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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0658),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0371/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman 
perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 1. helmikuuta 2012 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 1. helmikuuta 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2012 antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 0000, 0.0.2012, s. 0.
2 EUVL C 0000, 0.0.2012, s. 0.
3 EUVL C 0000, 0.0.2012, s. 0.
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Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ympäristön kannalta, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti parasta infrastruktuuria on 
infrastruktuuri, jonka rakentaminen 
voidaan välttää. Siksi energiatehokkuus 
on hyvin tärkeä seikka, ja olisi otettava 
täysin huomioon ehdotetun 
energiatehokkuusdirektiivin 
todennäköiset vaikutukset tulevan 
infrastruktuurin tarpeen vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista. Tämä edellyttää, 
että luettelosta päättää komissio, 
kunnioittaen kuitenkin jäsenvaltioiden
oikeutta hyväksyä niiden alueeseen
liittyvät yhteistä etua koskevat hankkeet.
Tähän asetukseen liittyvässä vaikutuksen 
arvioinnissa tehdyn analyysin mukaan
tällaisten hankkeiden lukumääräksi 
arvioidaan noin 100 sähkön alalla ja 50 
kaasun alalla.

(17) Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon olisi rajoituttava 
hankkeisiin, jotka edistävät eniten 
ensisijaisten strategisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden toteuttamista. Tämä edellyttää, 
että luettelosta päättää komissio, 
kunnioittaen kuitenkin avoimuuden ja 
objektiivisuuden periaatetta hankkeiden 
valintamenettelyssä. Jäsenvaltioiden
oikeus hyväksyä niiden alueeseen liittyviä
yhteistä etua koskevia hankkeita turvataan 
perussopimuksen mukaisesti. Jos 
jäsenvaltiot epäävät yhteiseen etuun 
liittyviä hankkeita niiden alueella, 
epääminen olisi perusteltava 
asianmukaisesti ja sille olisi esitettävä 
asiaperusteet. Tähän asetukseen liittyvässä 
vaikutuksen arvioinnissa tehdyn analyysin 
mukaan yhteiseen etuun liittyvien
hankkeiden lukumääräksi arvioidaan noin 
100 sähkön alalla ja 50 kaasun alalla.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)



PE480.775v01-00 8/70 PR\890818FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lupien myöntämistä koskevien 
nykyisten säännösten tehokkuuden 
arvioinnin jälkeen jäsenvaltioita pitäisi 
kannustaa soveltamaan säännöksiä paitsi 
yhteiseen etuun liittyviin hankkeisiin 
myös kaikkiin sellaisiin hankkeisiin, jotka 
katsotaan tarpeellisiksi tekninen 
toteutettavuus huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

On olemassa kansallisia hankkeita, joilla voi olla vaikutusta yhteiseen etuun liittyviin 
hankkeisiin ja jotka ovat tärkeitä yhteistä etua koskevien hankkeiden kehittämiseksi 
(kansallisten verkkojen laajentaminen), mutta jotka eivät välttämättä kuulu itse yhteiseen
etuun liittyvään hankkeeseen ja jotka voivat kärsiä merkittävistä viivytyksistä. 

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Neuvoston direktiivin 85/337/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna Århusin ja 
Espoon yleissopimuksilla, moitteettoman 
ja koordinoidun täytäntöönpanon pitäisi 
varmistaa ympäristövaikutusten arvioinnin 
pääperiaatteiden yhdenmukaistaminen, 
myös rajat ylittävissä tapauksissa.
Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin liittyviä 
arviointejaan ja järjestettävä yhteisiä 
arviointeja, jos se on mahdollista.

(23) Neuvoston direktiivin 85/337/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna Århusin ja 
Espoon yleissopimuksilla, moitteettoman 
ja koordinoidun täytäntöönpanon pitäisi 
varmistaa ympäristövaikutusten arvioinnin 
pääperiaatteiden yhdenmukaistaminen, 
myös rajat ylittävissä tapauksissa.
Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava yhteistä 
etua koskeviin hankkeisiin liittyviä 
arviointejaan ja järjestettävä yhteisiä 
arviointeja, jos se on mahdollista.
Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja 
lisäämään hallinnollista kapasiteettia 
lupien myöntämiseen liittyen, ja 
komission pitäisi tukea tällaisia toimia.

Or. en
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska energiainfrastruktuureja on 
kehitettävä kiireellisesti, lupamenettelyjen 
yksinkertaistamiseen on liityttävä selkeä 
määräaika, johon mennessä asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
päätöksensä hankkeen rakentamisesta.
Määräajan pitäisi johtaa menettelyjen 
tehokkaampaan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, eikä se missään 
tapauksessa saisi vaarantaa 
ympäristönsuojelua ja yleisön 
osallistumista koskevien korkeiden 
vaatimusten noudattamista.

(24) Koska energiainfrastruktuureja on 
kehitettävä kiireellisesti, lupamenettelyjen 
yksinkertaistamiseen on liityttävä selkeä 
määräaika, johon mennessä asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
päätöksensä hankkeen rakentamisesta, ja 
samalla on toteutettava toimia, joilla 
kannustetaan kansallisia yksiköitä 
siirtymään uusiin ja entistä 
tehokkaampiin työmenetelmiin. Määräajan 
pitäisi johtaa menettelyjen tehokkaampaan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen, eikä se 
missään tapauksessa saisi vaarantaa 
ympäristönsuojelua ja yleisön 
osallistumista koskevien korkeiden 
vaatimusten noudattamista.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Voimassa olevassa energian 
sisämarkkinoita koskevassa 
lainsäädännössä edellytetään, että sähkö- ja 
kaasuverkkoihin pääsystä perittävissä 
tariffeissa on tarjottava asianmukaisia 
kannustimia investointeihin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi energian 
sisämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä 
soveltaessaan varmistettava, että yhteistä 
etua koskevien hankkeiden kannustimet,
myös pitkän aikavälin kannustimet, ovat 
oikeassa suhteessa hankkeen riskeihin.
Sähkön osalta tämä koskee erityisesti 
innovatiivisia siirtoteknologioita, jotka 
mahdollistavat uusiutuvien 

(28) Voimassa olevassa energian 
sisämarkkinoita koskevassa 
lainsäädännössä edellytetään, että sähkö- ja 
kaasuverkkoihin pääsystä perittävissä 
tariffeissa on tarjottava asianmukaisia 
kannustimia investointeihin. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi energian 
sisämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä 
soveltaessaan varmistettava vakaa ja 
ennustettava sääntelykehys ja 
kannustimia yhteistä etua koskeville 
hankkeille ja myös pitkän aikavälin
kannustimia, jotka ovat oikeassa suhteessa 
hankkeen riskeihin. Sähkön osalta tämä 
koskee erityisesti innovatiivisia 
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energialähteiden, hajautettujen 
energiaresurssien tai kysynnänohjauksen 
laajamittaisen integroinnin 
yhteenliitettyihin verkkoihin, ja kaasun 
osalta siirtoinfrastruktuureja, jotka 
tarjoavat markkinoille varakapasiteettia tai 
suurempaa joustavuutta, jotka 
mahdollistavat lyhyen aikavälin 
kaupankäynnin tai korvaavat toimitukset 
toimitushäiriöiden aikana.

siirtoteknologioita, jotka mahdollistavat 
uusiutuvien energialähteiden, hajautettujen 
energiaresurssien tai kysynnänohjauksen 
laajamittaisen integroinnin 
yhteenliitettyihin verkkoihin, ja kaasun 
osalta siirtoinfrastruktuureja, jotka 
tarjoavat markkinoille varakapasiteettia tai 
suurempaa joustavuutta, jotka 
mahdollistavat lyhyen aikavälin 
kaupankäynnin tai korvaavat toimitukset 
toimitushäiriöiden aikana.

