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot.

toteuttamiseen ja siitä, täyttyvätkö 
4 artiklassa määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, sekä kaikki muut 
hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot.

Or. en

Perustelu

Virhe tekstissä.

Tarkistus 732
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin mahdollinen hankkeen toteuttaja 
voi toimittaa asianomaiselle alueelliselle 
ryhmälle arvioinnin hankkeensa 
vaikutuksista I liitteessä määriteltyjen 
ensisijaisten infrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamiseen ja 4 artiklassa, 
liitteessä II ja liitteessä III määriteltyjen 
asianmukaisten arviointiperusteiden 
täyttämiseen. Asianomaisen alueellisen 
ryhmän on toimitettava perusteltu 
lausunto hankkeen valintakelpoisuudesta 
yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi 
kuuden kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Kaikki mahdolliset hankkeet, jotka täyttävät yhteistä etua koskevien hankkeiden 
arviointiperusteet, olisi otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevan 1 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisiin luokkiin kuuluvat 
ehdotetut sähkönsiirtohankkeet on 
asetettava kyseisten ryhmien 
tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi 
tarkemmin, jos asiaankuuluvat 
sidosryhmät sitä ehdottavat ja jos ne 
täyttävät vähintään 4 artiklan 1 kohdassa, 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 
liitteessä II olevassa 1 kohdassa luetellut 
arviointiperusteet.

Or. en

Tarkistus 734
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II oleviin 1 ja 2 luokkiin 
kuuluvien hankkeiden osalta kansalliset 
sääntelyviranomaiset varmistavat 
arviointiperusteiden ja 
kustannus-hyötyanalyysin 
johdonmukaisen soveltamisen ja esittävät 
tarvittaessa korjauksia.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa säädetään jo alueellisessa ryhmässä harjoitettavasta johdonmukaisuudesta. 
Siihen ei pitäisi sisällyttää ylimääräisiä ja päällekkäisiä arviointikerroksia.

Tarkistus 735
Amalia Sartori
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Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Kaikkien vastaanottajien on pidettävä 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.

(2) Suuntaviivoissa on otettava huomioon 
mahdolliset eturistiriidat ryhmien sisällä 
ja mahdollistettava tarvittaessa 
pienryhmien perustaminen.

Or. en

Perustelu

Alueellisten ryhmien hallintosääntöjen olisi oltava selkeät ja tarkat ja niiden olisi oltava 
julkisesti saatavilla, jotta varmistetaan, että prosessin avoimuutta noudatetaan. Samasta 
syystä alueellisten ryhmien työtä koskevan tiedon olisi oltava helposti ja julkisesti saatavilla: 
kaikkien sidosryhmien on voitava saada tietää milloin tahansa hankkeen edistymisestä. 
Käytännössä arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi ja mahdollisten 
eturistiriitojen huomioon ottamiseksi vaikuttaa erittäin suositeltavalta perustaa pienryhmiä, 
jotta luottamuksellisuus voidaan säilyttää.

Tarkistus 736
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kymmenvuotista verkonkehittämissuunnitelmaa koskevan prosessin on oltava avoin ja 
joustava, jotta siihen voidaan sisällyttää alueellisten ryhmien ehdottamat yhteistä etua 
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koskevat hankkeet.

Tarkistus 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen 
sähkönsiirtohankkeiden on oltava
keskeinen osa asianomaisia alueellisia 
investointisuunnitelmia asetuksen (EY) 
714/2009 12 artiklan mukaisesti ja
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteistä etua koskevien hankkeiden valintakelpoisuutta ei pitäisi rajoittaa kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman hankkeisiin. Olisi pyrittävä johdonmukaisuuteen 3 artiklan 
7 kohdan kanssa ja 3 artiklan 7 kohdan tulkinnan olisi vallittava, joten yhteistä etua koskevat 
hankkeet olisi sisällytettävä kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan ja alueellisiin 
suunnitelmiin, kun ne saavuttavat yhteistä etua koskevan hankkeen aseman.

Tarkistus 738
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvat ehdotetut sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeet on sisällytettävä 
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viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

asianomaisiin alueellisiin 
investointisuunnitelmiin asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 12 artiklan mukaisesti, ja 
niiden on oltava osa viimeisintä saatavilla 
olevaa kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. da

Perustelu

Yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvää komission luetteloa ei pitäisi rajoittaa 
kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman hankkeisiin. Tällä hetkellä asetusteksti on 
tässä asiassa epäselvä, ja 3 artiklan 7 kohtaa olisi tulkittava yksiselitteisesti koko asetuksessa. 
Useat maat eivät osallistu ENTSO-yhteistyöhön, ja siksi olisi keskityttävä houkuttelemaan 
hankkeita, joita siirtoverkonhaltijat eivät ole esittäneet yhteistä etua koskevien hankkeiden 
luetteloon, jos hankkeet täyttävät arviointiperusteet.

Tarkistus 739
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d-alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen 
sähkönsiirtohankkeiden on oltava
keskeinen osa asianomaisia alueellisia 
investointisuunnitelmia asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 12 artiklan mukaisesti ja
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 740
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava joko osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti, tai 
täytettävä 4 artiklan 1 kohdassa, 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 
liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
määritellyt arviointiperusteet.

Or. en

Perustelu

Pelkästään kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan perustuva yhteistä etua 
koskevien hankkeiden valinta ei sisällä kaikkia hankkeita, joita tarvitaan ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien toteuttamiseen, joten valintaa on täydennettävä muilla 
hankkeilla. Lisäksi luettelon pelkkä olemassaolo voi aiheuttaa suurempia rahoitusriskejä 
sellaisille hankkeille, jotka eivät sisälly kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman / 
yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon, mikä vääristää markkinoita.

Tarkistus 741
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 

(3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b ja 
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
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kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Yhteistä etua koskevien hankkeiden valintamenettelyn yhteydessä 3 artiklassa todetaan, että 
alueellisten ryhmien olisi vastattava tästä tehtävästä ja toimitettava ehdotukset energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle sen kommentteja varten ennen kuin komissio 
hyväksyy ne lopullisesti. Liitteessä III todetaan kuitenkin, että kaikkien hankkeiden olisi 
sisällyttävä viimeisimpään kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan. Varastointi 
olisi joko jätettävä pois tai olisi ryhdyttävä toimiin, joilla varmistetaan, että tällaiset hankkeet 
sisällytetään myös kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan.

Tarkistus 742
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa 
luetteloissa, jotka on hyväksytty 1 päivän 
elokuuta 2013 jälkeen, liitteessä II 
olevassa 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien ehdotettujen 
kaasunsiirto ja -varastointihankkeiden on 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kymmenvuotista verkonkehittämissuunnitelmaa koskevan prosessin on oltava avoin ja 
joustava, jotta siihen voidaan sisällyttää alueellisten ryhmien ehdottamat yhteistä etua 
koskevat hankkeet.
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Tarkistus 743
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa 
luetteloissa, jotka on hyväksytty 1 päivän 
elokuuta 2013 jälkeen, liitteessä II 
olevassa 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien ehdotettujen 
kaasunsiirto ja -varastointihankkeiden on 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

(4) Liitteessä II olevan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen kaasunsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava joko osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka 
Kaasu-ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti, tai 
täytettävä 4 artiklan 1 kohdassa, 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 
liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
määritellyt arviointiperusteet.

Or. en

Perustelu

Pelkästään kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan perustuva yhteistä etua 
koskevien hankkeiden valinta ei sisällä kaikkia hankkeita, joita tarvitaan ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien toteuttamiseen, joten valintaa on täydennettävä muilla 
hankkeilla. Lisäksi luettelon pelkkä olemassaolo voi aiheuttaa suurempia rahoitusriskejä 
sellaisille hankkeille, jotka eivät sisälly kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman / 
yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon, mikä vääristää markkinoita.

Tarkistus 744
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa luetteloissa, 
jotka on hyväksytty 1 päivän elokuuta 

(4) Sen jälkeen, kun ensimmäinen luettelo 
yhteiseen etuun liittyvistä hankkeista on 
hyväksytty kaikissa sitä seuraavissa
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2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen kaasunsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisissa luetteloissa liitteessä II 
olevassa 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvien ehdotettujen 
kaasunsiirto- ja varastointihankkeiden on 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka 
Kaasu ENTSO on laatinut asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma etenee yhä kohti kattavaa näkemystä kaikista 
asiaankuuluvista kaasu- ja sähköhankkeista.

Tarkistus 745
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa luetteloissa, 
jotka on hyväksytty 1 päivän elokuuta 
2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen kaasunsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa luetteloissa, 
jotka on hyväksytty 1 päivän marraskuuta
2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen nesteytetyn 
maakaasun siirto-, vastaanotto-, 
kaasuttamis- ja paineenvähennys- ja 
varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka 
Kaasu-ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 746
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa luetteloissa, 
jotka on hyväksytty 1 päivän elokuuta 
2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen kaasunsiirto ja 
-varastointihankkeiden on oltava osa 
viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa luetteloissa, 
jotka on hyväksytty 1 päivän elokuuta 
2013 jälkeen, liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien ehdotettujen kaasunsiirtoa, 
nesteytetyn maakaasun terminaaleja ja 
varastointia koskevien hankkeiden on 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat 
ehdotetut hiilidioksidinsiirtohankkeet on 
esitettävä osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-
ja varastointi-infrastruktuurin 
kehittämistä ja jonka asianomaiset 
jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kaasu- ja sähköinfrastruktuuriin tarvitaan erittäin suuria investointeja vuoteen 2020 asti ja 
sen jälkeen. Näin ollen tässä asetuksessa ei ole perusteltua myöntää erikseen tukea 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevaan kuljetus- ja varastointi-infrastruktuuriin. 
Asetus olisi säilytettävä kohdennettuna, jotta voidaan saavuttaa tuloksia sähkön ja kaasun 
pääaloilla.

