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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin 
liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 
736/96 kumoamisesta
(KOM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0361),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 284 artiklan sekä Euratomin 
perustamissopimuksen 187 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C7-0125/009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen 
neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä 
sanamuodosta;

5. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yksi tällaisen politiikan edellytyksistä (2) Yksi Euroopan energiapolitiikan 
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on yleiskuvan saaminen siitä, kuinka 
energiainfrastruktuuriin liittyvät 
investoinnit kehittyvät yhteisössä.
Tällaisen yleiskuvan avulla yhteisön pitäisi 
voida tehdä tarvittavia vertailuja ja 
arviointeja tai toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä tarkkojen lukujen ja 
analyysien pohjalta etenkin energian 
kysynnän ja tarjonnan tulevan tasapainon 
suhteen.

kehittämisen edellytyksistä on yleiskuvan 
saaminen siitä, kuinka 
energiainfrastruktuuriin liittyvät 
investoinnit kehittyvät yhteisössä.
Tällaisen yleiskuvan avulla komission
pitäisi voida tehdä tarvittavia vertailuja ja 
arviointeja tai ehdottaa asianmukaisia 
toimenpiteitä tarkkojen lukujen ja 
analyysien pohjalta etenkin energian
kysynnän ja tarjonnan tulevan tasapainon 
suhteen. Kaikkien yhteisön tasolla 
ehdotettujen tai toteutettujen toimien olisi 
oltava tasapuolisia, eivätkä ne saisi 
merkitä puuttumista markkinoiden 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen poliittinen tavoite on mainittava nimenomaisesti. Kyse on yhteisen 
energiapolitiikan kehittämisen kannalta tärkeästä välineestä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissiolla ja erityisesti 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksella 
olisi siksi oltava käytössään tarkat tiedot 
yhteisön energiajärjestelmän tärkeimpiin 
osatekijöihin liittyvistä 
investointihankkeista, myös käytöstä 
poistamiseen liittyvistä hankkeista.

(6) Komissiolla ja erityisesti sen 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksella 
olisi siksi oltava käytössään tarkat tiedot 
yhteisön energiajärjestelmän tärkeimpiin 
osatekijöihin liittyvistä 
investointihankkeista, myös käytöstä 
poistamiseen liittyvistä hankkeista.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi: "seurantakeskus" on Euroopan komission yksikkö.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä 
yhteisölle. Siksi on tarpeellista varmistaa, 
että komissiolle ilmoitetaan 
investointihankkeista, joihin liittyvät työt 
on aloitettu tai on tarkoitus aloittaa viiden 
vuoden kuluessa tai joiden tarkoituksena 
on poistaa infrastruktuuria käytöstä kolmen 
vuoden kuluessa.

(7) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä 
yhteisölle. Siksi on tarpeellista varmistaa, 
että komissiolle ilmoitetaan 
investointihankkeista, joiden odotetaan 
olevan käyttöön otettavissa kolmen 
vuoden kuluessa öljy- ja maakaasualalla 
tai viiden vuoden kuluessa, kun on kyse 
sähköalan hankkeista ja hankkeista,
joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä kolmen vuoden 
kuluessa. Jotta ilmoituskäytäntö olisi 
hyödyllinen ja jotta vältettäisiin vääriä 
odotuksia, on tärkeää, että se kattaa vain 
hankkeet, jotka ovat jo verrattain pitkällä 
ja joiden toteuttaminen on hyvin 
todennäköistä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto on liian epämääräinen, ja tulisi olla selvää, että ilmoitus koskee vain 
hankkeita, joiden toteutuminen on hyvin todennäköistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
maakaasun, sähkön, biopolttoaineiden ja 
hiilidioksidin tuotantoon, siirtoon ja 

(10) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
maakaasun, sähkön ja biopolttoaineiden 
tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä 
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varastointiin. Asianomaiset yritykset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot 
jäsenvaltiolle.

hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin. Asianomaiset yritykset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot 
jäsenvaltiolle. Jäsenvaltiot ja komissio 
olisi velvoitettava takaamaan yritysten 
antamien tietojen käsittelyn 
luottamuksellisuus.