Or. en

Perustelu

Unionin vakaa ja ennustettava sääntelykehys antaa toteuttajille ja sijoittajille mahdollisuuden 
saada varoja pääomamarkkinoilta tällaisten sijoitusten toteuttamiseksi ilman sääntelyyn 
liittyvää riskiä.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sähkö-, kaasu- ja hiilidioksidialan 
yhteistä etua koskevien hankkeiden olisi 
voitava saada unionin rahoitustukea 
selvityksiin ja, tietyin ehdoin, töihin 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
ehdotetun asetuksen nojalla joko 
avustusten tai innovatiivisten 
rahoitusvälineiden muodossa. Näin 
voidaan varmistaa räätälöidyn tuen 
antaminen yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka eivät ole kannattavia 
voimassa olevan rahoituskehyksen nojalla 
ja nykyisissä markkinaolosuhteissa.
Rahoitustuen antamisessa olisi 
varmistettava tarvittava synergia muiden 
unionin politiikan alojen välineistä 
annettavan rahoituksen kanssa. Verkkojen 
Eurooppa -välineestä rahoitetaan Euroopan 
kannalta merkittäviä 
energiainfrastruktuureja, kun taas 
rakennerahastoista rahoitetaan paikallisesti 

(30) Sähkö-, kaasu- ja hiilidioksidialan 
yhteistä etua koskevien hankkeiden olisi 
voitava saada unionin rahoitustukea 
selvityksiin ja, tietyin ehdoin, töihin 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan
ehdotetun asetuksen nojalla joko 
avustusten tai innovatiivisten 
rahoitusvälineiden muodossa. Näin 
voidaan varmistaa räätälöidyn tuen 
antaminen yhteistä etua koskeville 
hankkeille, jotka eivät ole kannattavia 
voimassa olevan rahoituskehyksen nojalla 
ja nykyisissä markkinaolosuhteissa, 
kunhan ne vastaavat energian 
sisämarkkinoita koskevaa unionin 
lainsäädäntöä. Rahoitustuen antamisessa 
olisi varmistettava tarvittava synergia 
muiden unionin politiikan alojen välineistä 
annettavan rahoituksen kanssa. Verkkojen
Eurooppa -välineestä rahoitetaan Euroopan 
kannalta merkittäviä 
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tai alueellisesti merkittäviä älykkäitä 
energianjakeluverkkoja. Nämä kaksi 
rahoituslähdettä täydentävät siis toisiaan.

energiainfrastruktuureja, kun taas 
rakennerahastoista rahoitetaan paikallisesti 
tai alueellisesti merkittäviä älykkäitä 
energianjakeluverkkoja. Nämä kaksi 
rahoituslähdettä täydentävät siis toisiaan.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
mahdollistamaan sähkön tai kaasun siirto ja 
jakelu, öljyn tai hiilidioksidin siirto taikka 
sähkön tai kaasun varastointi ja jotka 
sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät 
unionin ja yhden tai useamman unionin 
ulkopuolisen maan;

1. 'energiainfrastruktuurilla' kaikkia 
fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu 
mahdollistamaan sähkön tai kaasun siirto ja 
jakelu, mukaan lukien nesteytetyn 
maakaasun vastaanotto-, kaasuttamis- ja 
paineenvähennyslaitokset, öljyn tai 
hiilidioksidin siirto taikka sähkön, kaasun
tai hiilidioksidin varastointi ja jotka 
sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät 
unionin ja yhden tai useamman unionin 
ulkopuolisen maan;

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'virastolla' asetuksella (EY) N:o 
713/2009 perustettua energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. 'yhteisymmärryksellä' ryhmässä 
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tapahtuvan päätöksentekomenettelyn 
tulosta, joka perustuu menettelyn 
osallistujien suostumukseen, riippumatta 
siitä, onko se yksimielinen vai ei;

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii unionin laajuisen 
luettelon yhteistä etua koskevista 
hankkeista. Luetteloa tarkastellaan 
uudelleen ja se saatetaan tarvittaessa ajan 
tasalle kahden vuoden välein. 
Ensimmäinen luettelo hyväksytään 
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2013.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja menettelyn avoimuuden vuoksi kaikki aikarajat on laskettava tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaen.
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kukin ryhmä laatii alueellisen luettelon 
ehdotetuista yhteistä etua koskevista 
hankkeista ottaen huomioon seuraavat 
seikat:

– liitteessä III olevassa 2 kohdassa esitetty 
menettely; sekä
– kunkin hankkeen panos liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien 
tavoitteiden toteutuksessa; sekä
– missä määrin kukin hanke täyttää 4 
artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut 
arviointiperusteet; sekä
– arvio siitä, miten hanke edistää kutakin 
4 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa 
määritettyä erityistavoitetta, joita 
sovelletaan kuhunkin hankkeiden 
luokkaan ja jotka vastaavat 4 artiklan 3 
kohtaa; ja 
– vaikutus alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksella määrätään SEU- ja SEUT-sopimuksen kautta alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta ja yhteisvastuun edistämisestä jäsenvaltioiden välillä unionin yleisinä 
tavoitteina, ja unioni saa näin jäsenvaltioiden kanssa jaettua toimivaltaa asiassa (SEUT-
sopimuksen 174 artikla ja sen 194 artiklan 1 kohta). Pitäisi olla selvää, että kutakin hanketta 
on arvioitava monella perusteella tavalla, joka heijastaa entistä paremmin kunkin hankkeen 
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tuomaa etua ja panosta unionin energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi sen 
sijaan, että arviossa sovellettaisiin vain yhtä perustetta. 

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta kunkin ryhmän on 
toimitettava luettelo ehdottamistaan 
yhteistä etua koskevista hankkeista 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle, jäljempänä 'virasto', 
viimeistään kolme kuukautta 
2 a artiklassa määritetyn aikarajan 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Liitteessä II olevassa 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien öljyn- ja 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden osalta 
kunkin ryhmän on toimitettava luettelo 
ehdottamistaan yhteistä etua koskevista 
hankkeista komissiolle viimeistään kolme
kuukautta 2 a artiklassa määritetyn 
aikarajan jälkeen.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)



PE480.775v01-00 16/70 PR\890818FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun alueellinen ryhmä laatii luetteloa 
yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevista ehdotuksista, kukin hanke-
ehdotus edellyttää niiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntää, joiden alueella hanke 
sijaitsee.
Jos jäsenvaltio ei hyväksy yhteiseen etuun 
liittyvää hanketta, jonka alueellinen 
ryhmä on valinnut, sen on ilmoitettava 
myös:
(a) päätöksen perustelut;
(b) yksityiskohtainen ja oikeasuhteinen 
suunnitelma vaihtoehtoisista toimista, 
joita evätyn hankkeen tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii, edellyttäen, että 
hanke on taloudellisesti yhtä tehokas ja 
tuo samat edut muille jäsenvaltioille 
lisäämättä niiden kustannuksia.
Jos vähintään yksi muu jäsenvaltio 
vastustaa niiden jäsenvaltioiden päätöstä, 
joiden alueella hanke sijaitsee, asia 
annetaan viraston käsiteltäväksi, ja se 
antaa lausunnon ehdotetun hankkeen 
merkittävyydestä unionin 
energiasisämarkkinoiden loppuun 
saattamisen, energia- ja ilmastopoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisen sekä 
toimitusvarmuuden kannalta. Ryhmää 
koskevien ehdotettujen hankkeiden 
luettelon käsittely keskeytetään, kunnes 
virasto on antanut lausuntonsa.
Jos virasto katsoo hankkeen täyttävän 
yhteiseen etuun liittyvän hankkeen 
edellytykset, asianomaiset jäsenvaltiot, 
virasto ja komissio tarkastelevat 
jäsenvaltioiden perustelua uudestaan 
selvittääkseen, voidaanko löytää ratkaisu, 
jonka avulla hanke voidaan sisällyttää 
yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevaan unionin luetteloon.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon unionin etu, kun ne päättävät hankkeen hylkäämisestä. 
Komission ja viraston avulla valintamenettelyssä olisi taattava neutraalit ja yhtäläiset 
toimintaedellytykset, kun vastakkain ovat kilpailevat hankkeet.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta viraston on 
annettava kahden kuukauden kuluessa 4 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle
lausunto ehdotetuista yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloista 
kiinnittäen erityistä huomiota 4 artiklassa
vahvistettujen arviointiperusteiden 
yhdenmukaiseen soveltamiseen eri 
ryhmissä sekä Sähkö- ja Kaasu-ENTSOjen 
liitteessä III olevan 2.6 kohdan mukaisesti 
tekemän analyysin tuloksiin.

5. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta viraston on 
annettava kolmen kuukauden kuluessa 4 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehdotettujen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelojen 
vastaanottamispäivästä komissiolle
perusteltu suositus, jossa se ehdottaa: 

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

Or. en

Perustelu

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down approach through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

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

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kahden kuukauden kulutta siitä, kun 
virasto on saanut suosituksen yhteiseen 
etuun liittyvien hankkeiden luettelosta, 
komissio laatii koko unionin kattavan 
ryhmiin jaotellun luettelon yhteiseen 
etuun liittyvistä hankkeista, ja se 
varmistaa, että kiinnitetään riittävästi 
huomiota syrjäisiin ja pieniin 
jäsenvaltioihin ja tavoitteeseen poistaa 
energiaan liittyvä eristyneisyys EU:ssa 
vuoteen 2015 mennessä. Luetteloa 
tarkastellaan uudestaan ja päivitetään 
tarvittaessa kahden vuoden välein ottaen 
huomioon unionin kymmenen vuoden 
verkonkehityssuunnitelmat ja noudattaen 
tämän artiklan 3–6 a kohdan mukaista 
menettelyä.

Or. en
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Perustelu

Otetaan huomioon syrjäiset jäsenvaltiot ja "energiasaarekkeet" neuvoston 4. helmikuuta 2011 
esittämien päätelmien mukaisesti. 

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Komissio esittää alueellisille ryhmille 
ja asettaa julkisesti saataville 
yksityiskohtaiset perustelut yhteiseen 
etuun liittyviä hankkeita koskevan 
unionin luettelon tuloksille.