Tarkistus 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat 
ehdotetut hiilidioksidinsiirtohankkeet on 
esitettävä osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-
ja varastointi-infrastruktuurin 
kehittämistä ja jonka asianomaiset 
jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 749
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat 
ehdotetut hiilidioksidinsiirtohankkeet on 
esitettävä osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-

Poistetaan.
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ja varastointi-infrastruktuurin 
kehittämistä ja jonka asianomaiset 
jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

Or. en

Tarkistus 750
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat 
ehdotetut hiilidioksidinsiirtohankkeet on 
esitettävä osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-
ja varastointi-infrastruktuurin 
kehittämistä ja jonka asianomaiset 
jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat 
ehdotetut hiilidioksidinsiirtohankkeet on 
esitettävä osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-
ja varastointi-infrastruktuurin 
kehittämistä ja jonka asianomaiset 

Poistetaan.



PE488.000v01-00 70/123 AM\900619FI.doc

FI

jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 752
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat ehdotetut 
hiilidioksidinsiirtohankkeet on esitettävä 
osana useamman kuin kahden jäsenvaltion 
laatimaa suunnitelmaa, joka koskee rajat 
ylittävän hiilidioksidin siirto- ja 
varastointi-infrastruktuurin kehittämistä ja 
jonka asianomaiset jäsenvaltiot tai 
kyseisten jäsenvaltioiden nimeämät yksiköt 
esittävät komissiolle.

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat ehdotetut 
hiilidioksidinsiirtohankkeet on esitettävä 
osana useamman kuin kahden jäsenvaltion 
laatimaa suunnitelmaa, joka koskee rajat 
ylittävän hiilidioksidin siirto- ja 
varastointi-infrastruktuurin kehittämistä ja 
jonka asianomaiset jäsenvaltiot tai 
kyseisten jäsenvaltioiden nimeämät yksiköt 
esittävät komissiolle. Lopullisen 
alueellisen luettelon hyväksynnän 
ryhmässä ja korkean tason johtoryhmässä 
olisi perustuttava yhteisymmärrykseen. 
Siksi yksikään alueellisen ryhmän 
jäsenvaltioista, joihin hanke voi vaikuttaa 
merkittävällä tavalla, ei saa olla ilmaissut 
kielteistä kantaa hankkeiden 
sisällyttämiseen luetteloon. Tällainen 
merkittävä vaikutus voi kohdistua 
erityisesti jäsenvaltion 
energiainfrastruktuurien toimintaan, 
sisämarkkinoihin tai toimitusvarmuuteen.  
Mahdollisen kielteisen kannan on oltava 
perusteltu, ja sen on perustuttava 
erityisesti viraston lausuntoon tai öljyn- ja 
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hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
komission arviointiin.

Or. en

Tarkistus 753
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat ehdotetut 
hiilidioksidinsiirtohankkeet on esitettävä 
osana useamman kuin kahden 
jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa, joka 
koskee rajat ylittävän hiilidioksidin siirto-
ja varastointi-infrastruktuurin kehittämistä 
ja jonka asianomaiset jäsenvaltiot tai 
kyseisten jäsenvaltioiden nimeämät yksiköt 
esittävät komissiolle.

(5) Liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvat ehdotetut 
hiilidioksidinsiirtohankkeet on esitettävä 
osana suunnitelmaa, joka koskee rajat 
ylittävän hiilidioksidin siirto- ja 
varastointi-infrastruktuurin kehittämistä ja 
jonka asianomaiset jäsenvaltiot tai 
kyseisten jäsenvaltioiden nimeämät yksiköt 
esittävät komissiolle.

Or. en

Tarkistus 754
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – osa 2 – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Arvioidessaan liitteessä II olevan 
1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia 
ehdotettuja sähkö- ja kaasuhankkeita 
kunkin ryhmän on otettava huomioon, 
sanotun rajoittamatta 4 kohdan 
soveltamista, Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
asetusten (EY) N:o 714/2009 ja (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti 
laatimassa viimeisimmässä saatavilla 

(6) Arvioidessaan liitteessä II olevan 
1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia 
ehdotettuja sähkö- ja kaasuhankkeita 
kunkin ryhmän on otettava huomioon 
tehtyjen kustannus-hyötyanalyysien 
tulokset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
4 kohdan soveltamista.
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olevassa kymmenvuotisessa sähkö- ja 
kaasuverkon kehittämissuunnitelmassa 
12 artiklan 7 kohdan säännösten 
mukaisesti tekemä analyysi liitteessä II 
olevan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvista ehdotetuista sähkö- ja 
kaasuhankkeista.

Or. en

Perustelu

Yhteistä etua koskevista hankkeista, jotka eivät sisälly viimeisimpään kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan, olisi myös toimitettava kustannus-hyötyanalyysi.

Tarkistus 755
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähkönsiirron osalta hanke muuttaa 
verkon siirtokapasiteettia kyseisen 
jäsenvaltion rajalla yhden tai useamman 
muun jäsenvaltion kanssa tai saman 
siirtokäytävän missä tahansa 
merkityksellisessä poikkileikkauksessa 
vähintään 500 megawatilla verrattuna 
tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta;

(a) sähkönsiirron osalta hankkeella olisi 
oltava vähintään 250 megawatin 
sähköntuotantokapasiteetti ja vähintään 
400 gigawattitunnin keskimääräinen 
vuosituotanto, joka perustuu voimalan 
ehdotettuun hallintoon ja joka 
tarkastetaan voimalan kolmen 
ensimmäisen toimintavuoden aikana;

Or. es

Perustelu

Verkon siirtokapasiteetin muuttaminen vähintään 500 megawatilla yhteistä etua koskevan 
hankkeen aseman saavuttamiseksi saattaa olla kohtuullista rajat ylittävissä hankkeissa. 
Määrä on kuitenkin todella korkea, jos sitä sovelletaan yhden jäsenvaltion sisäisiin 
hankkeisiin. Tällainen raja-arvo estää tosiasiassa sisäisiä hankkeita saavuttamasta yhteistä 
etua koskevan hankkeen aseman, ja se olisi asetettava huomattavasti matalammalle tasolle. 

Tarkistus 756
Paul Rübig
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Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähkönsiirron osalta hanke muuttaa 
verkon siirtokapasiteettia kyseisen 
jäsenvaltion rajalla yhden tai useamman 
muun jäsenvaltion kanssa tai saman 
siirtokäytävän missä tahansa 
merkityksellisessä poikkileikkauksessa 
vähintään 500 megawatilla verrattuna 
tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta;

(a) sähkönsiirron osalta hanke muuttaa 
verkon siirtokapasiteettia kyseisen 
jäsenvaltion rajalla yhden tai useamman 
muun jäsenvaltion kanssa tai saman 
siirtokäytävän missä tahansa 
merkityksellisessä poikkileikkauksessa 
vähintään 500 megawatilla tai 
20 prosentilla verrattuna tilanteeseen, jossa 
hanketta ei toteuteta;

Or. de

Perustelu

Sähkönsiirtoa koskevien hankkeiden absoluuttista raja-arvoa olisi täydennettävä 
suhteellisella raja-arvolla, jotta pienemmätkin hankkeet voivat saada yhteistä etua koskevan 
hankkeen aseman.

Tarkistus 757
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sähkön varastoinnin osalta hanke luo 
varastointikapasiteettia, joka mahdollistaa 
vähintään 500 gigawattitunnin vuotuisen 
nettosähköntuotannon;

(b) sähkön varastoinnin osalta hankkeella 
on vähintään 100 megawattitunnin 
(100 MW) asennettu kapasiteetti;

Or. en

Tarkistus 758
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) sähkön varastoinnin osalta hanke luo 
varastointikapasiteettia, joka mahdollistaa
vähintään 500 gigawattitunnin vuotuisen 
nettosähköntuotannon;

(b) sähkön varastoinnin osalta hanke luo 
vähintään 100 gigawattitunnin 
varastointikapasiteetin;

Or. de

Perustelu

Liitteessä IV myönnetään periaatteessa, että sähkönvarastointilaitokset voivat olla yhteistä 
etua koskevia hankkeita, mutta vain jos hanke luo vähintään 500 gigawattitunnin vuotuisen 
nettosähköntuotannon.  Ensinnäkään perustoimintakapasiteettia koskeva arviointiperuste, 
johon nykyisessä sanamuodossa viitataan, ei ole määräävä tekijä pumppuvoimalaitoksissa. 
Pumppuvoimalaitoksen vaikutusta verkkojen vakauteen mitataan tosiasiassa asennettujen 
turbiinien ja pumppujen suorituskyvyn perusteella. Toisekseen esitetty arvo –
500 gigawattituntia – on liian korkea.