Or. en

Perustelu

Selvennetään asetuksen soveltamisalaa ja painotetaan vielä tarvetta taata tietojen käsittelyn 
luottamuksellisuus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta jäsenvaltiolle ja yrityksille, 
etenkin pk-yrityksille, aiheutuva 
hallinnollinen taakka ja kustannukset 
pysyisivät mahdollisimman pieninä, tässä 
asetuksessa tulisi antaa mahdollisuus 
vapauttaa jäsenvaltiot ja yritykset 
ilmoitusvelvollisuudesta sillä 
edellytyksellä, että komissiolle toimitetaan 
vastaavat tiedot sellaisen Euroopan unionin 
toimielinten antaman EY:n alakohtaisen 
energialainsäädännön nojalla, jolla pyritään 
saavuttamaan kilpailtuihin eurooppalaisiin 
energiamarkkinoihin, Euroopan 
energiajärjestelmän kestävyyteen ja 
Euroopan yhteisön energiasaannin 
varmuuteen liittyvät tavoitteet.

(12) Jotta jäsenvaltiolle ja yrityksille, 
etenkin pk-yrityksille, aiheutuva 
hallinnollinen taakka ja kustannukset 
pysyisivät mahdollisimman pieninä, tässä 
asetuksessa tulisi antaa mahdollisuus 
vapauttaa jäsenvaltiot ja yritykset 
ilmoitusvelvollisuudesta sillä 
edellytyksellä, että komissiolle toimitetaan 
vastaavat ja vertailukelpoiset tiedot 
sellaisen Euroopan unionin toimielinten 
antaman EY:n alakohtaisen 
energialainsäädännön nojalla, jolla pyritään 
saavuttamaan kilpailtuihin eurooppalaisiin 
energiamarkkinoihin, Euroopan 
energiajärjestelmän kestävyyteen ja 
Euroopan yhteisön energiasaannin 
varmuuteen liittyvät tavoitteet. Komission 
olisi täsmennettävä tämän poikkeuksen 
soveltamista, jotta voitaisiin tosiasiallisesti 
pienentää tietojen toimittamisen 
aiheuttamaa työmäärää ja selventää 
vaadittavien ilmoitusten sisältöä, muotoa 
ja ajoitusta sekä sitä, keitä henkilöitä tai 
mitä elimiä ilmoitusvelvollisuus koskee ja 
ketkä ovat vastuussa ilmoitusjärjestelmän 
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hallinnoinnista. 

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin järkevää välttää ilmoitusmenettelyjen päällekkäisyyttä siinä tapauksessa, että 
yritykset käyttävät vaihtoehtoisia tapoja tietojen ilmoittamiseen komissiolle, on taattava, että 
muilla tavoin annetut tiedot ovat täysin yhteensopivia ja vertailukelpoisia ilmoituksen avulla 
toimitettujen tietojen kanssa. Lisäksi kaikista poikkeuksista on säädettävä selkeästi 
täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tietojen käsittelemiseksi ja varsinkin 
tietojen ilmoittamisen 
yksinkertaistamiseksi komission ja 
erityisesti sen energiamarkkinoiden 
seurantakeskuksen olisi voitava toteuttaa 
kaikki tätä varten tarvittavat toimenpiteet, 
jotka liittyvät erityisesti integroitujen 
tietotekniikkavälineiden ja -menettelyjen 
käyttöön.

(13) Tietojen käsittelemiseksi ja varsinkin 
tietojen ilmoittamisen 
yksinkertaistamiseksi komission ja 
erityisesti sen energiamarkkinoiden 
seurantakeskuksen olisi voitava toteuttaa 
kaikki tätä varten tarvittavat toimenpiteet, 
jotka liittyvät erityisesti integroitujen 
tietotekniikkavälineiden ja -menettelyjen 
käyttöön. Komissio varmistaa, että 
tällaisten tietotekniikkaresurssien avulla 
taataan komissiolle toimitettujen tietojen 
käsittelyn luottamuksellisuus.