Or. en

Perustelu

Avoimuusperiaatetta noudattaen.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistä etua koskevien hankkeiden on 
täytettävä seuraavat yleiset
arviointiperusteet:

1. Yhteistä etua koskevien hankkeiden on 
täytettävä seuraavat yleiset
kelpoisuusperusteet:

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) hanke on EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteiden mukainen;
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Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) hanke edistää merkittävästi liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten 
energiainfrastruktuurikäytävien ja
-alueiden tavoitteiden toteuttamista, ja sitä 
arvioidaan tämän artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti; ja

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) hanke koskee vähintään kahta 
jäsenvaltiota, jos se ylittää suoraan yhden 
tai useamman jäsenvaltion maa- tai 
merirajan tai jos se sijaitsee yhden 
jäsenvaltion alueella, mutta sillä on
kuitenkin merkittävä rajat ylittävä 
vaikutus, tai hankkeella on sisäisen 
vahvistamisen tapauksessa merkitystä
liitteessä IV olevassa 1 kohdassa
määritellyn rajat ylittävän yhteyden 
kannalta tai jos sen tarkoituksena on 
yhdistää saaria ja syrjäisiä alueita 
unionin keskisiin alueisiin.

Or. en

Perustelu

Uusien energialähteiden kehittämistä vastaavalla tavalla on tarpeen tukea uusiutuvan 
sähköntuotannon yhdistämistä sisäistä siirtokapasiteettia vahvistaviin hankkeisiin, jos ne 
edistävät rajat ylittävää siirtoa liitteessä IV määritettyjen ehtojen mukaisesti. 
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Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus;

– markkinoiden yhdentyminen, kilpailu ja 
järjestelmän joustavuus; huomiota on 
kiinnitettävä erityisesti rajat ylittävien 
yhteyksien lisäämiseen ja siirron 
pullonkaulojen välttämiseen;

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– hiilidioksidinsiirron häiriönsiedon ja 
turvallisuuden parantaminen;

– hiilidioksidinsiirron ja -varastoinnin
häiriönsiedon ja turvallisuuden 
parantaminen;

Or. en
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– kuinka kiireellinen kukin ehdotettu hanke 
on markkinoiden yhdentymistä, kilpailua, 
kestävyyttä ja toimitusvarmuutta koskevien 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;
– kuinka montaa jäsenvaltiota kukin hanke 
koskee edellyttäen, ettei mitään 
jäsenvaltiota syrjitä sen maantieteellisen 
sijainnin johdosta;
– kuinka hyvin hanke täydentää muita 
ehdotettuja hankkeita;

– hankkeet, joihin osallistuu 
verkonhaltijoita muistakin jäsenvaltioista 
kuin vain siitä, jonka alueella hanke 
sijaitsee;
– liitteessä II olevan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan 
kuuluvien hankkeiden osalta hankkeen 
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vaikutuspiiriin kuuluvien käyttäjien määrä, 
vuotuinen energiankulutus sekä sellaisista 
resursseista peräisin olevan tuotannon 
osuus näiden käyttäjien kattamalla alueella, 
joita ei voida säätää kysynnän mukaan.

Or. en

Perustelu

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

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

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankkeiden toteuttajien on yhteiseen 
etuun liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi 
laadittava toteuttamissuunnitelma, jonka 
virasto hyväksyy. Suunnitelmaan sisältyy 
aikataulu toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimuksia, lakisääteistä 
hyväksyntää, rakentamista ja käyttöönottoa 
varten sekä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lupamenettelyjen aikataulu.
Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on vastattava alueellaan 
sijaitsevien yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toiminnasta joko itsenäisesti 
tai yhdessä muiden jäsenvaltioiden 
verkonhaltijoiden kanssa. Virasto antaa 
ryhmille neuvontaa sääntelyyn liittyvien 
seikkojen toteutettavuudesta ja etenkin 
sääntelyllisen hyväksynnän aikataulusta.
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Or. en

Perustelu

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

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

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) tarvittaessa viivästyksiä suhteessa 
toteuttamissuunnitelmaan, tällaisten 
viivästysten syitä ja muita kohdattuja 
vaikeuksia koskevia yksityiskohtia.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna
muista kuin pakottavista ja hankkeen 
toteuttajien vastuualueeseen 
kuulumattomista syistä,
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Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) kun viivästys on kestänyt kaksi vuotta,
hankkeen toteuttajan on kolmen 
kuukauden kuluessa hyväksyttävä yhden 
tai useamman 2 artiklan 5 kohdassa 
määritellyn muun verkonhaltijan tai 
sijoittajan investoinnit hankkeen 
toteuttamiseen. Asianomaisen
verkonhaltijan, jonka alueella investointi 
sijaitsee, on annettava toteuttaville 
verkonhaltijoille tai sijoittajille kaikki 
investoinnin toteuttamisessa tarvittavat 
tiedot, liitettävä uudet resurssit verkkoon ja 
tehtävä yleensäkin parhaansa 
helpottaakseen investoinnin toteuttamista 
ja yhteistä etua koskevan hankkeen 
turvallista, luotettavaa ja tehokasta 
toimintaa ja ylläpitoa;

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) jos hankkeen toteuttaja ei ole 
noudattanut a alakohtaa, komissio
julkaisee kaikille 2 artiklan 5 kohdassa 
määritellyille hankkeiden toteuttajille 
avoimen ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Yhteiseen etuun liittyvät hankkeet ovat ensisijaisia hankkeita, ja viivästyksiä hyväksytään jo 
kahden vuoden ylärajaan saakka. Tätä aikarajaa pidemmät viivästykset ovat hyväksyttäviä 
vain silloin, kun ne aiheutuvat hankkeen toteuttajan toimivaltaan kuulumattomista syistä.
Hankkeen toteuttajan vastuun pitäisi tässä mielessä olla selkeä, ja myös komission lisätoimien 
aikarajojen pitäisi olla selviä. Ehdotuspyynnön julkaiseminen on tehokas keino välttää 
toimien pysähtyminen ja edistää markkinoiden yhdentymistä.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Yhteistä etua koskeva hanke voidaan 
poistaa yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisesta luettelosta 3 artiklan
6 a kohdan toisessa virkkeessä 
tarkoitetulla menettelyllä niin kauan kuin 
rakennustöitä ei ole aloitettu tai rahallisia 
sitoumuksia välineiden toimittajille ei ole 
vielä annettu, jos

Or. en

Perustelu

Tietyn vaiheen jälkeen hanketta ei enää pitäisi poistaa yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
luettelosta, jotta voitaisiin välttää sijoittajille aiheutuva epävarmuus.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Or. en
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Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

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

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Infrastruktuuriverkon 
yhteentoimivuuden seuraamiseksi 
hankkeiden toteuttajien on käsiteltävä 
ehdotuksissaan hankkeidensa 
yhdistämistä 14 a artiklassa tarkoitettuun 
toiminnan koordinointijärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Kun yhteiseen etuun liittyvä hanke on 
toiminnassa, virasto seuraa, miten se 
käytännössä edistää sellaisten yleisten ja 
erityisten vaatimusten täyttämistä, joiden 
vuoksi hanke on sisällytetty yhteiseen 
etuun liittyvien hankkeiden luetteloon. 
Tätä tarkoitusta varten virasto voi saada 
kaikki 14 a artiklassa tarkoitetut tiedot, ja 
se täydentää niitä tiedoilla, jotka sillä jo 
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on asetuksen (EU) N:o 1227/2011 
täytäntöönpanon kautta.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) osallistua vastaavan alueellisen 
ryhmän kokouksiin ja raportoida niille.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 
toimittava yhteistyössä eurooppalaisen 
koordinaattorin kanssa hänen 
toteuttaessaan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
tehtäviään.

5. Jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 
toimittava täysin yhteistyössä 
eurooppalaisen koordinaattorin kanssa 
hänen toteuttaessaan 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja tehtäviään.
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Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ohjeistusta, jolla tuetaan jäsenvaltioita 
riittävien toimenpiteiden määrittelyssä ja 
varmistetaan EU:n lainsäädännössä 
edellytettyjen 
ympäristöarviointimenettelyjen 
yhdenmukainen soveltaminen yhteistä etua 
koskevissa hankkeissa. Komissio seuraa 
ohjeistuksen toteutusta tiiviissä 
yhteistyössä alueellisten ryhmien kanssa 
11 a artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä.
Toimivaltaisen viranomaisen on
vahvistettava tapauskohtaisesti
kohtuullinen määräaika, johon mennessä 
yksittäiset päätökset on annettava.
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
yksittäisen päätöksen toisen asianomaisen 
kansallisen viranomaisen puolesta, jos 
mainittu viranomainen ei ole antanut 
päätöstään asetetussa määräajassa eikä 
viivästykselle ole riittäviä perusteita.