Tarkistus 759
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on suorien tai epäsuorien 
toimitusten järjestäminen vähintään 
kahteen jäsenvaltioon tai
infrastruktuurinormin (N-1-säännön) 
täyttäminen alueellisella tasolla asetuksen 
(EY) N:o 994/2010 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on infrastruktuurinormin (N-1-
säännön) täyttäminen alueellisella tasolla 
asetuksen (EY) N:o 994/2010 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tätä virkettä ei tarvita, koska kaikki kaasun varastointihankkeet tai nesteytetyn maakaasun / 
paineistetun maakaasun hankkeet voivat järjestää toimituksia vähintään kahteen 
jäsenvaltioon, kunhan jäsenvaltioiden välillä on käytössä tarvittava yhteenliitäntäkapasiteetti.
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Tarkistus 760
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on suorien tai epäsuorien 
toimitusten järjestäminen vähintään 
kahteen jäsenvaltioon tai
infrastruktuurinormin (N-1-säännön) 
täyttäminen alueellisella tasolla asetuksen 
(EY) N:o 994/2010 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on infrastruktuurinormin (N-1-
säännön) täyttäminen alueellisella tasolla 
asetuksen (EY) N:o 994/2010 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tätä virkettä ei tarvita, koska kaikki kaasun varastointihankkeet tai nesteytetyn maakaasun / 
paineistetun maakaasun hankkeet voivat järjestää toimituksia vähintään kahteen 
jäsenvaltioon, kunhan jäsenvaltioiden välillä on käytössä tarvittava yhteenliitäntäkapasiteetti.

Tarkistus 761
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on suorien tai epäsuorien 
toimitusten järjestäminen vähintään 
kahteen jäsenvaltioon tai
infrastruktuurinormin (N-1-säännön) 
täyttäminen alueellisella tasolla asetuksen 
(EY) N:o 994/2010 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on infrastruktuurinormin (N-1-
säännön) täyttäminen alueellisella tasolla 
asetuksen (EY) N:o 994/2010 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 762
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on suorien tai epäsuorien 
toimitusten järjestäminen vähintään 
kahteen jäsenvaltioon tai 
infrastruktuurinormin (N-1-säännön) 
täyttäminen alueellisella tasolla asetuksen 
(EY) N:o 994/2010 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

(d) kaasun varastoinnin tai nesteytetyn tai 
paineistetun maakaasun osalta hankkeen 
tavoitteena on suorien tai epäsuorien 
toimitusten järjestäminen vähintään 
kahteen jäsenvaltioon tai 
infrastruktuurinormin (N-1-säännön) 
täyttäminen alueellisella tasolla asetuksen 
(EY) N:o 994/2010 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti myös silloin, kun 
varastointilaitokset on liitetty 
jakeluverkkoihin;

Or. de

Perustelu

Varastointilaitokset voivat olla välttämättömiä toimitusten varmuuden ja joustavuuden 
kannalta, vaikka ne on kytketty jakeluverkkoihin, joten niiden olisi oltava valintakelpoisia 
yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi.

Tarkistus 763
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 

(e) älykkäiden sähköverkkojen osalta 
hanke on suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
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vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan. Älykkäiden 
kaasuverkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 1 baarin 
paineelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus 
on vähintään 500 gigawattituntia 
vuodessa.

Or. fr

Perustelu

Älykkäitä kaasuverkkoja olisi myös edistettävä, koska niiden avulla on mahdollista liittää 
uusiutuvat energialähteet verkkoon ja parantaa verkon joustavuutta ja tehokkuutta.

Tarkistus 764
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu kaikille jännitetasoille. Siihen 
osallistuu vähintään kahden jäsenvaltion 
hankkeiden toteuttajia, jotka tekevät 
yhteistyötä ja kattavat vähintään 
100 000 käyttäjää, jotka tuottavat tai 
kuluttavat sähköä tai tekevät molempia 
kulutusalueella, jossa kulutus on vähintään 
300 gigawattituntia vuodessa; tästä 
vähintään 20 prosentin on oltava peräisin 
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vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

hankkeen vaikutuksen ansiosta 
uusiutuvista resursseista, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Älykkäitä verkkoja on laajennettava pienijännitteisiin verkkoihin, joissa tällä hetkellä voidaan 
saada suurin hyöty niiden käytöstä ja jotka yhdistävät suurimman määrän kuluttajia ja pieniä 
sähköntuotantolaitoksia. Rajat ylittävä yhteistyö kannustaa hankkimaan osaamista, erityisesti 
jos yhteistyöhön osallistuvat teknologian ja palveluiden tarjoajat. 

Tarkistus 765
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke 
voidaan suunnitella kaikkien 
jännitetasojen laitteille ja laitteistoille. 
Siihen osallistuu vähintään kahden 
jäsenvaltion siirto- ja/tai 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 10 000 käyttäjää, jotka tuottavat 
tai kuluttavat sähköä tai tekevät molempia 
kulutusalueella, jossa kulutus on vähintään 
100 gigawattituntia vuodessa; tästä 
vähintään 20 prosentin on oltava hankkeen 
vaikutusten ansiosta peräisin uusiutuvista 
energialähteistä, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

Or. nl

Tarkistus 766
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu kaikkien jännitetasojen
laitteille ja laitteistoille, jotka on 
suunniteltu vähintään 10 kV:n jännitteelle. 
Siihen osallistuu siirto- ja/tai
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 10 000 käyttäjää, jotka tuottavat 
tai kuluttavat sähköä tai tekevät molempia 
kulutusalueella, jossa kulutus on vähintään 
100 gigawattituntia vuodessa; tästä 
vähintään 20 prosentin on oltava peräisin 
uusiutuvista resursseista, joita ei voida 
säätää kysynnän mukaan.

Or. de

Tarkistus 767
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu sovellettavien eurooppalaisten 
standardien suurjännite-, keskijännite- ja 
pienjännitetason määritelmän mukaisille 
laitteille ja laitteistoille. Siihen osallistuu 
vähintään kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 50 000 käyttäjää, jotka tuottavat 
tai kuluttavat sähköä tai tekevät molempia 
kulutusalueella, jossa kulutus on vähintään 
150 gigawattituntia vuodessa; tästä 
vähintään 20 prosentin on oltava peräisin 
resursseista, joita ei voida säätää kysynnän 
mukaan, ja/tai hajautetuista lähteistä.

Or. fr
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Tarkistus 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu asianmukaisten 
eurooppalaisten standardien suurjännite-, 
keskijännite- tai pienjännitetason
määritelmän mukaisille laitteille ja 
laitteistoille. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

Or. en

Tarkistus 769
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille, 
jotka on suunniteltu vähintään 10 kV:n 
jännitteelle. Siihen osallistuu vähintään 
kahden jäsenvaltion siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 

(e) älykkäiden verkkojen osalta hanke on 
suunniteltu asianmukaisten 
eurooppalaisten standardien suurjännite-, 
keskijännite- tai pienjännitetason
määritelmän mukaisille laitteille ja 
laitteistoille. Siihen osallistuu siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita, jotka kattavat 
vähintään 100 000 käyttäjää, jotka 
tuottavat tai kuluttavat sähköä tai tekevät 
molempia kulutusalueella, jossa kulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia vuodessa; 
tästä vähintään 20 prosentin on oltava 
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peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

peräisin resursseista, joita ei voida säätää 
kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

Älykkään verkon hankkeiden valintaperusteet on määriteltävä syrjimättömällä tavalla. On 
otettava huomioon, että joissakin EU-maissa keskijännitteen nimellistaso on matalampi. 
Viittaus "vähintään kahteen jäsenvaltioon" on epäjohdonmukainen, sillä liitteessä IV oleva 
1 kohta liittyy hankkeisiin, joilla on "merkittävä rajat ylittävä vaikutus (...) jonkin jäsenvaltion 
alueella".

Tarkistus 770
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) hankkeen on autettava 
varmistamaan jäsenvaltioiden välinen 
energiaa koskeva solidaarisuus, jos 
jossakin niistä ilmenee tilapäinen tai 
pysyvä energiapula;

Or. ro

Tarkistus 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lasketaan rajat ylittävien hankkeiden 
osalta vaikutus verkon siirtokykyyn 
molempiin virran kulkusuuntiin 
sähkömääränä (megawatteina) mitattuna tai 
niiden hankkeiden osalta, joilla on 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus, vaikutus 
verkon siirtokykyyn asianomaisten 

– lasketaan rajat ylittävien hankkeiden 
osalta vaikutus verkon siirtokykyyn 
molempiin virran kulkusuuntiin 
sähkömääränä (megawatteina) mitattuna ja 
vaikutus Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän 10 prosentin 
vähimmäiskapasiteetin saavuttamiseen tai 
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jäsenvaltioiden rajoilla, asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten 
maiden välillä tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden sisällä sekä vaikutus 
kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen 
ja verkkotoimintoihin asianomaisissa 
jäsenvaltioissa;

niiden hankkeiden osalta, joilla on 
merkittävä rajat ylittävä vaikutus, vaikutus 
verkon siirtokykyyn asianomaisten 
jäsenvaltioiden rajoilla, asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten 
maiden välillä tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden sisällä sekä vaikutus 
kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen 
ja verkkotoimintoihin asianomaisissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 772
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Yhteentoimivuutta ja järjestelmän 
turvallista toimintaa mitataan 
viimeisimmässä saatavilla olevassa 
kymmenvuotisessa sähköverkon 
kehittämissuunnitelmassa tehdyn analyysin 
pohjalta erityisesti arvioimalla hankkeen 
vaikutus odotettuun kuormitusputoamaan 
liitteessä V olevassa 10 kohdassa 
määritellyllä analysoitavalla alueella 
suhteessa tuotanto- ja siirtokapasiteetin 
riittävyyteen ominaisilla 
kuormitusjaksoilla, ottaen huomioon 
odotetut muutokset ilmastoon liittyvissä 
äärimmäisissä sääilmiöissä ja niiden 
vaikutukset infrastruktuurin häiriönsietoon.