Or. en

Perustelu

Komission pyytämät tiedot ovat erittäin arkaluonteisia taloudellisten toimijoiden kannalta, ja 
siksi komission on taattava näiden tietojen käsittely luottamuksellisina.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission ja erityisesti (15) Komission ja erityisesti sen 
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energiamarkkinoiden seurantakeskuksen 
olisi annettava säännöllinen ja monialainen 
analyysi yhteisön energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa 
tarkemmin rajattu analyysi tämän 
energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista. 
Tässä analyysissä olisi erityisesti 
määriteltävä infrastruktuurin ja 
investointien mahdollisia puutteita 
energian tarjonnan ja kysynnän 
pitkäaikaisen tasapainon näkökulmasta.

energiamarkkinoiden seurantakeskuksen 
olisi annettava säännöllinen ja monialainen 
analyysi yhteisön energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa 
tarkemmin rajattu analyysi tämän 
energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista. 
Tässä analyysissä olisi erityisesti 
määriteltävä infrastruktuurin ja 
investointien mahdollisia puutteita 
energian tarjonnan ja kysynnän 
pitkäaikaisen tasapainon näkökulmasta. 
Analyysin olisi myös edistettävä jatkuvaa 
unionin tasolla käytävää keskustelua 
energiainfrastruktuurien tarpeesta, ja 
siksi se olisi välitettävä kaikille osapuolille 
keskustelua varten.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi: "seurantakeskus" on Euroopan komission yksikkö. Lisäksi tämän asetuksen 
poliittinen tavoite on mainittava nimenomaisesti. Kyse on tärkeästä välineestä, jolla 
kehitetään yhteistä energiapolitiikkaa, ja sen tulisi käynnistää EU:n tason keskustelu kaikkien 
osapuolten ja sidosryhmien kesken.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottamiin 
hiilidioksidipäästöihin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottaman hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin.

Or. en
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Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin investointihankkeiden 
tyyppeihin, joihin liittyvät työt on aloitettu 
tai on tarkoitus aloittaa viiden vuoden 
kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä kolmen vuoden 
kuluessa.

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin investointihankkeiden 
tyyppeihin, joiden odotetaan olevan 
käyttöön otettavissa kolmen vuoden 
kuluessa öljy- ja maakaasualalla tai 
viiden vuoden kuluessa, kun on kyse 
sähköalan hankkeista, ja hankkeista, 
joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä kolmen vuoden 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto (hanketyypit, "joihin liittyvät työt on aloitettu tai on tarkoitus aloittaa 
viiden vuoden kuluessa") on liian epämääräinen ja voisi tarkoittaa erityisesti öljy- ja 
luonnonkaasualalla, että hankkeista olisi ilmoitettava liian aikaisessa vaiheessa. Tämä 
mahdollisesti lisäisi komissiolle esitettävien ennakkoarvioiden epävarmuutta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'suunnitteilla olevilla 
investointihankkeilla' investointihankkeita, 
joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut ja 
jotka eivät ole aiheuttaneet 
pääomakustannuksia tai jotka eivät ole 
vielä johtaneet infrastruktuurin käytöstä 
poistamiseen, mukaan luettuina 
investointihankkeet, joiden keskeisiä 
ominaispiirteitä (kuten sijaintia, 

(3) 'suunnitteilla olevilla 
investointihankkeilla' investointihankkeita, 
joille toimivaltainen viranomainen on 
myöntänyt rakennusluvan ja joiden 
rakentaminen ei ole vielä alkanut tai jotka 
eivät ole vielä johtaneet infrastruktuurin 
käytöstä poistamiseen;
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urakoitsijaa, yritystä ja teknisiä 
ominaisuuksia) voidaan, joko kokonaan 
tai osittain, tarkastella vielä uudelleen tai 
joille on vielä saatava lopullinen 
hyväksyntä;

