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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ja antaa arvoa sen kattavuudelle 
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurihankkeiden sääntelyssä etenkin yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden osalta. Valmistelija arvostaa erityisesti toimia, joilla pyritään 
helpottamaan ja nopeuttamaan lupien myöntämistä, ja kannustaa ottamaan ne käyttöön 
tarpeen mukaan myös, jotta voitaisiin kehittää muita kuin rajat ylittäviä 
energiainfrastruktuurihankkeita.

Kertomuksessa korostetaan energiainfrastruktuurin alueellista ulottuvuutta ja otetaan 
huomioon erityisesti sen suora vaikutus kansalaisiin. Energiavarmuuteen, kestävyyteen tai 
infrastruktuurin tehokkuuteen liittyvät odotettavissa olevat myönteiset tulokset eivät usein 
kunnolla vastaa tätä vaikutusta. Siksi alueellisten viranomaisten rooli olisi tunnustettava 
lupamenettelyn eri vaiheissa niin, että päätöksentekomenettelyyn voisivat vaikuttaa tahot, 
joita päätökset eniten koskevat. Lisäksi asianmukaiset julkisten kuulemisten menettelyt tulisi 
yhtenäistää EU:n tasolla.

Ehdotuksen pitäisi luoda sopiva tasapaino kustannustehokkuutta koskevien ehtojen välille. 
Niillä on keskeinen merkitys yksityisille yrittäjille, jotka viime kädessä rahoittavat, kehittävät 
ja hallinnoivat energiainfrastruktuuria, ja ne ovat edellytyksenä rahoitustuen antamiselle 
Verkkojen Eurooppa -välineelle. Viimeksi mainitusta on esitetty asianmukaisia tarkistuksia, 
joilla pyritään määrittämään olosuhteet, joissa yleinen etu ja asiakkaiden etu oikeuttavat 
lisärahoitukseen ilman, että kilpailukyvyn periaate kärsii.

Lisäksi valmistelija ehdottaa kaasuinfrastruktuurihankkeiden laajempaa käsittelyä, jotta kaikki 
niiden tarvittavat osatekijät voidaan sisällyttää kelpoisuusluetteloon ja jotta voitaisiin 
saavuttaa tekninen yhdenmukaisuus ja helpottaa tärkeiden kaasukäytävien kitkatonta 
toimintaa koko unionissa.

Valmistelija katsoo, että menettelyn yksinkertaisuuden ja sidosryhmien mukaantulon pitäisi 
olla yleisiä ohjaavia periaatteita Euroopan laajuista energiainfrastruktuuria kehitettäessä.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komission olisi sisällytettävä
energiainfrastruktuurien painopisteisiin 
saarialueiden energiajärjestelmiä koskeva 
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erityistapaus.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyisen TEN-E-kehyksen arviointi on 
osoittanut selvästi, että vaikka tämä 
politiikka on vaikuttanut myönteisesti 
valittuihin hankkeisiin antamalla niille 
poliittista näkyvyyttä, siitä puuttuu 
kuitenkin kokonaisnäkemys eikä se ole 
tarpeeksi hyvin kohdennettu ja riittävän 
joustava, jotta se voisi täyttää määritellyt 
infrastruktuuripuutteet.

(5) Nykyisen TEN-E-kehyksen arviointi on 
osoittanut selvästi, että vaikka tämä 
politiikka on vaikuttanut myönteisesti 
valittuihin hankkeisiin antamalla niille 
poliittista näkyvyyttä, siitä puuttuu 
kuitenkin kokonaisnäkemys eikä se ole 
tarpeeksi hyvin kohdennettu ja riittävän 
joustava, jotta se voisi täyttää määritellyt 
infrastruktuuripuutteet, eikä unioni ole 
läheskään valmis vastaamaan tämän alan 
tuleviin haasteisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
käyttöönoton nopeuttaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan saavuttaa unionin 
energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet eli 
saattaa valmiiksi energian sisämarkkinat, 
turvata energiansaannin varmuus, etenkin 
kaasun ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 20 
prosenttiin ja parantaa energiatehokkuutta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 
Samaan aikaan unionin on valmisteltava 
infrastruktuurejaan energiajärjestelmänsä 
hiilestä irtautumiseen vuoteen 2050 