(c) Yhteentoimivuutta ja järjestelmän 
turvallista toimintaa mitataan 
viimeisimmässä saatavilla olevassa 
kymmenvuotisessa sähköverkon 
kehittämissuunnitelmassa tehdyn analyysin 
pohjalta erityisesti arvioimalla hankkeen 
vaikutus odotettuun kuormitusputoamaan 
liitteessä V olevassa 10 kohdassa 
määritellyllä analysoitavalla alueella 
suhteessa tuotanto- ja siirtokapasiteetin 
riittävyyteen ominaisilla 
kuormitusjaksoilla, ottaen huomioon 
odotetut muutokset ilmastoon liittyvissä 
äärimmäisissä sääilmiöissä ja niiden 
vaikutukset infrastruktuurin häiriönsietoon 
sekä kiinnittäen asianmukaista huomiota 
järjestelmän toiminnan ja palvelujen 
riippumattoman ja luotettavan valvonnan 
saatavuuteen.

Or. en
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Tarkistus 773
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Yhteentoimivuutta ja järjestelmän 
turvallista toimintaa mitataan 
viimeisimmässä saatavilla olevassa 
kymmenvuotisessa sähköverkon 
kehittämissuunnitelmassa tehdyn analyysin 
pohjalta erityisesti arvioimalla hankkeen 
vaikutus odotettuun kuormitusputoamaan 
liitteessä V olevassa 10 kohdassa 
määritellyllä analysoitavalla alueella 
suhteessa tuotanto- ja siirtokapasiteetin 
riittävyyteen ominaisilla 
kuormitusjaksoilla, ottaen huomioon 
odotetut muutokset ilmastoon liittyvissä
äärimmäisissä sääilmiöissä ja niiden 
vaikutukset infrastruktuurin häiriönsietoon.

(c) Yhteentoimivuutta ja järjestelmän 
turvallista toimintaa mitataan 
viimeisimmässä saatavilla olevassa 
kymmenvuotisessa sähköverkon 
kehittämissuunnitelmassa tehdyn analyysin 
pohjalta erityisesti arvioimalla hankkeen 
vaikutus odotettuun kuormitusputoamaan 
liitteessä V olevassa 10 kohdassa 
määritellyllä analysoitavalla alueella 
suhteessa tuotanto- ja siirtokapasiteetin 
riittävyyteen ominaisilla 
kuormitusjaksoilla, ottaen huomioon 
odotetut muutokset äärimmäisissä 
sääilmiöissä ja niiden vaikutukset 
infrastruktuurin häiriönsietoon.

Or. en

Tarkistus 774
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) hankkeen on autettava 
varmistamaan jäsenvaltioiden välinen 
energiaa koskeva solidaarisuus, jos 
jossakin niistä ilmenee tilapäinen tai 
pysyvä energiapula;

Or. ro

Tarkistus 775
Yannick Jadot
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näiden arviointiperusteiden mittaaminen 
perustuu ainoastaan skenaarioihin, joissa 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
direktiivin 2009/28/EY tavoitteet, muu 
asiaankuuluva unionin lainsäädäntö ja 
vuoden 2050 etenemissuunnitelmien 
pitkän aikavälin poliittiset tavoitteet. Tästä 
poikkeaminen edellyttää viraston ja 
komission kirjallista hyväksyntää, ja 
tällainen hyväksyntä on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 776
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kestävyystaso: Tätä perustetta mitataan 
arvioimalla kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymistä ja 
sähköverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Eri hankeluokkien arviointiperusteiden soveltamisen yhdenmukaistamiseksi kestävyystaso 
olisi sisällytettävä kaikkiin hankeluokkiin eikä ainoastaan yhteen niistä, ja arviointiperusteen 
määritelmän olisi oltava samanlainen.
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Tarkistus 777
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen on kannustettava nykyisten 
energiasaarekkeiden poistamiseen; 

Or. es

Perustelu

Tämä on tärkeää, jotta asetuksessa määritellyt verkkoon liittämistä koskevat tavoitteet 
voidaan saavuttaa.

Tarkistus 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kilpailua mitataan toimitusten 
monipuolistumisen pohjalta, mukaan 
lukien kotimaisten toimituslähteiden 
helpompi saatavuus, ottaen huomioon 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistuminen ja uuden kapasiteetin 
vaikutus kapasiteettitasolla laskettuun 
HHI-indeksiin liitteessä V olevassa 
10 kohdassa määritellyllä analysoitavalla 
alueella.

(b) Kilpailua mitataan muiden kuin 
unionin tason toimitusten 
monipuolistumisen pohjalta, mukaan 
lukien kotimaisten toimituslähteiden 
helpompi saatavuus, ottaen huomioon 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistuminen ja uuden kapasiteetin 
vaikutus kapasiteettitasolla laskettuun 
HHI-indeksiin liitteessä V olevassa 
10 kohdassa määritellyllä analysoitavalla 
alueella.

Or. en

Tarkistus 779
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – b alakohta



PE488.000v01-00 86/123 AM\900619FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(b) Kilpailua mitataan toimitusten 
monipuolistumisen pohjalta, mukaan 
lukien kotimaisten toimituslähteiden 
helpompi saatavuus, ottaen huomioon 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistuminen ja uuden kapasiteetin 
vaikutus kapasiteettitasolla laskettuun 
HHI-indeksiin liitteessä V olevassa 
10 kohdassa määritellyllä analysoitavalla 
alueella.

(b) Kilpailua mitataan toimitusten 
monipuolistumisen pohjalta, mukaan 
lukien kotimaisten toimituslähteiden 
helpompi saatavuus, ottaen samalla
huomioon toimituslähteiden, toimittajien ja 
reittien monipuolistuminen ja uuden 
kapasiteetin vaikutus kapasiteettitasolla 
laskettuun HHI-indeksiin liitteessä V 
olevassa 10 kohdassa määritellyllä 
analysoitavalla alueella.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on parantaa kielen selkeyttä.

Tarkistus 780
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kilpailua mitataan toimitusten 
monipuolistumisen pohjalta, mukaan 
lukien kotimaisten toimituslähteiden 
helpompi saatavuus, ottaen huomioon 
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistuminen ja uuden kapasiteetin 
vaikutus kapasiteettitasolla laskettuun 
HHI-indeksiin liitteessä V olevassa 
10 kohdassa määritellyllä analysoitavalla 
alueella.

(b) Kilpailua mitataan toimitusten 
monipuolistumisen pohjalta unionin 
tasolla, mukaan lukien kotimaisten 
toimituslähteiden helpompi saatavuus, 
ottaen huomioon toimituslähteiden, 
toimittajien ja reittien monipuolistuminen 
ja uuden kapasiteetin vaikutus 
kapasiteettitasolla laskettuun HHI-
indeksiin liitteessä V olevassa 10 kohdassa 
määritellyllä analysoitavalla alueella.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on säilyttää koko Euroopan näkökulma.
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Tarkistus 781
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset ilmasto-olosuhteissa.

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen 
vuoden 2020 tavoitteiden ja vuoden 2050 
vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelman mukaisesti sekä 
vaikutuksena uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähköntuotannon varavoiman 
tai sähkö-kaasu-muuntamisen ja biokaasun 
siirron tukemiseen, ottaen huomioon 
odotetut muutokset ilmasto-olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Lokakuussa 2009 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä 
edellyttää lähes hiilidioksidipäästötöntä energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien 
infrastruktuurien olisi tuettava nykyisiä vuodelle 2020 asetettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja 
uusiutuvia energialähteitä koskevia sitovia tavoitteita ja oltava yhdenmukaisia vuoden 2050 
vähähiilisen talouden etenemissuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 782
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen,
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset ilmasto-olosuhteissa.

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen 
vuoden 2020 tavoitteiden ja vuoden 2050 
vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelman mukaisesti sekä 
vaikutuksena uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähköntuotannon varavoiman 
tai sähkö-kaasu-muuntamisen ja biokaasun 
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siirron tukemiseen, ottaen huomioon 
odotetut muutokset ilmasto-olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Lokakuussa 2009 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n tavoitteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä 
edellyttää lähes hiilidioksidipäästötöntä energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien 
infrastruktuurien olisi tuettava nykyisiä vuodelle 2020 asetettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja 
uusiutuvia energialähteitä koskevia sitovia tavoitteita ja oltava yhdenmukaisia vuoden 2050 
vähähiilisen talouden etenemissuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 783
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset ilmasto-olosuhteissa.

(d) Kestävyyttä mitataan arvioimalla 
kaasuinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia sekä hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset ilmasto-olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Ympäristövaikutukset on lisätty tekstiin, jotta varmistetaan yhteinen linja muiden 
hankeluokkien kestävyyttä koskevan arviointiperusteen kanssa.

Tarkistus 784
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset ilmasto-olosuhteissa.

(d) Kestävyyttä mitataan hankkeen 
vaikutuksena päästöjen vähentämiseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon varavoiman tai sähkö-
kaasu-muuntamisen ja biokaasun siirron 
tukemiseen, ottaen huomioon odotetut 
muutokset äärimmäisissä sääilmiöissä.

Or. en

Tarkistus 785
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Hankkeen on autettava 
varmistamaan jäsenvaltioiden välinen 
energiaa koskeva solidaarisuus, jos 
jossakin niistä ilmenee tilapäinen tai 
pysyvä energiapula.