Or. en

Perustelu

Määritelmä ei ole tarpeeksi selvä. Ehdotetun määritelmän mukaisesti hankkeet, jotka ovat 
vasta olemassa ajatuksen tasolla tai joista ollaan tekemässä toteutettavuustutkimusta, 
voitaisiin lukea asetuksen soveltamisalaan. Näin ei kuitenkaan saataisi tarkkaa kuvaa 
odotettavissa olevasta kehityksestä ja aiheutettaisiin luottamuksellisuuteen liittyviä ongelmia. 
Siksi on tarpeen ottaa mukaan vain hankkeet, joiden toteutuminen on hyvin todennäköistä. 
Rakennusluvan saaminen voisi olla asianmukainen asetuksen soveltamisen käynnistävä tekijä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) 'käyttöönotolla' vaihetta, jolloin 
infrastruktuuri on otettavissa käyttöön;

Or. en

Perustelu

On tarpeen määritellä termi "käyttöönotto", koska myös käytöstä poistaminen määritellään. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisten yritysten on ilmoitettava 
ennen kunkin raportointivuoden toukokuun 
31 päivää 3 artiklassa tarkoitetut tiedot 
niille jäsenvaltioille tai näiden 
valtuuttamille elimille, joiden alueella ne 
aikovat toteuttaa investointihankkeita. 
Ilmoitettujen tietojen on vastattava 

1. Asianomaisten yritysten on ilmoitettava 
ennen kunkin raportointivuoden toukokuun 
31 päivää 3 artiklassa tarkoitetut tiedot 
niille jäsenvaltioille tai näiden 
valtuuttamille elimille, joiden alueella ne 
aikovat toteuttaa investointihankkeita. 
Ilmoitettujen tietojen on vastattava 
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investointihankkeiden tilannetta kyseisen 
raportointivuoden maaliskuun 31 päivänä.

investointihankkeiden tilannetta kyseisen 
raportointivuoden maaliskuun 31 päivänä.

Edellä olevaa 1 alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta yrityksiin, jos kyseinen 
jäsenvaltio päättää käyttää muita keinoja 3 
artiklassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamiseksi komissiolle.

Edellä olevaa 1 alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta yrityksiin, jos kyseinen 
jäsenvaltio päättää käyttää muita keinoja 3 
artiklassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamiseksi komissiolle, edellyttäen, 
että toimitetut tiedot ovat vertailukelpoisia 
ja vastaavia.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin järkevää välttää ilmoitusmenettelyjen päällekkäisyyttä siinä tapauksessa, että 
yritykset käyttävät vaihtoehtoisia tapoja tietojen ilmoittamiseen komissiolle, on taattava, että 
muilla tavoin annetut tiedot ovat täysin yhteensopivia ja vertailukelpoisia ilmoituksen avulla 
toimitettujen tietojen kanssa. Tämä on tärkeää, jotta uusi asetus toisi parannusta vanhan 
asetuksen soveltamiseen verrattuna.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suunnitteilla tai rakenteilla oleva 
kapasiteetti

a) suunnitteilla tai rakenteilla olevan 
kapasiteetin määrä

Or. en

Perustelu
Saman artiklan 3 kohdassa mainitaan "asennetun kapasiteetin määrä". Tekstistä on käytävä 
ilmi, että 1 kohdan sana "kapasiteetti" viittaa samaan tietoon.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todennäköinen 
käytöstäpoistamisajankohta.

b) todennäköinen 
käytöstäpoistamisajankohta sekä 
tarvittaessa infrastruktuurin toiminnan 
vaiheittaista lopettamista koskevat 
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alustavat päivämäärät.

Or. en

Perustelu

Uutta energiainfrastruktuuria kehitettäessä on tärkeää, että on saatavilla tarkkaa tietoa tästä 
vaiheesta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
erityiselimen on liitettävä ilmoituksiinsa 
mahdolliset huomautuksensa, kuten 
investointihankkeiden toteuttamisen 
viivästymistä tai esteitä koskevat 
huomautukset.

Jos jäsenvaltioilla on tietoa 
investointihankkeiden toteuttamisen 
viivästymisestä ja/tai esteistä, niiden 
valtuuttamien elinten tai 3 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun erityiselimen on 
sisällytettävä tämä tieto 3 kohdassa 
tarkoitettuihin ilmoituksiinsa.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että jos jäsenvaltioilla on tietoa investointihankkeiden toteuttamisen 
viivästymisestä ja/tai esteistä, niiden on lisättävä ilmoitukseensa asiaa koskevia 
huomautuksia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden 
tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan 
alakohtaisten investointisuunnitelmien 
laatiminen, on varmistettava, että niiden 
komissiolle ilmoittamat tiedot ovat 
laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, 
selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia.

1. Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden 
tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan 
alakohtaisten investointisuunnitelmien 
laatiminen, on varmistettava, että niiden 
komissiolle ilmoittamat tiedot ovat 
laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, 
selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia. 
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Jos tiedot eivät ole riittävän selviä ja 
kattavia, komissio voi vaatia näiltä 
elimiltä lisätietoja.

Or. en

Perustelu

Vanhaa asetusta ei ole aiemmin sovellettu oikein, ja komissiolla ei ole aina ollut 
käytettävissään johdonmukaisia ja vertailukelpoisia tietoja. On tehtävä selväksi, että 
komissiolle toimitettavien tietojen on oltava selviä ja kattavia. Muussa tapauksessa 
komissiolla on oikeus pyytää selventäviä lisätietoja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot, etenkin 10 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä, edellyttäen, että tiedot 
julkaistaan koostetussa muodossa eikä 
yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja 
paljasteta.

2. Komissio voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot, etenkin 10 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä, edellyttäen, että tiedot 
julkaistaan koostetussa muodossa eikä 
yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja 
paljasteta eivätkä ne ole pääteltävissä.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on hyvin vähän yrityksiä, jotka harjoittavat tietyn alan 
liiketoimintaa, joten koostetun tiedon käytöstä huolimatta voi luottamuksellista tietoa tulla 
julki. Sen vuoksi on tehtävä selväksi, että komissio käsittelee tietoja siten, että voidaan estää 
yksittäisiä yrityksiä koskevien tietojen päättely. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien 
elinten on pidettävä kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina.

Jäsenvaltiot, niiden valtuuttamat elimet ja 
komissio ovat kukin vastuussa siitä, että 
niiden hallussa olevat kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot pidetään
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luottamuksellisina.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, ketkä ovat vastuussa hallussaan pitämien tietojen luottamuksellisuuden 
säilyttämisestä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy tämän asetuksen 
täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset 
toimenpiteet, jotka koskevat erityisesti 
käytettäviä laskentamenetelmiä, teknisiä 
määritelmiä sekä 3 artiklan mukaisesti 
ilmoitettavien tietojen muotoa, sisältöä ja 
muita yksityiskohtia.

Komissio hyväksyy tämän asetuksen 
täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset 
toimenpiteet. Nämä toimenpiteet koskevat 
erityisesti käytettäviä laskentamenetelmiä, 
teknisiä määritelmiä sekä 3 artiklan 
mukaisesti ilmoitettavien tietojen muotoa, 
sisältöä ja muita yksityiskohtia, mukaan 
lukien 3 artiklan 2 kohdan mukaisen 
poikkeuksen soveltaminen ja erityisesti 
määräykset, jotka koskevat ilmoitusten 
ajoitusta ja sisältöä sekä elimiä, jotka ovat 
velvollisia antamaan tietoja. 

Or. en

Perustelu

Liiallisen hallinnollisen työn välttämiseksi on tarpeen selventää, kuinka poikkeusta 
päällekkäisten ilmoitusten tapauksessa sovelletaan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa myös, että 
ensimmäisessä alakohdassa mainittujen 
tarkoitusten edellyttämien 
tietotekniikkaresurssien avulla taataan 
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tämän asetuksen nojalla komissiolle 
toimitettujen tietojen käsittelyn 
luottamuksellisuus.