(b) koordinoitu järjestelmä: Kattavaan 
päätökseen voi sisältyä useita 
toimivaltaisen viranomaisen ja muiden 
asianomaisten viranomaisten antamia 
yksittäisiä oikeudellisesti sitovia päätöksiä.
Toimivaltaisen viranomaisen on
perustettava tapauskohtaisesti työryhmä,
jossa kaikki asianomaiset viranomaiset 
ovat edustettuina, jotta voidaan laatia 
lupamenettelyä koskeva suunnitelma ja 
valvoa sen täytäntöönpanoa. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
11 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa 
määrittää kohtuullisen määräajan, johon 
mennessä yksittäiset päätökset on 
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Toimivaltainen viranomainen voi kumota 
toisen kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti.

annettava. Toimivaltainen viranomainen 
voi tehdä yksittäisen päätöksen toisen 
asianomaisen kansallisen viranomaisen 
puolesta, jos mainittu viranomainen ei ole 
antanut päätöstään asetetussa määräajassa 
eikä viivästykselle ole muita perusteita
kuin asianomaisen kansallisen 
viranomaisen toimivaltaan 
kuulumattomat syyt. Toimivaltainen 
viranomainen voi kumota toisen 
kansallisen viranomaisen yksittäisen 
päätöksen, jos se katsoo, ettei kyseinen 
viranomainen ole esittänyt riittävää näyttöä 
päätöksen perusteluiksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
kansainvälisen ja unionin lainsäädännön 
asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan, ja 
sen on perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lupaprosessin alkamisajankohdan 
määrittämiseksi hankkeiden toteuttajien on 
ilmoitettava hankkeesta kirjallisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille ja liitettävä 
ilmoitukseen kohtuullisen 
yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
hyväksyttävä ilmoitus tai, jos se ei katso 

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

hankkeen olevan riittävän kypsä 
hakumenettelyyn, hylättävä se kirjallisesti.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava ilmoituksen hylkääminen ja 
ilmoitettava hakijalle kaikki tarvittavat 
lisätiedot, joissa yksilöidään pyydettyjen 
tietojen luonne, lähde ja määritteet.
Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
hyväksynnän allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. Jos hanke 
koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
lupaprosessin alkamispäivä on päivä, 
jolloin viimeinen toimivaltainen 
viranomainen hyväksyy ilmoituksen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa asettaa 
lyhyemmän määräajan.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

umpeen, toimivaltaisen viranomaisen, tai 
9 artiklan 2 b kohtaa sovellettaessa 
toimivaltaisen viranomaisen yhdessä 
asianomaisten viranomaisten kanssa, on 
esitettävä asianomaiselle ryhmälle
kuukauden kuluessa aikarajan 
umpeutumisesta perusteltu syy 
viivästymiselle ja toimenpiteet, jotka on 
toteutettu tai toteutetaan, jotta lupaprosessi 
saadaan päätökseen mahdollisimman pian
Ryhmä voi pyytää toimivaltaista 
viranomaista raportoimaan säännöllisesti 
tässä suhteessa saavutetusta edistyksestä.

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
ensisijaisuuden seuranta ja lupien 
myöntämismenettely
1. Toimivaltaisen viranomaisen ja 
asianomaisten kansallisten viranomaisten 
on kerrottava ryhmän kokouksissa 
edistyksestä, jota on saavutettu yhteiseen 
etuun liittyvien hankkeiden lupien 
myöntämismenettelyissä.
2. Euroopan komissio perustaa, organisoi 
ja julkistaa palkinnon, joka annetaan 
rajatulle määrälle toimivaltaisia 
viranomaisia ja niiden henkilöstölle 
tunnustuksena erinomaisesta työstä 
lupien myöntämismenettelyjen 
toteuttamisessa, ottaen huomioon 
sidosryhmien osallistuminen, 
innovatiivisten käytäntöjen käyttö sekä 
yleinen tehokkuus. Palkintoon voivat 
oikeuttaa myös jäsenvaltioiden 
toteuttamat kansalliset ja rajat ylittävät 
mekanismit parhaiden käytäntöjen 
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vaihtamiseksi ja kapasiteetin lisäämiseksi 
energiainfrastruktuureihin liittyvissä 
lupamenettelyissä.
3. Jäsenvaltioiden on 10 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ilmoitettava komissiolle ja alueellisille 
ryhmille toimista, joita on toteutettu 
8 artiklan 3 ja 4 kohdan, 9 artiklan 1, 2 b, 
3 ja 4 kohdan sekä 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Komissio valvoo saavutettua 
edistystä ja ilmoittaa tarvittaessa 
jäsenvaltioille korjaavien toimien 
tarpeesta kahden kuukauden kuluessa.
4. Jos jäsenvaltiot eivät toteuta vaadittuja 
toimia kolmen kuukauden kuluessa 
3 kohdassa tarkoitetusta komission 
ilmoituksesta tai jos toimivaltainen 
viranomainen ja asianomaiset 
viranomaiset eivät noudata 9 artiklan 
1 kohdan ja 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti kahden kuukauden kuluessa 
11 artiklan 6 kohdan ja 11 a artiklan 1 
kohdan mukaisia ilmoitusvelvoitteita, 
komissio voi kohdistaa jäsenvaltioihin 
pakotteita 5 kohdan mukaisesti.
5. Komissio voi 4 kohdan mukaisesti evätä 
15 artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoitustuen hankkeilta, jotka toteutetaan 
asianomaisen jäsenvaltion alueella.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyjen viipeet on todettu merkittäväksi esteeksi infrastruktuurin rajat ylittävälle 
toteuttamiselle, joka kestää keskimäärin 12 vuotta. Koska kolmen vuoden aikarajan 
noudattamisella voi olla kielteinen vaikutus lupamenettelyihin, tarvitaan muita positiivisia ja 
negatiivisia kannustimia tämän merkittävän viipeitä ja pysähdyksiä aiheuttavan tekijän 
käsittelemiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän asetuksen hallinnollisten ja 
organisatoristen ehtojen noudattaminen, jotta lupamenettelyt olisivat nopeampia ja jotta 
resurssien käyttö kansallisella tasolla olisi entistä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta



PR\890818FI.doc 37/70 PE480.775v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kolmen kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta virastolle 
ja komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava 4 artiklan 
2 kohdan sekä liitteiden IV ja V mukaisia
periaatteita ja ehtoja. Sähkö-ENTSOn ja 
Kaasu-ENTSOn on kuultava 
asianomaisia sidosryhmiä ja myös 
infrastruktuurin käyttäjiä sekä 
hankkeiden kehittäjiä, jotka eivät ole 
siirtoverkon haltijoita, aikaisessa 
vaiheessa menetelmiä kehitettäessä.

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission on annettava menetelmistä 
lausunto kolmen kuukauden kuluessa 
viraston lausunnon vastaanottamisesta.

3. Komission on annettava menetelmistä 
lausunto kuukauden kuluessa viraston 
lausunnon vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Menetelmiä on sovellettava kustannus-
hyötyanalyysiin kaikissa myöhemmissä 
sähkö- ja kaasualan kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa, jotka 
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen
(EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisesti.
Sähkö- ja Kaasu-ENTSOt laativat 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta 
kustannus-hyötyanalyysimenetelmät, joita 
sovelletaan ensimmäiseen tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeiseen 
yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden 
valintakierrokseen yhden vuoden 
siirtymäkauden ajan. Menetelmiä 
kehitetään tiiviissä yhteistyössä viraston ja 
komission kanssa. Komissio hyväksyy 
menetelmät tässä kohdassa määritetyn 
aikarajan mukaisesti. Menetelmiä 
päivitetään sen jälkeen tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sähkön varastointi on liberalisoitu. Kaasun varastointia maan alla voidaan säännellä, mutta 
se ei ole välttämätöntä.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
on yhteistyössä viraston kanssa laadittava 
sellainen asianmukaisten indikaattorien 
joukko, jonka avulla voidaan vertailla eri 
toteuttajien 
yksikköinvestointikustannuksia 
jäsenvaltioissa. Jos virasto pitää sitä 
tarpeellisena, suoritetaan 
investointikustannusten vertailuanalyysi 
yhteistyössä viraston ja kansallisten 
energia-alan sääntelijöiden välillä sen 
varmistamiseksi, että ne käytetään 
tehokkaasti.

Or. en
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Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja
viraston on ilmoitettava 
investointikustannusten merkittävästä 
kasvusta komissiolle. Näiden tietojen 
pohjalta komissio voi esittää kaikille 
hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liiketoimintasuunnitelma, jossa 
arvioidaan hankkeen taloudellista 
kannattavuutta, mukaan lukien valittu 
rahoitusratkaisu sekä liitteessä II olevassa 2 
kohdassa tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden osalta 
markkinatestauksen tulokset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuiseen luetteloon kuuluvien 
hankkeiden osalta hankkeiden toteuttajien 
on esitettävä pyyntönsä 30 päivään 
syyskuuta 2013 mennessä.

Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuiseen luetteloon kuuluvien 
hankkeiden osalta hankkeiden toteuttajien 
on esitettävä pyyntönsä viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua ensimmäisen 
luettelon hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
asianomaisia hankkeen toteuttajia 
kuultuaan tehtävä yhteinen päätös 
investointikustannusten jakamisesta 
kullekin hankkeeseen osallistuvalle 

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

verkonhaltijalle ja kustannusten 
sisällyttämisestä verkkotariffeihin kuuden 
kuukauden kuluessa päivästä, jolloin 
viimeinen asianomainen kansallinen 
sääntelyviranomainen vastaanotti 
viimeisen pyynnön. Kansalliset 
sääntelyviranomaiset voivat päättää jakaa 
vain osan kustannuksista, jos mikään muu 
asianomaiseen infrastruktuuriin liittyvä 
korvaus ei kata niitä, tai jakaa 
kustannukset useiden yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kokonaisuuden 
kesken.