Or. ro

Tarkistus 786
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kestävyystaso: Tätä perustetta mitataan 
arvioimalla kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymistä ja 
sähköverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia.

(a) Kestävyystaso: Tätä perustetta mitataan 
arvioimalla kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymistä sekä vuoden 
2020 tavoitteiden noudattamista ja 
vuoden 2050 vähähiilisen talouden 
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etenemissuunnitelman noudattamista ja 
sähköverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiilidioksidipäästötöntä 
energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien infrastruktuurien olisi tuettava nykyisiä 
vuodelle 2020 asetettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja uusiutuvia energialähteitä koskevia 
sitovia tavoitteita ja oltava yhdenmukaisia vuoden 2050 vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 787
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kestävyystaso: Tätä perustetta mitataan 
arvioimalla kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymistä ja 
sähköverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia.

(a) Kestävyystaso: Tätä perustetta mitataan 
arvioimalla kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymistä sekä vuoden 
2020 tavoitteiden noudattamista ja 
vuoden 2050 vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelman noudattamista ja 
sähköverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiilidioksidipäästötöntä 
energia-alaa. Kaikkien uusien EU:n rahoittamien infrastruktuurien olisi tuettava nykyisiä
vuodelle 2020 asetettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja uusiutuvia energialähteitä koskevia 
sitovia tavoitteita ja oltava yhdenmukaisia vuoden 2050 vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelman tavoitteiden kanssa.
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Tarkistus 788
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Sähköisten ajoneuvojen kaltaisten 
vähähiilisten sovellusten merkittävästi 
suuremman määrän saavuttaminen 
edistyksellisellä teknisellä ja 
markkinakohtaisella interventiolla.

Or. en

Tarkistus 789
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) Hankkeen on autettava 
varmistamaan jäsenvaltioiden välinen 
energiaa koskeva solidaarisuus, jos 
jossakin niistä ilmenee tilapäinen tai 
pysyvä energiapula.

Or. ro

Tarkistus 790
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Älykkäitä kaasuverkkoja koskevien 
hankkeiden osalta toimintoja arvioidaan 
seuraavin perustein:
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(a) Kestävyystaso: Tätä perustetta 
mitataan arvioimalla 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä 
ja kaasuverkkoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia. 
(b) Siirto- ja jakeluverkkojen kyky 
yhdistää käyttäjiä ja siirtää kaasua 
käyttäjille ja käyttäjiltä: Tätä perustetta 
mitataan arvioimalla energialähteiden 
asennettua kapasiteettia jakeluverkoissa, 
suurinta sallittua kaasun syöttömäärää 
ilman siirtoverkkojen ylikuormitusriskiä 
sekä energiamäärää, joka jätetään 
ottamatta uusiutuvista lähteistä 
ylikuormitus- tai turvallisuusriskien takia.
(c) Verkon liitettävyys ja pääsy kaikkiin 
verkonkäyttäjien luokkiin: Tätä perustetta 
arvioidaan tarkastelemalla menetelmiä, 
joita käytetään tuottajiin ja kuluttajiin ja 
niihin käyttäjiin, jotka ovat molempia, 
sovellettavien maksujen ja tariffien 
laskemiseen, ja näiden maksujen ja 
tariffien rakennetta, sekä arvioimalla 
tarvittaessa verkossa dynaamista 
tasapainotusta varten saatavilla olevaa 
operatiivista joustavuutta. 
(d) Toimitusten varmuus ja laatu: Tätä 
perustetta arvioidaan tarkastelemalla 
uusiutuvista lähteistä tuotetun kaasun 
osuutta, kaasujärjestelmän vakautta, 
keskeytysten kestoa ja tiheyttä asiakasta 
kohden, sääolojen aiheuttamat 
keskeytykset mukaan luettuina.
(e) Tehokkuus ja palvelun laatu sähkön 
toimituksissa ja verkon toiminnassa: Tätä 
perustetta arvioidaan tarkastelemalla 
hävikkien tasoa siirto- ja jakeluverkoissa, 
pienimmän ja suurimman 
kaasunkysynnän suhdetta määrättynä 
ajanjaksona, kysyntäpuolen osallistumista 
kaasumarkkinoihin ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin, 
kaasuverkkokomponenttien käyttöastetta 
(eli keskimääräistä kuormitusta), 
verkkokomponenttien saatavuutta 
(suhteessa suunniteltuun ja 
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suunnittelemattomaan ylläpitoon) ja sen 
vaikutusta verkon suorituskykyyn sekä 
verkkokapasiteetin tosiasiallista 
saatavuutta suhteessa sen normiarvoon.

Or. fr

Tarkistus 791
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kestävyystaso: Tätä perustetta 
mitataan arvioimalla 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä 
ja öljyn siirtoinfrastruktuurin 
ympäristövaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 792
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15 ja n+20, missä n on analyysin 
suoritusvuosi. Tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 ja n+40, missä n 
on analyysin suoritusvuosi. Tietoihin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

Or. en

Perustelu

Kaikissa kustannus-hyötyanalyyseissa on otettava huomioon infrastruktuurin tekninen koko 
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käyttöikä ja vähähiilisten tavoitteiden aiheuttamat todennäköiset energia-alan muutokset 
tämän ajanjakson aikana.

Tarkistus 793
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15 ja n+20, missä n on analyysin 
suoritusvuosi. Tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 ja n+40, missä n 
on analyysin suoritusvuosi. Tietoihin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

Or. en

Perustelu

Energiainfrastruktuurihankkeiden ja erityisesti sähkönsiirtoverkkojen tekninen käyttöikä voi 
olla huomattavasti yli 40 vuotta, joten analyysilta edellytetään pitkän aikavälin näkökulmaa. 
Pidempää aikaväliä tarvitaan lisäksi tarvittavien EU:n pitkän aikavälin poliittisten 
tavoitteiden sisällyttämiseksi analyysiin.

Tarkistus 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15 ja n+20, missä n on analyysin 
suoritusvuosi. Tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

(1) Menetelmien on perustuttava yhteisiin 
syöttötietoihin, jotka edustavat unionin 
sähkö- ja kaasuverkkoja vuosina n+5, 
n+10, n+15, n+20, n+30 ja n+40, missä n 
on analyysin suoritusvuosi. Tietoihin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 795
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sähkö: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuotantokapasiteetteja 
polttoainetyypeittäin (biomassa, 
maalämpö, vesivoima, kaasu, ydinvoima, 
öljy, kiinteät polttoaineet, tuuli, 
aurinkosähkö, keskittävä aurinkolämpö, 
muut uusiutuvat teknologiat) ja niiden 
maantieteellistä sijaintia, polttoaineiden 
hintoja (mukaan lukien biomassa, hiili, 
kaasu ja öljy), hiilidioksidin hintoja sekä 
siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki merkittävät uudet 
tuotanto- (myös hiilidioksidin talteenotolla 
varustettu kapasiteetti), varastointi- ja 
siirtohankkeet, joista on tehty lopullinen 
investointipäätös ja jotka on määrä ottaa 
käyttöön vuoden n+5 loppuun mennessä;

(a) Sähkö: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuotantokapasiteetteja 
polttoainetyypeittäin (biomassa, 
maalämpö, vesivoima, kaasu, ydinvoima, 
öljy, kiinteät polttoaineet, tuuli, 
aurinkosähkö, keskittävä aurinkolämpö, 
muut uusiutuvat teknologiat) ja niiden 
maantieteellistä sijaintia, polttoaineiden 
hintoja ja lämpöarvoja (mukaan lukien 
biomassa, hiili, ruskohiili, kaasu, öljy ja 
asiaankuuluvat öljytuotteet), hiilidioksidin 
hintoja, sähkön hintoja perus- ja 
huippukuorman aikana sekä siirtoverkon 
ja tarvittaessa jakeluverkon koostumusta ja 
sen kehitystä, ottaen huomioon kaikki 
merkittävät uudet tuotanto- (myös 
hiilidioksidin talteenotolla varustettu 
kapasiteetti), varastointi- ja siirtohankkeet, 
joista on tehty lopullinen investointipäätös 
ja jotka on määrä ottaa käyttöön vuoden 
n+5 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 796
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sähkö: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuotantokapasiteetteja 
polttoainetyypeittäin (biomassa, 
maalämpö, vesivoima, kaasu, ydinvoima, 

(a) Sähkö: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuotantokapasiteetteja 
polttoainetyypeittäin (biomassa, 
maalämpö, vesivoima, kaasu, ydinvoima, 
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öljy, kiinteät polttoaineet, tuuli, 
aurinkosähkö, keskittävä aurinkolämpö, 
muut uusiutuvat teknologiat) ja niiden 
maantieteellistä sijaintia, polttoaineiden 
hintoja (mukaan lukien biomassa, hiili, 
kaasu ja öljy), hiilidioksidin hintoja sekä 
siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki merkittävät uudet 
tuotanto- (myös hiilidioksidin talteenotolla 
varustettu kapasiteetti), varastointi- ja 
siirtohankkeet, joista on tehty lopullinen 
investointipäätös ja jotka on määrä ottaa 
käyttöön vuoden n+5 loppuun mennessä;

öljy, kiinteät polttoaineet, tuuli, 
aurinkosähkö, keskittävä aurinkolämpö, 
muut uusiutuvat teknologiat) ja niiden 
maantieteellistä sijaintia, polttoaineiden 
hintoja (mukaan lukien biomassa, hiili, 
kaasu ja öljy), hiilidioksidin hintoja sekä 
siirtoverkon ja tarvittaessa jakeluverkon 
koostumusta ja sen kehitystä, ottaen 
huomioon kaikki merkittävät uudet 
tuotanto-, varastointi- ja siirtohankkeet, 
joista on tehty lopullinen investointipäätös 
ja jotka on määrä ottaa käyttöön vuoden 
n+5 loppuun mennessä;

Or. de

Tarkistus 797
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kaasu: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuontia, polttoaineiden hintoja 
(mukaan lukien hiili, kaasu ja öljy), 
siirtoverkon koostumusta ja sen kehitystä, 
ottaen huomioon kaikki uudet hankkeet, 
joista on tehty lopullinen investointipäätös 
ja jotka on määrä ottaa käyttöön vuoden 
n+5 loppuun mennessä.