(6) Olemassa olevien 
energiainfrastruktuurien parantamisen, 
käynnissä olevien töiden loppuun 
saattamisen ja uusien 
energiainfrastruktuurien käyttöönoton 
nopeuttaminen on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan saavuttaa unionin energia- ja 
ilmastopoliittiset tavoitteet eli saattaa 
valmiiksi energian sisämarkkinat, turvata 
energiansaannin varmuus, etenkin kaasun 
ja öljyn osalta, sekä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus energian loppukäytöstä 
20 prosenttiin ja parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. Samaan aikaan unionin on 
valmisteltava infrastruktuurejaan 
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ulottuvalla pidemmällä aikavälillä. energiajärjestelmänsä hiilestä 
irtautumiseen vuoteen 2050 ulottuvalla 
pidemmällä aikavälillä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Nykyisessä taloustilanteessa on 
ehdottoman tärkeää hyväksyä 
energiakysymyksiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jossa otetaan huomioon 
niiden taloudelliset, ekologiset ja 
sosiaaliset näkökohdat. On tärkeää ottaa 
huomioon sekä myönteiset että kielteiset 
sivuvaikutukset pyrittäessä varmistamaan, 
että unionin kansalaisilla on keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä käytettävissään 
turvallista, kestävää ja kohtuuhintaista 
energiaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka energian sisämarkkinat ovat 
oikeudellisesti olemassa siinä muodossa 
missä ne on määritelty sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/72/EY ja 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/73/EY, ne 
ovat edelleen hajanaiset, koska kansallisia 
energiaverkkoja ei ole liitetty riittävällä 
tavalla yhteen. Unionin laajuiset 
integroidut verkot ovat kuitenkin 

(7) Vaikka energian sisämarkkinat ovat 
oikeudellisesti olemassa siinä muodossa 
missä ne on määritelty sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/72/EY ja 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/73/EY, ne 
ovat edelleen hajanaiset, koska kansallisia 
energiaverkkoja ei ole liitetty riittävällä 
tavalla yhteen. Unionin laajuiset 
integroidut verkot sekä 
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olennaisen tärkeät, jotta voidaan varmistaa 
kilpaillut ja hyvin toimivat yhdennetyt 
markkinat, jotka edistävät kasvua, 
työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

energiatehokkuuden lisäämisen ja 
jaettujen uusiutuvien energialähteiden 
integroimisen mahdollistavan älykkään 
verkon infrastruktuurin käyttö ovat 
kuitenkin olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
varmistaa kilpaillut ja hyvin toimivat 
yhdennetyt markkinat, jotka edistävät
resurssitehokasta kasvua, työllisyyttä ja 
kestävää kehitystä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Syrjäisimmät alueet ovat erittäin 
riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden 
tuonnista, mikä aiheuttaa niiden 
talouskasvulle ja -kehitykselle 
huomattavia lisäkustannuksia. Tällaiset 
alueet voivat toimia uusiutuvien 
energialähteiden sekä sähkön ja 
maakaasun siirron 
luonnonlaboratorioina, ja tätä roolia olisi 
edistettävä toteuttamalla yhteistä etua 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
monipuolistamaan alueellista 
energiaperustaa sekä lisäämään 
kestävyyttä ja energiatehokkuutta ja siten 
auttamaan Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä asetuksessa esitetään Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen viiveetöntä 
kehittämistä ja yhteentoimivuutta koskevat 
säännöt, jotta voidaan saavuttaa 
perussopimuksen energiapoliittiset 

(13) Tässä asetuksessa esitetään Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen viiveetöntä 
kehittämistä ja yhteentoimivuutta koskevat 
säännöt, jotta voidaan saavuttaa 
perussopimuksen energiapoliittiset 
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tavoitteet eli varmistaa energian 
sisämarkkinoiden toiminta ja unionin 
energiansaanti, edistää energiatehokkuutta 
ja energian säästämistä ja uusien ja 
vaihtoehtoisten energiamuotojen 
kehittämistä sekä edistää energiaverkkojen 
yhteenliittämistä. Näiden tavoitteiden 
kautta tämä ehdotus edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua ja tuo koko 
unionille kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä.

tavoitteet eli varmistaa energian 
sisämarkkinoiden toiminta, vähentää 
riippuvuutta tuonnista ja turvata unionin 
energiansaanti, edistää energiatehokkuutta 
ja energian säästämistä ja uusien ja 
vaihtoehtoisten energiamuotojen 
kehittämistä sekä edistää energiaverkkojen 
yhteenliittämistä. Näiden tavoitteiden 
kautta tämä ehdotus edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua ja tuo koko 
unionille kilpailukykyyn ja taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyötyjä. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä 
asetuksessa edistetään menettelyyn 
osallistuvien alueellisten viranomaisten 
kanssa sopivassa lupamenettelyn 
vaiheessa järjestettäviä kuulemisia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
yksilöitävä yhteisin, läpinäkyvin ja 
objektiivisin perustein sen mukaan, kuinka 
paljon ne vaikuttavat energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sähkön ja 
kaasun osalta ehdotettujen hankkeiden olisi 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa olisi erityisesti otettava 
huomioon 4 päivänä helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät tarpeesta integroida reuna-
alueiden energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin.