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusten jakamista koskeva päätös on 
julkaistava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusten jakamista koskeva päätös on 
julkaistava.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat riippumattomasti hankkeen toteuttajan 
suorittamaa kustannus-hyötyanalyysiä.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Kunkin kansallisen 
sääntelyviranomaisen on julkaistava 
31 päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
menetelmänsä ja perusteensa, joita ne 
käyttävät arvioidessaan sähkö- ja kaasualan
infrastruktuurihankkeisiin tehtäviä 
investointeja ja niiden aiheuttamia 
tavanomaista suurempia riskejä, sekä 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
asianmukaiset kannustimet.
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Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Toiminnan koordinointi

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– hankkeen kaupallista kannattavuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kannustimia koskeva päätös ja sen 
perustelut; ja

– pumppuvoimaan perustuvissa 
sähkönvarastointihankkeissa kaupallista 
kannattamattomuutta on arvioitava siten, 
että otetaan huomioon kaikkien 
tulovirtojen kattava arviointi erilaisissa 
liiketoimintamalleissa ja ilmennetään 
erilaisia sovellettavia sääntelyjärjestelmiä;

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä syrjiä pumppuvoimaan perustuvaa varastointi-infrastuktuuria kaasun 
varastointiin nähden, koska tällaisella infrastruktuurilla voi olla tärkeä asema 
energiatilanteen rajat ylittävässä tasaamisessa. Tämän infrastruktuuriluokan kaupallista 
kannattavuutta arvioitaessa olisi kuitenkin otettava huomioon kaikki mahdolliset suorat ja 
epäsuorat tulovirrat, kuten energia-infrastruktuurisalkun entistä suuremman osan 
optimoinnista saatavat tulot, sekä sovellettava sääntely. Mitään kaupallisesti kannattavia 
infrastruktuureja ei kuitenkaan voida tukea rahallisesti.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankkeet, jotka kuuluvat liitteessä IV 
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olevassa 1 ja 2 kohdassa määriteltyihin 
luokkiin, voivat saada unionin 
rahoitustukea 15 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti vain, jos asiaan liittyvät 
infrastruktuurin haltijat noudattavat 
voimassa olevaa EU:n oikeutta, joka 
koskee unionin sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoita, eli direktiiviä 
2009/72/EY ja direktiiviä 2009/73/EY.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden integroituminen ja kilpailu ovat keskeisiä tekijöitä pyrittäessä saavuttamaan 
EU:n energiapolitiikan tavoitteina olevat toimitusvarmuus ja kilpailukyky. Jotkin 
jäsenvaltioista eivät ole kuitenkaan vielä panneet täytäntöön unionin 2. ja 3. energiapoliittista 
pakettia, joita unionin yhteisten energiamarkkinoiden toteuttaminen edellyttää. Siksi 
asianomaisten hankkeiden toteuttajien ei pitäisi olla oikeutettuja EU:n rahoitustukeen.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä 14 a artiklassa tarkoitettuun 
toiminnan koordinointiin voidaan saada 
unionin rahoitustukea. 

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sovellettavien kansallisten oikeudellisten 
kehysten vertailua ja niiden suhdetta 
kokonaislupamenettelyyn ja vaikutusta, 
joka on nykyisen sääntelyn ulottamisella 
kansallisen tason 
energiainfrastuktuurihankkeisiin;
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Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – e alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jos yhteiseen etuun liittyvien 
hankkeiden toteutusta koskevassa 
kertomuksessa todetaan, että saavutettu 
kehitys on riittämätöntä EU:n energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, komissio ehdottaa 
30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä 
tämän asetuksen uudelleenlaatimista tai 
esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen havaittujen 
puutteiden käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
energiaverkkoja koskevan 
tiedotuskampanjan, joka suunnataan 
kansalliselle ja paikalliselle yleisölle.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta – johdantokappale

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
sisäiset linjat ja niiden väliset 
yhteenliitännät etenkin Iberian 
niemimaan ja Ranskan välillä ja muut 
sellaiset yhteydet Keski-Eurooppaan, 
joiden avulla saatetaan päätökseen 
sisämarkkinat ja liitetään verkkoon 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
tuotettu sähkö, sekä Välimeren alueen 
kolmansien maiden väliset yhteenliitännät 
erityisesti uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön liittämiseksi verkkoon ja 
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sen siirtämiseksi kulutuskeskuksiin ja 
varastointipaikkoihin.

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 5 kohta – johdantokappale

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 käännettävissä 
oleville kaasuvirroille ulkoisten lähteiden 
ja toimitusreittien monipuolistamiseksi ja
Keski-Euroopan toimitusvarmuuden 
parantamiseksi, kaasun lyhyen aikavälin 
toimituskyvyn parantamiseksi ja nykyisten 
LNG-terminaalien ja varastointi-
infrastruktuurin optimoimiseksi.

Or. en

Perustelu

Atlantin puoleinen osa ja Iberian niemimaa ovat keskeisellä sijalla unionin 
maakaasulähteiden monipuolistamisessa. Tällä hetkellä niiden suhteen ollaan hyvin 
riippuvaisia pienestä toimittajamaiden joukosta. Näin saadaan arvokas panos pyrittäessä 
toteuttamaan unionin energiapolitiikan tavoitteita, joita ovat toimitusvarmuus, kilpailu ja 
kestävyys. Nykyistä infrastruktuuria hyödyntämällä saadaan halvempi vaihtoehto tuloreitille 
ja mahdollisesti nopeampi toteutus. 

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 12 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85
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 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

Perustelu

Tämä vastaa liitteessä IV olevaan 1 e kohtaan ehdotettuja muutoksia. Älykkäitä verkkoja on 
laajennettava pienijännitteisiin verkkoihin, joissa tällä hetkellä voidaan saada suurin hyöty 
niiden käytöstä ja jotka yhdistävät suurimman määrän kuluttajia ja pieniä 
sähköntuotantolaitoksia.

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) sellaiset edellä mainittuihin 
putkistoihin liitetyt pysyvät hiilidioksidin 
geologiset varastointilaitokset, jotka ovat 
vähintään kahden jäsenvaltion käytössä.

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 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, ja tuottajia ja 
jakelujärjestelmän haltijoita edustavat 
organisaatiot sekä komissio, virasto ja 
Sähkö-ENTSO.

Or. en

Perustelu

Muiden toimijoiden kuin siirtoverkon haltijoiden on oltava edustettuina alueellisissa ryhmissä 
niitä edustavien organisaatioiden kautta. Kyse on usein hankkeiden toteuttajista, joiden 
käyttämä infrastruktuuri on keskeisellä sijalla energian sisämarkkinoiden ja 
siirtojärjestelmän asianmukaisen toiminnan kannalta. Tästä huolimatta heidän edustuksensa 
kymmenvuotisessa kehittämissuunnitelmassa ei ole aina taattua. Kansallisten sääntelijöiden 
osallistuminen ei saa vähentää tämän asetuksen ja unionin muun lainsäädännön mukaista 
kansallisten sääntelyviranomaisten vastuuta ja velvoitteita. 
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Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 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
ja jotka ovat esittäneet mahdollisesti 
valintakelpoisen hankkeen, ja 
asianomaisen infrastruktuurin haltijoita 
edustavat organisaatiot 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

Perustelu

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 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 tämänhetkisten alueellisten sähkö-
ja kaasualoitteiden, mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Päätöksentekoon ryhmissä voivat 
osallistua vain komissio ja jäsenvaltiot. 
Tehdyt päätökset on perusteltava ryhmälle 
asianmukaisesti, ja niiden on vastattava 
täysin liitteessä II olevan 1 osan 6 
b kohdassa tarkoitettua yhteisymmärrystä.

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin hankkeen toteuttajan on (1) Kunkin hankkeen toteuttajan on 
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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.

toimitettava yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi valintaa koskeva hakemus 
asiaa käsittelevän ryhmän jäsenille, 
mukaan lukien arviointi hankkeen
(hankkeiden) vaikutuksesta liitteessä I 
määriteltyjen ensisijaisten
energiainfrastruktuurikäytävien ja 
-alueiden tavoitteiden toteuttamiseen ja
arvio siitä, täyttyvätkö 4 artiklassa 
määritellyt asiaa koskevat 
arviointiperusteet, arvio siitä, miten hanke 
edistää tapauskohtaisesti kunkin 
4 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa 
määritetyn erityisehdon täyttymistä, sekä 
kaikki muut hankkeen arvioinnin kannalta 
merkitykselliset tiedot. Riittävän 
kypsyyden saavuttaneiden hankkeiden 
osalta toteuttajien on esitettävä 
hankekohtainen kustannus-hyötyanalyysi 
12 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Liitteessä II oleviin luokkiin 1 ja 2 
kuuluvien hankkeiden osalta virasto 
varmistaa yhdessä kansallisten 
sääntelyviranomaisten kanssa 
arviointiperusteiden ja kustannus-
hyötyanalyysin johdonmukaisen 
soveltamisen ja esittää tarvittaessa 
korjauksia.

Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 b) Liitteen II luokkiin 3 ja 4 kuuluvien 
hankkeiden osalta komissio arvioi 
4 artiklan d ja e kohdassa määriteltyjen 
vaatimusten johdonmukaista soveltamista.

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 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) Sen jälkeen, kun ensimmäinen luettelo 
yhteiseen etuun liittyvistä hankkeista on 
hyväksytty kaikissa sitä seuraavissa 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisissa luetteloissa liitteessä II 
olevan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
ehdotettujen sähkönsiirtohankkeiden on 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista sähköverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Sähkö-
ENTSO on laatinut asetuksen (EY) N:o 
714/2009 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma etenee yhä kohti kattavaa näkemystä kaikista 
relevanteista kaasu- ja sähköhankkeista.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikissa yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin laajuisissa luetteloissa, 

(4) Sen jälkeen, kun ensimmäinen luettelo 
yhteiseen etuun liittyvistä hankkeista on 
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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.

hyväksytty kaikissa sitä seuraavissa
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 kehittämissuunnitelma etenee yhä kohti kattavaa näkemystä kaikista 
relevanteista kaasu- ja sähköhankkeista.

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tämän liitteen 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti hanke-ehdotuksia, joita on 
esitetty sisällytettäviksi yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden ensimmäiseen 
luetteloon ja joita ei ole aiemmin arvioitu 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 8 artiklan ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 mukaisesti, 
on arvioitava viraston valvonnassa 
tilanteen mukaan Sähkö-ENTSOn tai 
Kaasu-ENTSOn toimesta sen 
selvittämiseksi, vastaavatko ne unionin 
laajuista kymmenvuotista verkkojen 
kehittämissuunnitelmaa. ENTSOn 
annettua hyväksyntänsä hanke-ehdotusta 
voidaan arvioida tämän asetuksen 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Verkon johdonmukaisen laajentumisen vuoksi on varmistettava, että hanke-ehdotukset 
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vastaavat yhteisön laajuista kymmenvuotista kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelma on 
edelleen pohjana yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden määrittämiselle.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 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 vähintään 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.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus kaasua ja sähköä koskevien vaatimusten kanssa. Koska ala on nuori, 
vaatimus vähintään kolme jäsenvaltiota käsittävästä infrastruktuurista on liian tiukka.

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun arvioidaan liitteessä II olevan 
1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja ehdotettuja sähkö- ja 
kaasuhankkeita, kunkin ryhmän on 
otettava huomioon hankkeet, joiden on 
todettu liittyvän unionin etuun aiemmissa 
hankkeissa, kuten Euroopan laajuisissa 
energiaverkoissa ja Euroopan energia-
alan elvytysohjelmassa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 3 ja 4 
alakohdan soveltamista.

Or. en
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Perustelu

On vältettävä sellaisten hankkeiden keskeytyminen, jotka on hyväksytty ja joita rahoitetaan 
aiemmilla välineiden, kuten Euroopan laajuisten energiaverkkojen ja Euroopan energia-alan 
elvytysohjelman, avulla mutta joita ei ole vielä saatettu loppuun.

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kunkin alueellisen ryhmän pitää 
pyrkiä yksimielisyyteen hankkeista, jotka 
lisätään sen ehdotettuun luetteloon 
yhteiseen etuun liittyvistä hankkeista.

Or. en

Tarkistus 100
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

Kaasun varastoinnin tai nesteytetyn maakaasun avulla voidaan järjestää toimituksia 
useampaan kuin yhteen maahan, jos yhteysinfrastruktuuri on olemassa.
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Tarkistus 101
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 voi 
olla suunniteltu mitä tahansa jännitettä 
käyttäville laitteille ja laitteistoille. Siihen 
osallistuu hankkeiden toteuttajia vähintään
kolmesta jäsenvaltiosta, 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

Perustelu

Älykkäitä verkkoja on laajennettava pienijännitteisiin verkkoihin, joissa tällä hetkellä voidaan 
saada suurin hyöty älykkäiden verkkojen käytöstä ja jotka yhdistävät suurimman määrän 
kuluttajia ja pieniä sähköntuotantolaitoksia. Alan vilkas osallistuminen sekä eri 
jäsenvaltioiden toimijoiden osallistumien edistävät taitotiedon ja teknisen asiantuntemuksen 
saamista ja vaihtamista, mikä edistää älykkäiden verkkojen käyttöä koko Euroopassa.

Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvän siirto- ja 
varastointi-infrastruktuurin osalta hanke 
sijaitsee maantieteellisellä alueella, jolla 
vallitsee tarve, ja lisää hiilidioksidin 
siirto- ja/tai varastointi-infrastruktuurin 
kapasiteettia, tai hankkeeseen liittyy 
keskuksen tai kaasunottolaitoksen 
luominen tulevaa hiilidioksidin siirtoa 
varten vähintään kahden jäsenvaltion 



PR\890818FI.doc 61/70 PE480.775v01-00

FI

välillä ja siihen osallistuu rahoitusalan 
ulkopuolisia hankkeen toteuttajia 
vähintään kolmesta jäsenvaltiosta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 4 artiklan 1 kohdan kanssa. Taitotiedon ja pätevyyden edistäminen 
Euroopan teollisten markkinoiden toimijoiden keskuudessa vielä kehittymättömällä alalla.

Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– arvioidaan vaikutus liitteessä V olevassa 
10 kohdassa määritellyllä analysoitavalla 
alueella suhteessa energiajärjestelmän 
laajuisiin tuotanto- ja siirtokustannuksiin 
ja tukkumarkkinahintojen kehitykseen, 
jotka hankkeesta seuraavat erilaisissa 
suunnitteluskenaarioissa, ottaen 
erityisesti huomioon tärkeysjärjestyksessä 
aiheutuvat muutokset.

Or. en

Tarkistus 104
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 unionin 
tason 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.



PE480.775v01-00 62/70 PR\890818FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Kaasun toimitusvarmuutta mitataan 
laskemalla hankkeen tuottama lisäarvo 
järjestelmän lyhyen ja pitkän aikavälin 
häiriönsietoon ja järjestelmän jäljellä 
olevan joustavuuden parantamiseen, jotta 
se selviää toimitushäiriöistä eri 
skenaarioissa, sekä hankkeen tarjoama 
lisäkapasiteetti mitattuna suhteessa 
infrastruktuurinormiin (N-1-sääntö) 
alueellisella tasolla asetuksen (EU) 
994/2010 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(c) Kaasun toimitusvarmuutta mitataan 
laskemalla hankkeen tuottama lisäarvo
unionin tason kaasujärjestelmän lyhyen 
ja pitkän aikavälin häiriönsietoon ja 
järjestelmän jäljellä olevan joustavuuden 
parantamiseen, jotta se selviää 
toimitushäiriöistä eri skenaarioissa unionin 
tasolla, sekä hankkeen tarjoama 
lisäkapasiteetti mitattuna suhteessa 
infrastruktuurinormiin (N-1-sääntö) 
alueellisella tasolla asetuksen (EU) 
994/2010 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 106
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 ilmasto-olosuhteissa. Toimella 
arvioidaan päästöjen vähentämisen 
kustannukset koko hankkeen ajalta 
verrattuna kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat samanlaisesta 
päästövähennyksestä vaihtoehtoisten 
parhaisiin käytäntöihin liittyvien 
investointien avulla.
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Or. en

Perustelu

Vaatimusta ei ole asetettu määrällisesti, ja sen vuoksi sitä on vaikea käyttää yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden arvioinnin pohjana.

Tarkistus 107
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, kotimaista tuotantoa, 
nesteytetyn maakaasun saatavuutta ja 
hintaa, polttoaineiden hintoja (mukaan 
lukien hiili, kaasu ja öljy), sähkön hintaa, 
kaasuvoimaloiden maantieteellistä 
sijaintia, säilytyslaitosten sijaintia, 
hiilidioksidin hintoja, 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.

Or. en

Tarkistus 108
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-hyötyanalyysissä otetaan 
huomioon rahoitustukea saavien 
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jäsenvaltioiden tilanne niin, että saadaan 
aikaan entistä tasapuolisemmat 
toimintaedellytykset ja voidaan varmistaa, 
että pääoman verrannollisesti korkeampi 
hinta on perusteltu.

Or. en

Perustelu

Energiainfrastruktuurihankkeiden kykyyn tuottaa varoja liittyy korkeampi riski rahallista 
apua saavissa jäsenvaltioissa, mikä johtuu pääoman verrannollisesti korkeammasta hinnasta 
sekä haitallisesta kilpailuasemasta kustannus-hyötyanalyysin valossa. 

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 6 kohta – johdantokappale

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 110
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) vältettyihin hiilipäästöihin liittyvä 
kestävyys;

Or. en
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Perustelu

Vastaa 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä vaatimuksia.

Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 7 kohta – johdantokappale

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 markkinatestauksen tulokset, 
vaikutukset liitteessä IV määriteltyihin 
indikaattoreihin sekä myönteiset ulkoiset
vaikutukset, kuten:

Or. en

Perustelu

Open season -menettelyjen tulokset voivat vaihdella merkittävästi ajan mittaan olosuhteisiin 
liittyvien tekijöiden vuoksi, eivätkä ne ole aina luotettavia keinoja arvioida 
markkinapotentiaalia.

Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) järjestelmän häiriönsieto, mukaan 
lukien kyky sietää katastrofeja ja 
ilmastonmuutosta, ja verkon turvallisuus, 
erityisesti direktiivissä 2008/114/EY 
määritellyissä Euroopan elintärkeissä 
infrastruktuureissa;

(b) järjestelmän häiriönsieto, mukaan 
lukien kyky sietää katastrofeja ja 
ilmastonmuutosta, ja N-1-turvanormit 
täyttävä verkon turvallisuus, erityisesti 
direktiivissä 2008/114/EY määritellyissä 
Euroopan elintärkeissä infrastruktuureissa;

Or. en

Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 7 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e a) panos erilaisten lähteiden ja unionin 
kaasuverkon syöttöpisteiden tasapainon 
parantamisessa.

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. Jo olemassa oleva infrastruktuuri olisi maksimoitava 
niin, että voidaan hyödyntää niiden kaikki mahdollisuudet ja pienentää kansalaisille 
aiheutuvia kuluja.

Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite 5 – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Älykkäiden verkkojen osalta 
kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vaikutukset liitteessä III
määriteltyihin indikaattoreihin.

(8) Älykkäiden verkkojen osalta 
kustannus-hyötyanalyysissa on otettava 
huomioon vaikutukset liitteessä IV
määriteltyihin indikaattoreihin.

Or. en
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PERUSTELUT

Tämänhetkinen tilanne

Kestävän, turvallisen, varman ja kohtuuhintaisen energian saanti on yksi eurooppalaisia 
yhdistävistä suurista haasteista, ja se koskee kansalaisyhteiskuntaa, päätöksentekijöitä, 
teollisuutta ja ympäristönsuojelijoita. Siitä huolimatta unionin energiapolitiikka on kehittynyt 
hitaasti, ja määrärahoja unionin tasolla on osoitettu vähän. Kysymys on vasta hiljattain 
nostettu etualalle Lissabonin sopimuksella. Vaikka komissio onkin määritellyt 
energiapolitiikalle kunnianhimoisia tavoitteita, joita ovat kilpailukyky, toimitusvarmuus, 
kestävyys ja hiilestä irtautuminen, energian sisämarkkinat eivät vieläkään ole yhdistyneet 
riittävässä määrin, tietyt maantieteelliset alueet kärsivät merkittävästä eristäytyneisyydestä 
energian suhteen, eikä saatavissa ei ole riittävästi monimuotoisia energialähteitä, jotka 
parantavat energiaturvaa. Myöskään kuluttajat ja yritykset eivät ole saaneet hintoihin ja 
kestävyyteen liittyvää konkreettista hyötyä. Tällainen yleistilanne ja jäsenvaltioiden 
huomattavan suuri riippuvuus toisistaan edellyttävät unionin tason toimia. Tarvitaan entistä 
nopeampia, päättäväisempiä ja keskitetympiä toimia, ja unionilla on ehdottomasti oltava 
entistä tärkeämpi osa kansallisten toimien koordinoinnissa ja integroimisessa.

Poliittinen tausta

Unionin energiapolitiikassa on asetettu selvät tavoitteet vuodelle 2020: kasvihuonepäästöjen 
vähentäminen 20 %, uusiutuvien energianlähteiden 20 %:n osuus energian loppukäytöstä ja 
energiatehokkuuden parantaminen 20 %. Täytäntöönpanoa koskevaan lainsäädäntöön 
kuuluvat kasvihuonekaasujen päästökauppadirektiivi1, uusiutuvia energialähteitä koskeva 
direktiivi2, hiilen talteenottoa ja varastointia koskeva direktiivi3, kaasun toimitusvarmuutta 
koskeva direktiivi4, kolmas energiapaketti5 ja energiatehokkuutta koskeva direktiivi, josta 
neuvotellaan parhaillaan neuvostossa. Kolmas energiapaketti oli tärkeä askel kohti entistä 
integroidumpaa unionin energiajärjestelmää. Tuore valiokunta-aloitteinen mietintö 
energiainfrastruktuurien painopisteistä vuodelle 2020 ja sen jälkeen (2011/2034(INI))6 oli 
myös innoittava asiakirja kattavan energiaverkkopolitiikkaa koskevan ehdotuksen kannalta. 

Rajat ylittävien energiamarkkinoiden esteet

Viimeaikaisesta kehityksestä huolimatta kilpailukykyisillä markkinoilla on edelleen 
merkittäviä esteitä: Keski-Euroopan siirtoverkoissa on merkittäviä puutteita. Huolimatta siitä, 
että neuvosto on määrittänyt yksittäisille jäsenvaltioille yhteenliittämistä koskevia 
vähimmäistavoitteita, joiden mukaan 10 prosenttia käytössä olevasta sähkön 
tuotantokapasiteetista on liitettävä yhteen vuoteen 2005 mennessä, yhdeksän jäsenvaltioita ei 
ollut vielä toteuttanut tätä vuonna 2010. Sähkönsiirron kasvunopeus on ollut alle puolet siitä, 
mitä se oli edellisen vuosikymmenen aikana. Kaasun keskimääräisten hintojen erot ovat 

                                               
1 Direktiivi 2009/29/EY.
2 Direktiivi 2009/28/EY.
3 Direktiivi 2009/31/EY.
4 Asetus (EU) N:o 994/2010.
5 Direktiivit 2009/72/EY ja 2009/73/EY ja asetukset (EY) 713/2009, 714/2009 ja 715/2009.
6 Valmistelija: Francico Sosa Wagner.
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kasvaneet huomattavasti. Vuoden 2011 alussa käynnissä oli yli 60 rikkomismenettelyä 
pelkästään toiseen sisäistä energiapolitiikkaa koskevaan pakettiin liittyen. Määräaika 
kolmannen energiapaketin saattamiselle kansallisen lainsäädännön osaksi on umpeutunut 
(3. maaliskuuta 2011). Komissio on antanut aivan äskettäin kahdeksan perusteltua lausuntoa, 
joissa se kehottaa kahdeksaa jäsenvaltiota noudattamaan lainsäädännön siirtämistä 
kansalliseen lainsäädäntöön koskevia velvoitteitaan. 

Rajat ylittävän energiainfrastruktuurin kehittämisen esteet

Uusi energiapolitiikka edellyttää paljon uutta infrastruktuuria. Vuoteen 2020 mennessä 
arvioidaan tarvittavan 200 miljardin euron investointeja pelkästään sellaisen 
energiainfrastruktuurin osalta, jolla on rajat ylittävää merkitystä. Edelleen erittäin pitkät 
(keskimäärin 12 vuotta kestävät) energiainfrastruktuurin kansalliset lupamenettelyt 
pysäyttävät usein hankkeita ja vähentävät halukuutta investointipäätöksiin tilanteessa, jossa 
julkista vastustusta ja viipeitä on enemmän ja jossa asianmukaisten rahoitusvälineiden puute 
estää investointeja keskellä vakavaa rahoituskriisiä.

Energiainfrastruktuuriasetusta koskevaan ehdotukseen liittyviä kysymyksiä

Uusi asetus on myönteinen ja tärkeä aloite, koska sen avulla pyritään nopeuttamaan energian 
sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista ja toteuttamaan energiapolitiikkaan ja ilmastoon 
liittyvät EU:n tavoitteet. Se voi hyvin merkittävien investointien toteuttamisen avulla edistää 
taloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista EU:ssa.
Ehdotuksella pyritään energiaverkkojen nykyaikaistamiseen ja niiden liittämiseen toisiinsa.
Sähkön osalta sillä pyritään lisäämään markkinoiden integraatiota ja kilpailukykyä, 
järjestelmän varmuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Samalla hajautettua ja ei-
säädettävää sähköntuotantoa käsitellään älykkäiden verkkojen avulla, yhteyksillä 
varastointipaikkoihin ja sähkönsiirron valtaväylillä. Kaasun suhteen energiavarmuus voidaan 
saavuttaa monipuolistamalla kaasun lähteitä ja toimitusreittejä ja käyttämällä nesteytetyn 
maakaasun varastointia sekä putkistoja, joiden virtaussuunta voidaan kääntää. Ehdotuksella 
tuetaan myös raakaöljyn toimittamista sisämaavaltioihin ja hiilen talteenottoon ja varastointiin 
tarkoitettujen putkistojen käyttöä tuotanto- ja varastointipaikkojen yhdistämiseen.
Ehdotuksessa määritetään yhdeksän ensisijaista maantieteellistä käytävää ja temaattista 
ensisijaista aluetta. Siinä määritetään yhteiseen etuun liittyviä hankkeita koskevat säännöt ja 
perustetaan kussakin jäsenvaltioissa yksin viranomainen (yksi asiointipiste), joka valvoo ja 
nopeuttaa yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden lupamenettelyjä. Siinä ehdotetaan kustannus-
hyötyanalyysiä yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden arvioimiseksi ja sijoitusten kustannusten 
jakamiseksi niin, että otetaan huomioon hyötyä saavat rajat ylittävät alueet. Samalla pyritään 
edistämään entistä suuremman riskin sisältäviä hankkeita ja määritetään ehdot unionin 
rahoitustuelle Verkkojen Eurooppa -välineen kautta. 