(b) Kaasu: skenaariot, jotka kuvaavat 
kysyntää, tuontia, polttoaineiden hintoja ja 
lämpöarvoja (mukaan lukien hiili, 
ruskohiili, kaasu, öljy ja asiaankuuluvat 
öljytuotteet), hiilidioksidin hintoja, sähkön 
hintoja perus- ja huippukuorman aikana, 
siirtoverkon koostumusta ja sen kehitystä, 
ottaen huomioon mahdollinen 
liuskekaasun kehittyminen Euroopassa ja
kaikki uudet hankkeet, joista on tehty 
lopullinen investointipäätös ja jotka on 
määrä ottaa käyttöön vuoden n+5 loppuun 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 798
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä sekä 
Eurooppa-neuvoston tavoitetta vähentää 
EU:n kasvihuonekaasupäästöt alle 
vuoden 1990 tason vuoteen 2050 
mennessä. Sähkön ja kaasun osalta 
käytettyjen tietojen on oltava yhteensopivia 
etenkin hintoja ja markkinoilla olevia 
määriä koskevien oletusten osalta. Ennen 
tietojen laatimista on kuultava virallisesti 
jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia järjestöjä. Komissio 
ja virasto varmistavat vaadittujen 
kaupallisten tietojen saannin kolmansilta 
osapuolilta, jos se on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiilidioksidipäästötöntä 
energia-alaa.  On tärkeää, että kustannus-hyötyanalyyseissa käytettävät tiedot vastaavat 
EU:n energia- ja ilmastotavoitteita ja komission vuoden 2050 energia-alan 
etenemissuunnitelmassa määriteltyjä linjoja.

Tarkistus 799
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä ja EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteita, jotka on 
vahvistettu muun muassa 
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markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Eurooppa-neuvoston päätelmissä. Sähkön 
ja kaasun osalta käytettyjen tietojen on 
oltava yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää lähes hiilidioksidipäästötöntä 
energia-alaa.  On tärkeää, että kustannus-hyötyanalyyseissa käytettävät tiedot vastaavat 
EU:n energia- ja ilmastotavoitteita ja komission vuoden 2050 energia-alan 
etenemissuunnitelmassa määriteltyjä linjoja.

Tarkistus 800
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
viraston on kuultava virallisesti 
jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Or. en
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Perustelu

Avoimuuden olisi oltava tärkeintä: kaikille sidosryhmille (eikä vain niitä edustaville 
järjestöille, kuten komission, viraston ja ENTSOjen järjestämissä julkisissa kuulemisissa on 
yleisenä käytäntönä) olisi annettava mahdollisuus vaikuttaa kustannus-hyötyanalyysin 
menetelmiin liittyvään markkina-analyysiin.

Tarkistus 801
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
viraston on kuultava virallisesti 
jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin 12 artiklan 2 kohtaa koskevassa tarkistuksessa.

Tarkistus 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
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ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
ja julkistamista on kuultava virallisesti 
jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Näin varmistettaisiin yhteistä etua koskevien hankkeiden valintaprosessin täysi avoimuus, 
myös kustannus-hyötyanalyysien tietojen julkinen saatavuus ja asianmukainen sidosryhmien 
osallistuminen alueellisiin ryhmiin.

Tarkistus 803
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä, erityisesti kaikkia 
kaasuinfrastruktuurin haltijoita. 
Komissio ja virasto varmistavat vaadittujen 
kaupallisten tietojen saannin kolmansilta 
osapuolilta, jos se on tarpeen.

Or. en
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Tarkistus 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia järjestöjä. Komissio ja virasto 
varmistavat vaadittujen kaupallisten 
tietojen saannin kolmansilta osapuolilta, 
jos se on tarpeen.

(2) Tietojen on vastattava analyysin 
tekoajankohtana voimassa olevaa unionin 
ja kansallista lainsäädäntöä. Sähkön ja 
kaasun osalta käytettyjen tietojen on oltava 
yhteensopivia etenkin hintoja ja 
markkinoilla olevia määriä koskevien 
oletusten osalta. Ennen tietojen laatimista 
on kuultava virallisesti jäsenvaltioita ja 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä. 
Komissio ja virasto varmistavat vaadittujen 
kaupallisten tietojen saannin kolmansilta 
osapuolilta, jos se on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.
Kustannukset olisi validoitava 
vertailukohdan perusteella, jotta voidaan 
arvioida niiden tehokkuus. Jos hankkeen 
toteuttaja esittää kustannuksia, jotka 
poikkeavat merkittävästi vertailukohdasta, 
hankkeen toteuttajan on perusteltava ne 
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toimivaltaiselle kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ja virastolle.

Or. en

Tarkistus 806
Niki Tzavela

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.
Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon tilanne pienissä ja energian 
kannalta syrjäisissä jäsenvaltioissa, joissa 
verkon käyttäjiä on vähäisesti ja 
markkinat eivät kykene rahoittamaan itse 
yhteistä etua koskevia hankkeita.

Or. en

Perustelu

Pienten ja syrjäisten jäsenvaltioiden epäedullinen kilpailuasema olisi otettava huomioon 
kustannus-hyötyanalyysissa.

Tarkistus 807
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset 
sekä muut ympäristöä koskevat 
ulkoisvaikutukset. Menetelmissä on 
annettava ohjeita laskelmissa käytettävistä 
diskonttokoroista.

Or. en

Tarkistus 808
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

(5) Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat 
kustannukset: pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen teknisen 
elinkaaren ajalta ja tarvittaessa 
henkilöstökustannukset sekä 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

Or. en

Tarkistus 809
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
lisäksi huomioon hyödyt, joita 
saavutetaan panemalla hanke 
nopeutetusti täytäntöön teknologian 
kannalta neutraalin lupamenettelyn 
avulla eli ottamalla huomioon kaikki 
liitteessä II olevassa 1 kohdan 
a alakohdassa luetellut tekniset 
vaihtoehdot ja niiden yhdistelmät, vaikka 
ne voivat aluksi aiheuttaa suurempia 
investointikustannuksia.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää, että kustannus-hyötyanalyyseissa otetaan huomioon hankkeiden kaikki 
osa-alueet ja erityisesti mahdolliset hyödyt, joita saavutetaan panemalla hanke nopeammin 
täytäntöön. Nopea täytäntöönpano voi kompensoida suuremmat investointikustannukset, jotka 
johtuvat esimerkiksi suunniteltujen voimajohtojen sijoittamisesta osittain maan alle.

Tarkistus 810
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 6 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(6) Sähkön siirron ja varastoinnin osalta 
kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään vaikutukset liitteessä 
III määriteltyihin indikaattoreihin.
Viimeisimmän saatavilla olevan 
kymmenvuotisen sähköverkon 
kehittämissuunnitelman laadinnassa 
käytettyjen menetelmien mukaisesti siinä 
on vielä erityisesti otettava huomioon 
hankkeen vaikutukset seuraaviin:

(6) Sähkön siirron ja varastoinnin osalta 
kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään vaikutukset 
liitteessä III määriteltyihin indikaattoreihin. 
Viimeisimmän saatavilla olevan 
kymmenvuotisen sähköverkon 
kehittämissuunnitelman laadinnassa 
käytettyjen menetelmien mukaisesti siinä 
on vielä erityisesti otettava huomioon 
hankkeen vaikutukset seuraaviin 
seikkoihin sekä hyödyt, jotka saavutetaan 
hankkeen nopeutetulla täytäntöönpanolla, 
joka kompensoi liitteessä II olevassa 
1 kohdan a alakohdassa lueteltujen 
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teknisten vaihtoehtojen tai niiden 
yhdistelmien käyttöönotosta aiheutuvat 
verkon ylikuormituksen kustannukset:

Or. en

Tarkistus 811
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 6 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(6) Sähkön siirron ja varastoinnin osalta 
kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään vaikutukset liitteessä 
III määriteltyihin indikaattoreihin. 
Viimeisimmän saatavilla olevan 
kymmenvuotisen sähköverkon 
kehittämissuunnitelman laadinnassa 
käytettyjen menetelmien mukaisesti siinä 
on vielä erityisesti otettava huomioon 
hankkeen vaikutukset seuraaviin:

(6) Sähkön siirron ja varastoinnin osalta 
kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vähintään vaikutukset 
liitteessä IV määriteltyihin 
indikaattoreihin. Viimeisimmän saatavilla 
olevan kymmenvuotisen sähköverkon 
kehittämissuunnitelman laadinnassa 
käytettyjen menetelmien mukaisesti siinä 
on vielä erityisesti otettava huomioon 
hankkeen vaikutukset seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 812
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) sähköverkon ylikuormitus.

Or. en

Perustelu

Samat arviointiperusteet kuin kaasuhankkeille (7 kohdan e alakohta), liittyy suoraan 
toimitusten varmuuteen ja saatavuuteen.
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Tarkistus 813
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) sähköverkon ylikuormitus.