Or. en

Perustelu

Komission pyytämät tiedot ovat erittäin arkaluonteisia taloudellisten toimijoiden kannalta, ja 
siksi komission on taattava mahdollisimman hyvin näiden tietojen käsittely luottamuksellisina.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii toimitettujen tietojen ja 
tarvittaessa muiden tietolähteiden, kuten 
komission ostamien tietojen, pohjalta 
vähintään joka toinen vuosi monialaisen 
analyysin EU:n energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä, ja pyrkii siinä 
erityisesti

1. Komissio laatii toimitettujen tietojen ja 
tarvittaessa muiden tietolähteiden, kuten 
komission ostamien tietojen, pohjalta 
vähintään joka toinen vuosi monialaisen 
analyysin EU:n energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä, ja pyrkii siinä 
erityisesti

a) määrittelemään mahdollisia tulevia 
aukkoja energian kysynnän ja tarjonnan 
välillä;

a) määrittelemään mahdollisia tulevia 
aukkoja energian kysynnän ja tarjonnan 
välillä keskittyen erityisesti tuotanto- ja 
siirtoinfrastruktuurin mahdollisiin 
tuleviin puutteisiin ja heikkouksiin;

b) määrittelemään investointien esteet ja 
edistämään parhaita toimintatapoja niiden
voittamiseksi;

b) määrittelemään yleisesti investointien 
esteet ja erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen esteet sekä
edistämään parhaita toimintatapoja näiden
esteiden voittamiseksi;

c) takaamaan suuremman avoimuuden 
markkinatoimijoille.

c) takaamaan suuremman avoimuuden 
markkinatoimijoille ja mahdollisille 
uusille tulokkaille;
c a) tunnistamaan investointitarpeet 
sähköalan sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi (kuten käänteiset 
virtaukset ja liitosyksiköt).

Or. en
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Perustelu

Kerättyjä tietoja on käytettävä erityisesti sellaisten infrastruktuuri-investointien puutteiden 
tunnistamiseen, jotka mahdollisesti vaikeuttaisivat energia-alan sisämarkkinoiden 
lainsäädännön ja uusiutuvia energiamuotoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. 
Ilmoitusmenettelyä on käytettävä siten, että saadaan varhaisessa vaiheessa tietoa sellaisista 
infrastruktuurin puutteista, jotka voisivat vaarantaa EU:n yhteisen energiapolitiikan 
toteuttamisen. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi keskustella analyyseistä 
niiden osapuolten kanssa, joita asia koskee. 
Se toimittaa analyysit Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja julkaisee ne.

3. Komissio keskustelee analyyseistä 
niiden osapuolten kanssa, joita asia koskee. 
Se toimittaa analyysit Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja julkaisee ne.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusmenettelyn pitäisi olla poliittisesti tarkoituksenmukainen eli sitä olisi käytettävä 
sellaisen analyysin laatimiseen, josta on hyötyä jatkuvasti käytävässä Euroopan tason 
keskustelussa energiainfrastruktuurin tarpeista. Siksi komission olisi keskusteltava
analyyseistä niiden osapuolten kanssa, joita asia koskee.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – -1.1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talteenotto
– Talteenottolaitokset, joiden kapasiteetti 
on vähintään 20 000 barrelia/vrk

Or. en
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Perustelu

Merkittävät investoinnit öljyn talteenottoon ovat tärkeä tekijä Euroopan energiamarkkinoiden 
kehityksen ja suuntausten seurannassa, erityisesti koska EU:n resurssit ovat vähenemässä. 
Siksi ne olisi otettava huomioon myös tässä asetuksessa. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – -2.1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talteenotto
– Talteenottolaitokset, joiden kapasiteetti 
on vähintään 0,1 m cm/vrk

Or. en

Perustelu

Merkittävät investoinnit öljyn talteenottoon ovat tärkeä tekijä Euroopan energiamarkkinoiden 
kehityksen ja suuntausten seurannassa, erityisesti koska EU:n resurssit ovat vähenemässä. 
Siksi ne olisi otettava huomioon myös tässä asetuksessa. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. LNG-terminaalit 2.2. LNG
– Nesteytetyn maakaasun 
maahantuontiterminaalit.