Ehdotettua asetusta voidaan kehittää monin tavoin:

a) Yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden valintamenettelyllä pitää pyrkiä 
yleiseurooppalaisiin verkkoihin
Siirtoverkon haltijoiden esittämissä ehdotuksissa ja niiden arvioinnissa alueellisissa ryhmissä 
noudatetaan alhaalta ylös -lähestymistapaa. Hankkeen toteuttajan käsite on määritelty 
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uudelleen ja toteuttajien raportointia alueellisille ryhmille on selvennetty. Yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden valinnasta vastaavien alueellisten ryhmien hallinnassa on jätetty 
huomiotta yksityiskohdat, jotka koskevat sidosryhmien voimatasapainoa, 
päätöksentekomenettelyjä ja kiistojen ratkaisumekanismeja. Kun alueellisten ryhmien 
hallintoa äskettäin käsiteltiin neuvostossa, painopiste oli jäsenvaltioiden etu kansallisten 
"strategisten etujen" suojaamisessa. Tämä on tärkeä kysymys kaiken eurooppalaisen 
infrastruktuurin kehittämisessä.
Unionin yhteisen edun turvaaminen hankkeiden valinnassa olisi asetettava yksittäisten etujen 
yläpuolelle. Yhteiseen etuun liittyvät hankkeet olisi valittava noudattaen kolmatta 
lainsäädäntöpakettia ja yhteisön kymmenvuotisen kehityssuunnitelman mukaista menettelyä. 
Sisämarkkinoita koskevan eurooppalaisen ylhäältä alas -menettelyn on täydennettävä 
järjestelmän vahvaa alhaalta ylös -painotusta ja kansallista menettelyä. Energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolla (ACER) on oltava merkittävä rooli verkkojen 
laajentamisen koordinoinnissa ja sen johdonmukaisuuden takaamisessa, taloudellisten 
tehokkaiden investointien varmistamisessa sekä kuluttajanäkökulman säilyttämisessä.
Hankkeiden valinta ja ryhmittely ensin alueellisella ja sitten unionin tasolla monet erilaiset 
perusteet ja kustannus-hyötyanalyysi huomioon ottaen parantaa objektiivisuutta ja 
yhteisymmärrystä yhteiseen etuun liittyvien hankkeiden valintamenettelyn yhteydessä.

b) Ehdotuksen on annettava tehokkaat välineet infrastruktuurin toteuttamista varten
Rajat ylittävän energiaverkkoinfrastruktuurin kehittäminen ja toteuttaminen on perinteisesti 
kohdannut monia esteitä, ja tämän odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin, mikä koskee myös 
toissijaisuusperiaatteen ja unionin yhteisen edun välistä herkkää tasapainoa.

Ehdotuksella pyritään luomaan menettelyn suuntaviivat. Ensisijaisten käytävien 
määrittäminen selventää odotettua panosta, joka eri alueilla on energiapolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisessa. Yksimielisyyteen perustuvat päätöksentekomenettelyt alueellisissa ryhmissä 
estävät toimien pysäyttämisen yhden osapuolen toimesta. Entistä tehokkaammat 
lupamenettelyt, kolmen vuoden aikaraja ja yhden asiointipisteen toteuttaminen kansallisille 
viranomaisille hankkeita koskevien lupien myöntämisessä ovat keskeisiä välineitä tässä 
menettelyssä. Kun lisäksi eurooppalaisille koordinaattoreille annetaan erityinen toimivalta 
toteutukseltaan ongelmallisten hankkeiden seuraamiseksi aiemmat onnistuneet ja 
epäonnistuneet hankkeet huomioon ottaen, se voi ratkaista osan ongelmista. Kun hankkeiden 
toteuttajat eivät voi panna hankkeita toimeen suunniteltujen aikarajojen puitteissa 
toimivaltaansa kuulumattomien syiden vuoksi ja kun toteutusta uhkaavat merkittävät viipeet, 
otetaan käyttöön selkeitä määräaikoja ja menettelyjä, jotta uudet hankkeiden toteuttajat voivat 
liittyä hankkeisiin tai siirtää ne itselleen.
Tarvitaan tehokkaita välineitä, jotta voidaan selvitä yhä lisääntyvästä maantieteellisestä 
epäsymmetriasta ja eristymisestä ja jotta voidaan taata alueellinen yhtenäisyys koko 
unionissa. Säädettyjen toimien tehokkuuden takaamiseksi ja esteiden voittamiseksi on 
otettava käyttöön välineitä, joiden avulla sidosryhmät saadaan toimimaan yhteisten 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi ja joiden avulla voidaan vähentää 
rajat ylittävien verkkojen keinotekoisia esteitä. 

c) Ehdotuksen on edelleen tuettava verkkojen haltijoiden yhteistyötä ja koordinointia 
haluttujen tulosten saamiseksi
Eri jäsenvaltiot ovat edenneet eri nopeudella kohti keskinäisten yhteenliittymien lisäämistä ja 
energiantuotantoa uusiutuvien energialähteiden avulla, jotka ovat unionin politiikan 
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tavoitteita. EU:n rahoituksen ohjaaminen jäsenvaltioille, jotka ovat tehneet vain vähän 
edistyäkseen, sisältää moraalisen vaaran. Tällöin myöhäiset toimijat saavat etua nopeisiin 
toimijoihin nähden odotettuaan sijoituskannustimia. Mahdollisuus käyttää useita toimijoita 
(3+) unionin rahoittamien hankkeiden toteutukseen parantaisi kipeästi kaivattua yhteistyötä 
siirtoverkon haltijoiden välillä. Näin saataisiin suurempi hyöty kerätystä taitotiedosta ja 
lisättäisiin markkinatoimijoiden välistä luottamusta ja edistettäisiin samalla markkinoiden 
integroitumista.
Yhteistyö ja järjestelmän entistä parempi hallinta ovat tarpeen, jotta voidaan taata 
energiaverkkojen optimoitu käyttö ja toiminta siirtoverkon haltijoiden toimesta. Uuden 
energialähteiden valikoiman entistä suurempi tekninen monimutkaisuus, mikä johtuu 
uusiutuvien energialähteiden osuudesta, on lisännyt koordinaation puutteen ja jopa 
energiakatkosten riskiä useasta tahosta riippuvaisissa verkoissa. Rajat ylittäviä tosiaikaisia 
siirtoja koskevien tietojen kerääminen ja seuranta voi tulevaisuudessa olla merkittävä väline 
energiainfrastruktuuriverkon turvallisen ja tehokkaan toiminnan ja myös sen tulevan 
suunnittelun kannalta. Samalla tavoin erittäin tärkeää on infrastruktuurin käytön optimointi 
kuluttajan näkökulma huomioon ottaen. Sähkö-ENTSO ja Kaasu-ENTSO esittävät 
komissiolle ehdotuksia, jotka koskevat unionin energiainfrastruktuurin toiminnan 
asianmukaisen tosiaikaisen koordinoinnin rakennetta ja toteutusta. 

d) Sijoitusten lisääminen
Yksityisten investointien houkutteleminen on keskeinen tekijä. Ehdotuksessa säädetään 
mekanismista, jota käytetään rajat ylittävään kustannusten jakamiseen saadun hyödyn 
mukaisesti jäsenvaltioittain. Asetuksella annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille rooli 
sijoituskannustimien määrittämisessä suhteessa hankkeiden toteuttajien riskeihin. Tarvitaan 
ehkä entistä selkeämpiä unionin suuntaviivoja tai koko Euroopan parhaiden käytäntöjen 
vertailuanalyysejä sijoitusten lisäämiseksi. 
Kaupallinen kannattamattomuus säilytettiin keskeisenä kelpoisuusvaatimuksena EU:n 
rahoitustuen saamiseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä. Tämä on olennaista, jotta voitaisiin 
välttää markkinoiden vääristyminen ja rajoittaa julkinen tuki sellaisiin hankkeisiin, joilla on 
myönteisiä ulkoisia vaikutuksia mutta joita markkinamekanismit eivät muuten toteuttaisi.
Tiivis yhteys "Verkkojen Euroopan" rahoitusvälineisiin yksityisten sijoitusten saamiseksi 
yhteiseen etuun liittyville hankkeille on keskeinen tekijä. Samalla rakennerahastoista 
rahoitetaan paikallisesti tai alueellisesti tärkeitä älykkäitä energianjakeluverkkoja. Nämä kaksi 
rahoituslähdettä täydentävät siis toisiaan. Toisaalta jäsenvaltioiden olisi noudatettava unionin 
energiamarkkinoiden sääntöjä voidakseen käyttää Verkkojen Eurooppa -välineeseen kuuluvia 
EU:n rahoitusvälineitä.