Or. en

Tarkistus 814
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 7 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaasun osalta kustannus-
hyötyanalyysissa on otettava huomioon 
vähintään markkinatestauksen, kuten 
open season -menettelyjen, tulokset,
vaikutukset liitteessä III määriteltyihin 
indikaattoreihin ja seuraavat vaikutukset:

(7) Kaasun osalta kustannus-
hyötyanalyysissa on otettava huomioon 
vähintään vaikutukset liitteessä III 
määriteltyihin indikaattoreihin ja seuraavat 
vaikutukset:

Or. en

Perustelu

Analysoitaessa hankkeen kustannusten ja hyötyjen välistä suhdetta olisi tarkasteltava, onko 
hanke kannattava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta.

Tarkistus 815
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimituskatkon todennäköisyys ja (c) toimituskatkon todennäköisyys ja 
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toimittamatta jäävä määrä, ja toimitusten 
varmuuden ja laadun parantuminen;

toimittamatta jäävä määrä, ja toimitusten ja 
toimituslähteiden varmuuden ja laadun 
parantuminen;

Or. en

Tarkistus 816
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimituskatkon todennäköisyys ja 
toimittamatta jäävä määrä, ja toimitusten 
varmuuden ja laadun parantuminen;

(c) toimituskatkon todennäköisyys ja 
toimittamatta jäävä määrä, ja toimitusten 
varmuuden ja laadun parantuminen 
unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 817
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) myötävaikutus eri kaasumarkkina-
alueiden yhdentymiseen;

(d) myötävaikutus eri kaasumarkkina-
alueiden yhdentymiseen ja epäsuotuisassa 
asemassa olevien ja saarialueiden 
eristyneisyyden vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 818
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 7 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e a) myötävaikutus tasapainoisempaan 
toimittamiseen Euroopan kaasuverkon eri 
syöttöpisteiden kautta, jotta hyödynnetään 
mahdollisimman hyvin nykyisiä 
tuontilaitoksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki syöttöpisteet määritetään ja että ne edistävät tasapainoisella tavalla 
kaasun toimittamista unioniin. Jos tämä toteutuu, unionissa voidaan välttää esimerkiksi 
tilanteet, joissa ollaan liian riippuvaisia tietyistä maista tulevasta kaasusta. Kullakin 
syöttöpisteellä on omat erityispiirteensä, ja ne voivat edistää kaasun saantia unioniin 
erilaisista lähteistä ja eri reittien kautta. Näitä jo olemassa olevia infrastruktuureja olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkistus 819
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Yksityiskohtainen menetelmä, jota 
käytetään 6–8 kohdassa tarkoitettujen 
indikaattoreiden huomioon ottamiseen, on 
laadittava kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavien järjestöjen 
virallisen kuulemisen jälkeen.

(9) Yksityiskohtainen menetelmä, jota 
käytetään 6–8 kohdassa tarkoitettujen 
indikaattoreiden huomioon ottamiseen, on 
laadittava kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä ja erityisesti kaikkia 
kaasuinfrastruktuurin haltijoita 
edustavien järjestöjen virallisen 
kuulemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(9) Yksityiskohtainen menetelmä, jota 
käytetään 6–8 kohdassa tarkoitettujen
indikaattoreiden huomioon ottamiseen, on 
laadittava kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavien järjestöjen 
virallisen kuulemisen jälkeen.

(9) Yksityiskohtainen menetelmä, jota 
käytetään indikaattoreiden huomioon 
ottamiseen, on laadittava 12 artiklan 
mukaisesti kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavien järjestöjen 
virallisen kuulemisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 821
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Menetelmissä on määriteltävä tehtävä 
analyysi asianmukaisten syöttötietojen 
pohjalta laskemalla kohdefunktion 
tulokset kunkin hankkeen kanssa ja ilman 
sitä. Analyysissa on yksilöitävä 
jäsenvaltiot, joihin hankkeella on 
positiivinen nettovaikutus (edunsaajat), ja 
jäsenvaltiot, joihin hankkeella on 
negatiivinen nettovaikutus (kustannusten 
kantajat). Kuhunkin kustannus-
hyötyanalyysiin on sisällyttävä 
herkkyysanalyysit, jotka koskevat 
syöttötietoja, eri hankkeiden 
käyttöönottopäiviä samalla analysoitavalla 
alueella ja muita asiaankuuluvia 
parametreja.

(11) Menetelmissä on määriteltävä tehtävä 
analyysi asianmukaisten syöttötietojen 
pohjalta arvioimalla 
monikriteerianalyysin tulokset kunkin 
hankkeen kanssa ja ilman sitä. Analyysissa 
on yksilöitävä jäsenvaltiot, joihin 
hankkeella on positiivinen nettovaikutus 
(edunsaajat), ja jäsenvaltiot, joihin 
hankkeella on negatiivinen nettovaikutus 
(kustannusten kantajat). Kuhunkin 
kustannus-hyötyanalyysiin on sisällyttävä 
herkkyysanalyysit, jotka koskevat 
syöttötietoja, eri hankkeiden 
käyttöönottopäiviä samalla analysoitavalla 
alueella ja muita asiaankuuluvia 
parametreja.

Or. fr

Perustelu

Arviointi voisi olla kustannus-hyötyanalyysin perusteita laajempi, ja siinä voitaisiin 
tarkastella yksityiskohtaisemmin laadullisia arviointiperusteita, jotta voidaan ohjailla 
päätöksentekoprosessia (esimerkiksi käsitystä ympäristövaikutuksista tai vakavan ja 
poikkeuksellisen tapahtuman todennäköisyydestä).
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Tarkistus 822
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Menetelmissä on määriteltävä tehtävä 
analyysi asianmukaisten syöttötietojen 
pohjalta laskemalla kohdefunktion tulokset 
kunkin hankkeen kanssa ja ilman sitä. 
Analyysissa on yksilöitävä jäsenvaltiot, 
joihin hankkeella on positiivinen 
nettovaikutus (edunsaajat), ja jäsenvaltiot, 
joihin hankkeella on negatiivinen 
nettovaikutus (kustannusten kantajat). 
Kuhunkin kustannus-hyötyanalyysiin on 
sisällyttävä herkkyysanalyysit, jotka 
koskevat syöttötietoja, eri hankkeiden 
käyttöönottopäiviä samalla analysoitavalla 
alueella ja muita asiaankuuluvia 
parametreja.

(11) Menetelmissä on määriteltävä tehtävä 
analyysi asianmukaisten syöttötietojen 
pohjalta laskemalla kohdefunktion tulokset 
kunkin hankkeen kanssa ja ilman sitä. 
Analyysissa on yksilöitävä jäsenvaltiot, 
joihin hankkeella on positiivinen 
nettovaikutus (edunsaajat), ja jäsenvaltiot, 
joihin hankkeella on negatiivinen 
nettovaikutus (kustannusten kantajat). 
Kuhunkin kustannus-hyötyanalyysiin on 
sisällyttävä herkkyysanalyysit, jotka 
koskevat syöttötietoja, eri hankkeiden 
käyttöönottopäiviä samalla analysoitavalla 
alueella ja muita asiaankuuluvia 
parametreja, ja riskinarviointi.

Or. en

Tarkistus 823
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 
tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
tietoja muiden siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden puolesta, on 
palautettava tietojen keruun tulokset 
osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 

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

osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 
12 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhteisen markkina- ja 
verkkomallin osalta tämän liitteen 1 
kohdassa tarkoitettujen syöttötietojen on 
katettava vuodet n+10, ja mallin on 
mahdollistettava taloudellisten, sosiaalisten 
ja ympäristövaikutusten täydellinen 
arviointi, mukaan lukien erityisesti ulkoiset 
kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 824
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

erityisesti ulkoiset kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 825
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 826
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 827
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 
tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
tietoja muiden siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden puolesta, on 
palautettava tietojen keruun tulokset 
osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 
12 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhteisen markkina- ja 
verkkomallin osalta tämän liitteen 1 
kohdassa tarkoitettujen syöttötietojen on 
katettava vuodet n+10, n+20, n+30 ja 
n+40, ja mallin on sisällettävä 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristövaikutusten täydellinen arviointi, 
mukaan lukien erityisesti ulkoiset 
kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Energiainfrastruktuurihankkeiden ja erityisesti sähkönsiirtoverkkojen tekninen käyttöikä voi 
olla huomattavasti yli 40 vuotta, joten analyysilta edellytetään pitkän aikavälin näkökulmaa, 
jotta se ilmentää täysimääräisesti kustannuksia ja hyötyjä.

Tarkistus 828
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden on 
vaihdettava menetelmien laadinnassa 

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

tarvittavia tietoja, myös asianmukaisesta 
verkko- ja markkinamallinnuksesta. Siirto-
ja jakeluverkonhaltijoiden, jotka keräävät 
tietoja muiden siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoiden puolesta, on 
palautettava tietojen keruun tulokset 
osallistuville siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoille. Tämän asetuksen 
12 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhteisen markkina- ja 
verkkomallin osalta tämän liitteen 1 
kohdassa tarkoitettujen syöttötietojen on 
katettava vuodet n+10, n+20, n+30 ja 
n+40, ja mallin on mahdollistettava
taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristövaikutusten täydellinen arviointi, 
mukaan lukien erityisesti ulkoiset 
kustannukset kuten 
kasvihuonekaasupäästöihin ja 
tavanomaisiin ilman epäpuhtauspäästöihin 
tai toimitusvarmuuteen liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Kaikissa kustannus-hyötyanalyyseissa on otettava huomioon infrastruktuurin tekninen koko 
käyttöikä ja vähähiilisten tavoitteiden aiheuttamat todennäköiset energia-alan muutokset 
tämän ajanjakson aikana.