– Nesteytetyn maakaasun tuonti- ja 
vientiterminaalit.
– Kapasiteetti uudelleen kaasuksi 
muuttamista, varastointia ja nesteytystä 
varten.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tulisi johdonmukaisuuden vuoksi kattaa sekä tuonti että vienti. 
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tuulivoimapuistot (offshore-tuulipuistot, 
joiden teho on vähintään 20 MW, ja maalla 
sijaitsevat tuulipuistot, joiden teho on 
vähintään 10 MW);

– Tuulivoimapuistot (offshore-tuulipuistot, 
joiden teho on vähintään 20 MW, ja maalla 
sijaitsevat tuulipuistot, joiden teho on 
vähintään 5 MW);

Or. en

Perustelu

Komissio esittää, että maalla sijaitsevien tuulipuistojen kynnysteho olisi 10 MW. Tämä olisi 
kuitenkin liian korkea arvo, jos halutaan saada todenmukainen kuva tuulienergian 
tärkeimmistä kehityssuunnista EU:ssa viime vuosina (36 % EU:n uudesta, vuonna 2008 
rakennetusta sähköntuotantokapasiteetista oli tuulienergiaa, mikä on kaikkia muita 
energiamuotoja enemmän). Jos tällaista merkittävää energiantuotantotapaa ei pystyttäisi 
seuraamaan, seurantaväline ei olisi pelkästään merkityksetön vaan myös vaikuttaisi 
kielteisesti päätöksentekoon.
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PERUSTELUT

Perustelut

Taustaa/komission ehdotus

Kyseessä on ehdotus neuvoston asetukseksi (kuulemismenettely), jolla pyritään 
varmistamaan, että komissio saa tarkkoja ja säännöllisiä tietoja EU:n energiainfrastruktuurin 
investointihankkeista, jotta se voi hoitaa tehtäviään ja erityisesti antaa oman panoksensa 
unionin energiapolitiikkaan. Asetus korvaa vastaavan vuodelta 1996 peräisin olevan 
asetuksen (joka puolestaan on vuoden 1972 asetus muutettuna). Kumottua asetusta pidetään 
vanhentuneena, koska siinä ei oteta huomioon tärkeitä muutoksia, joita energia-alalla on 
tapahtunut vuoden 1996 jälkeen (EU:n laajentuminen, energian toimitusvarmuuteen liittyvät 
kysymykset, uusituvat energialähteet, ilmastonmuutospolitiikka, Lissabonin sopimuksen 
mukainen EU:n uusi rooli energia-alalla).

Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot (tai niiden valtuuttamat elimet) keräävät ja 
ilmoittavat kahden vuoden välein tiedot tietyntyyppisistä (asetuksen liitteessä määritellyistä) 
investointihankkeista, jotka koskevat (suunnitteilla olevan tai nykyisen) tuotanto-, kuljetus- ja 
varastointikapasiteetin rakentamista, nykyaikaistamista tai käytöstä poistamista. Tiedot 
kattavat öljyn, maakaasun, sähkön, biopolttoaineet sekä näistä lähteistä syntyvän 
hiilidioksidin. Asetus velvoittaa energiayritykset antamaan tarvittavat tiedot omille 
jäsenvaltioilleen. Siinä säädetään myös ilmoituksen sisällöstä (kapasiteetti, sijainti, aikataulu, 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi käytetty tekniikka, hiilen talteenottojärjestelmät ja 
jälkiasennusmekanismit sekä kommentit hankkeiden toteuttamiseen liittyneistä viipeistä ja 
esteistä).

Jos EU:n muu erityislainsäädäntö edellyttää ilmoituksia investoinneista, jäsenvaltiot 
vapautetaan tällaisia investointeja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta päällekkäisyyksien 
välttämiseksi.

Tiedot ovat luottamuksellisia, mutta komissio voi julkaista niitä koskevat koostetiedot1. Se 
myös esittää kahden vuoden välein monialaisen analyysin EU:n energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja näkymistä sekä muita mahdollisesti tarvittavia 
erityisanalyyseja. Analyysien avulla voitaisiin panna merkille mahdollisia tulevia eroja 
kysynnän ja tarjonnan välillä samoin kuin investointien esteitä. Asetuksella pyritään 
lisäämään ennakoidun kysynnän ja nykyisen (tai suunnitellun) tarjonnan avoimuutta.

Analyysien ansiosta komissio voi tehokkaammin edistää parhaita toimintatapoja ja lisätä 
avoimuutta markkinatoimijoiden hyödyksi. Jotta näistä kysymyksistä voitaisiin muodostaa 
yhteinen näkemys, analyysien tuloksista keskustellaan sidosryhmien kanssa ja ne julkaistaan.

Asetusta tarkastellaan uudestaan viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen.

                                               
1 Energiamarkkinoiden seurantakeskuksen kautta – http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Esittelijän kanta 

Esittelijä katsoo, että kyseessä on todella tärkeä osa EU:n energiapolitiikan palapeliä.
Eurooppalaista energiapolitiikkaa ei voida edistää tehokkaasti ilman riittäviä tietoja EU:n 
energiainfrastruktuurista. On kuitenkin olennaisen tärkeää, että taataan tietojen 
luottamuksellinen käsittely ja että kaikki näin syntyvät ehdotukset ovat tasapuolisia eivätkä 
merkitse poliittisten toimijoiden puuttumista markkinoiden toimintaan. Lisäksi 
ilmoitusvaatimusten täyttämisen pitäisi olla helppoa, jotta vältetään yritysten tarpeeton 
hallinnollinen kuormitus ja myös jäsenvaltioiden ja komission hallinnon kuormittaminen.

Siksi esittelijä pyrkii varmistamaan, että asetus toimii käytännössä (koska monet jäsenvaltiot 
eivät ole täyttäneet vanhan asetuksen mukaisia ilmoittamisvaatimuksia), että se on 
mahdollisimman hyödyllinen ja että se antaa mahdollisimman hyvän yleiskuvan 
energiainfrastruktuurin odotetusta kehityksestä.

Tärkeä menettelyyn liittyvä seikka on, että asetuksen oikeusperustan pitäisi olla Lissabonin 
sopimuksella käyttöön otettu uusi 194 artikla, joka vahvistaa EU:n toimivaltaa 
energiapolitiikassa. Näin Euroopan parlamentti saisi ajallaan alan lainsäädäntöä koskevan 
yhteispäätösoikeuden (Lissabonin sopimuksen mukainen normaali lainsäädäntömenettely).

Muilla tärkeimmillä tarkistuksilla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
– selvennetään, minkä tyyppisiä suunniteltuja investointihankkeita ilmoitusvelvollisuus 

koskee ja missä hankkeen toteuttamisvaiheessa ilmoitus on tehtävä, jotta voidaan välttää 
luottamuksellisuusongelmat ja saada tarkka kuva odotetusta kehityksestä sekä keskittyä 
hankkeisiin, joiden loppuunsaattaminen on kohtalaisen todennäköistä,

– selvennetään määritelmiä ja ilmoitusten sisältöä,
– vahvistetaan Euroopan komission julkaisemien tietojen luottamuksellisuutta koskevia 

säännöksiä,
– kevennetään ilmoittamisvaatimuksia vaatimalla komissiota selventämään 

täytäntöönpanosäädöksessä, miten vapautusta kaksinkertaisesta ilmoitusvelvollisuudesta 
(kun investointihankkeista ilmoittamista vaaditaan myös muissa direktiiveissä) tulisi 
soveltaa ja erityisesti, mitä on ilmoitettava, milloin, kuka ilmoittaa, kenelle ilmoitetaan ja 
missä muodossa,

– parannetaan komission saamisensa tietojen pohjalta tekemän analyysin käyttöarvoa niin, 
että sen avulla voidaan saada varhaisessa vaiheessa tietoa sellaisista infrastruktuurin 
puutteista, jotka vaarantavat EU:n yhteisen energiapolitiikan toteuttamisen,

– otetaan huomioon öljyn ja kaasun talteenotto- ja tuotantomahdollisuudet, vaikka ne 
ovatkin selvästi pieniä ja vähenemässä Euroopan unionissa,

– asetetaan myös ilmoitusvelvoitteita, jotka koskevat nesteytetyn maakaasun kapasiteettia, 
jota esittelijä pitää hyvin tärkeänä tulevaisuudessa EU:n kaasuntoimitusten 
monipuolisuuden takaamisen kannalta,

– madalletaan rannikoiden tuulivoimakapasiteetin ilmoituskynnystä, koska hajautettu 
energiantuotanto pienissä yksiköissä voi tulevaisuudessa olla tärkeä osa EU:n 
energiantuotantoa.