Tarkistus 829
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
ehdotettujen menetelmien 
käyttöönottamiseksi kuultava laajasti 
käyttäjien ryhmää, joka edustaa kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmien järjestöjä. 
Käyttäjien ryhmän on kokoonnuttava 
vähintään kaksi kertaa ennen kuin 
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Sähkö-ENTSO ja Kaasu-ENTSO 
toimittavat menetelmät virastolle ja 
komissiolle 12 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Kullakin järjestöllä on oikeus 
nimittää kaksi jäsentä käyttäjien 
ryhmään. Kokousten eteneminen ja 
tulokset on julkaistava täyden 
avoimuuden takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 830
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) päätöksentekoprosessia koskeva 
yhteenveto, johon sisältyvät kansalliset 
verkonkehittämissuunnitelmat, 
kymmenvuotinen 
verkonkehittämissuunnitelma, yhteistä 
etua koskevien hankkeiden yksilöinti 
alueellisissa ryhmissä ja linkit näitä 
prosesseja koskeville verkkosivuille;

Or. en

Tarkistus 831
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Menettelykäsikirjan olisi oltava selkeä, ja 
siinä ei pitäisi tehdä lisäyksiä alan 
nykyiseen lainsäädäntöön.

Or. es
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Tarkistus 832
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta voidaan lisätä yleisön 
osallistumista lupaprosessiin, on 
noudatettava seuraavia periaatteita:

(2) Jotta voidaan lisätä yleisön 
osallistumista lupaprosessiin ja varmistaa 
jatkuva yleisön tiedottaminen ja 
vuoropuhelu yleisön kanssa aikaisemmin, 
on noudatettava seuraavia periaatteita:

Or. en

Tarkistus 833
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
varhaisessa vaiheessa ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
varhaisessa vaiheessa, kun yleisön 
ehdottamat vaihtoehdot voidaan vielä 
ottaa huomioon, ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

Or. en
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Tarkistus 834
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
varhaisessa vaiheessa ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset, maanomistajat ja 
hankkeen läheisyydessä asuvat kansalaiset 
sekä suuri yleisö ja sen yhteenliittymät, 
järjestöt tai ryhmät, on tiedotettava ja niitä 
on kuultava laajasti varhaisessa vaiheessa 
ja avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa tuettava aktiivisesti hankkeen 
toteuttajan toteuttamia toimia.

Or. en

Tarkistus 835
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
varhaisessa vaiheessa ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, 
paikallisviranomaiset, maanomistajat ja 
hankkeen läheisyydessä asuvat kansalaiset 
sekä suuri yleisö ja sen yhteenliittymät, 
järjestöt tai ryhmät, on tiedotettava ja niitä 
on kuultava laajasti varhaisessa vaiheessa 
ja avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa tuettava aktiivisesti hankkeen 
toteuttajan toteuttamia toimia.
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Or. ro

Tarkistus 836
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
varhaisessa vaiheessa ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 
ja hankkeen läheisyydessä asuvat 
kansalaiset sekä suuri yleisö ja sen 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti 
asianmukaisessa vaiheessa ja avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

Or. en

Tarkistus 837
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden julkiset kuulemismenettelyt 
keskitetään mahdollisuuksien mukaan. 
Kunkin julkisen kuulemisen on katettava 
kaikki kysymykset, joilla on merkitystä 
menettelyn kyseisessä vaiheessa, eikä 
kysymystä, jolla on merkitystä menettelyn 
yhdessä tietyssä vaiheessa, saa käsitellä 
useammassa kuin yhdessä julkisessa 

(b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteistä etua koskevien 
hankkeiden julkiset kuulemismenettelyt 
keskitetään mahdollisuuksien mukaan. 
Kunkin julkisen kuulemisen on katettava 
kaikki kysymykset, joilla on merkitystä 
menettelyn kyseisessä vaiheessa. Julkisessa 
kuulemisessa käsiteltävät kysymykset on 
mainittava selkeästi julkista kuulemista 
koskevassa ilmoituksessa.
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kuulemisessa. Julkisessa kuulemisessa 
käsiteltävät kysymykset on mainittava 
selkeästi julkista kuulemista koskevassa 
ilmoituksessa.

Or. en

Perustelu

Jotta yleisön osallistumista voidaan lisätä, tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua ja tiedottamista. 
Näin ollen kuulemisten määrää ja sisältöä ei pitäisi rajoittaa EU:n lainsäädännön tasolla. 
Jotkin kiistanalaiset kysymykset saattavat vaatia ylimääräistä keskustelua ja vuoropuheluita 
eikä niitä ole mahdollista ratkaista yhdessä kuulemisessa. Lisäksi yleisellä tasolla ei ole 
poissuljettua, että joissakin hankkeissa tiettyjä kysymyksiä on ehkä arvioitava uudelleen, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat EU:n ympäristölainsäädäntöä.

Tarkistus 838
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Huomautuksia ja vastalauseita saa ottaa 
vastaan ainoastaan julkisen kuulemisen 
alkamisesta sen päättymispäivään saakka.

(c) Huomautuksia ja vastalauseita saa ottaa 
vastaan ainoastaan julkisen kuulemisen 
alkamisesta sen päättymispäivään saakka.
Jotta yleisö ja asianomaiset sidosryhmät 
voivat antaa merkittävän panoksen, 
kuulemisen keston olisi oltava riittävä. 
Kuulemisen alkamispäivää ja määräaikaa 
koskevat tiedot olisi julkaistava 
huomattavasti ennen kuulemisen 
alkamista.

Or. en

Tarkistus 839
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitellut toimenpiteet; (b) suunnitellut toimenpiteet, muun 
muassa ehdotukset erityisten kokousten 
tavanomaisiksi paikoiksi ja 
päivämääriksi;

Or. en

Tarkistus 840
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 4 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(4) Ennen hakemusasiakirjojen jättämistä 
toteutettavan julkisen kuulemisen
yhteydessä asianomaisten osapuolten on 
vähintään

(4) Ennen hakemusasiakirjojen jättämistä 
toteutettavien julkisten kuulemisten
yhteydessä asianomaisten osapuolten on 
vähintään

Or. en

Tarkistus 841
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaistava enintään 15-sivuinen 
tiedote, jossa esitetään selkeällä ja tiiviillä 
tavalla yleiskatsaus hankkeen 
tarkoituksesta ja alustavasta aikataulusta, 
vähintään kolme huomioon otettua 
vaihtoehtoista reittiä, odotetut vaikutukset, 
myös luonteeltaan rajat ylittävät, sekä 
mahdolliset lieventävät toimenpiteet;

(a) julkaistava enintään 15-sivuinen 
tiedote, jossa esitetään selkeällä ja tiiviillä 
tavalla yleiskatsaus hankkeen 
tarkoituksesta ja alustavasta aikataulusta, 
vähintään kolme huomioon otettua 
vaihtoehtoista reittiä, odotetut vaikutukset, 
myös luonteeltaan rajat ylittävät, sekä 
mahdolliset lieventävät toimenpiteet, ja 
joka on julkaistava huomattavasti ennen 
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kuulemisen alkamista, jotta yleisö saa 
tietää asiasta ajoissa;

Or. en

Tarkistus 842
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedotettava kaikille sidosryhmille, 
joihin hanke vaikuttaa, 10 artiklan 
7 kohdassa tarkoitetulla verkkosivulla tai 
muita asianmukaisia tiedotuskanavia 
käyttäen;

(b) tiedotettava kaikille sidosryhmille, 
joihin hanke vaikuttaa, 10 artiklan 
7 kohdassa tarkoitetulla verkkosivulla tai 
muita asianmukaisia tiedotuskanavia 
käyttäen, jotta varmistetaan, että kaikille 
asiasta kiinnostuneille sidosryhmille on 
tiedotettu siitä sellaisena ajankohtana, 
joka mahdollistaa niiden merkittävän 
osallistumisen;

Or. en

Tarkistus 843
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
erityiset kokoukset on järjestettävä 
sellaisessa paikassa ja sellaisena 
ajankohtana, että suurin osa 
sidosryhmistä voi osallistua niihin. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
edellyttää, että hankkeiden toteuttajien on 
tuettava sellaisten sidosryhmien 
läsnäoloa, jotka eivät muuten kykenisi 
osallistumaan taloudellisista tai muista 



AM\900619FI.doc 123/123 PE488.000v01-00

FI

syistä.

Or. en

Tarkistus 844
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 5 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(5) Hankkeen verkkosivuilla on asetettava 
saataville vähintään seuraavat tiedot:

(5) Hankkeen verkkosivuilla on asetettava 
saataville vähintään seuraavat tiedot 
ilmaisematta kuitenkaan 
luottamuksellisia tietoja:

Or. en

Tarkistus 845
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hankkeen ja julkisen kuulemisen 
yleissuunnitelma, jossa ilmoitetaan 
selkeästi julkisten kuulemistilaisuuksien 
päivämäärät ja paikat;

(b) hankkeen ja julkisen kuulemisen 
yleissuunnitelma, jossa ilmoitetaan 
selkeästi julkisten kuulemistilaisuuksien 
päivämäärät ja paikat sekä 
kuulemistilaisuuksien kannalta 
merkitykselliset aiheet;

Or. en