(15) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
yksilöitävä yhteisin, läpinäkyvin ja 
objektiivisin perustein sen mukaan, kuinka 
paljon ne vaikuttavat energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sähkön ja 
kaasun osalta ehdotettujen hankkeiden olisi 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa olisi erityisesti otettava 
huomioon 4 päivänä helmikuuta 2011 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät tarpeesta integroida reuna-
alueiden energiamarkkinat unionin 
sisämarkkinoihin ja vahvistaa älykkäiden 
verkkojen infrastruktuurin käyttöönotto.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
toteutettava mahdollisimman pian ja niitä 
olisi seurattava ja arvioitava tiiviisti 
aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 
hallinnollista taakkaa hankkeiden 
toteuttajille. Komission olisi nimitettävä 
eurooppalaiset koordinaattorit hankkeille, 
joissa kohdataan erityisiä vaikeuksia.

(18) Yhteistä etua koskevat hankkeet olisi 
toteutettava mahdollisimman pian ja niitä 
olisi seurattava ja arvioitava tiiviisti 
aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 
hallinnollista taakkaa hankkeiden
toteuttajille, varsinkin jos kyseessä ovat 
pienet ja keskisuuret yritykset. Komission 
olisi nimitettävä eurooppalaiset 
koordinaattorit avustamaan hankkeissa, 
joissa kohdataan erityisiä vaikeuksia, jotta 
tällaiset hankkeet eivät vaarannu.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille, joilla 
on haitallisia ympäristövaikutuksia, olisi 
myönnettävä lupa yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, kun kaikki 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät.

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille, joilla 
on haitallisia ympäristövaikutuksia, olisi 
myönnettävä lupa yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, kun kaikki 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät. Olisi syytä 
määrittää tärkeysjärjestyksen ja 
kustannustehokkuuden mukaan, missä 
infrastruktuuri voitaisiin minimoida 
energiatehokkuustoimilla, missä nykyistä 
kansallista ja rajat ylittävää 
infrastruktuuria voidaan parantaa tai 
nykyaikaistaa ja missä tarvitaan uutta 
infrastruktuuria ja missä se voidaan 
rakentaa nykyisen energia- tai 
energiansiirtoinfrastruktuurin oheen.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Yhden toimivaltaisen viranomaisen 
perustamisen kansallisella tasolla 
kokoamaan yhteen tai koordinoimaan 
kaikkia lupamenettelyjä ("keskitetty 
palvelupiste") pitäisi vähentää 
monimutkaisuutta, parantaa tehokkuutta ja 
avoimuutta ja edesauttaa jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tiivistämistä.

(21) Yhden toimivaltaisen viranomaisen 
perustamisen kansallisella tasolla 
kokoamaan yhteen tai koordinoimaan 
kaikkia lupamenettelyjä ("keskitetty 
palvelupiste") pitäisi vähentää 
monimutkaisuutta, parantaa tehokkuutta ja 
avoimuutta ja edesauttaa jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön tiivistämistä 
perustamalla näiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisiä yhteisiä työryhmiä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan 
soveltamaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden lupamenettelystä annettuja 
säännöksiä tarvittaessa muihin 
energiainfrastruktuurihankkeisiin.

Perustelu

Jäsenvaltioita tulisi kannustaa käyttämään unionin parhaita käytäntöjä myös muihin 
hankkeisiin, jotta voitaisiin parantaa tarvittavan infrastruktuurin tehokkuutta, estää 
ylikuormitus ja välttää kaksitasoisen järjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)



PE486.214v02-00 10/48 AD\903475FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Suunniteltaessa Euroopan laajuisia 
verkkoja olisi asetettava etusijalle 
liikenne-, viestintä- ja energiaverkkojen 
yhteenliittäminen, jotta voidaan 
varmistaa, että maankäyttö rajoittuu 
minimiin, sekä huolehtia 
mahdollisuuksien mukaan siitä, että 
nykyisiä ja/tai käyttämättömiä reittejä 
käytetään uudelleen, koska siten voidaan 
vähentää minimiin mahdolliset 
sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset 
vaikutukset ja paikallisyhteisöille 
aiheutuva rasite.

Tarkistus 14

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) Investoiminen Euroopan laajuisiin 
energiainfrastruktuureihin on erityisen 
tärkeää, koska siten voidaan luoda 
kehitystä ja työpaikkoja. Koska 
energiainfrastruktuureja on kehitettävä
kiireellisesti, lupamenettelyjen 
yksinkertaistamiseen on siksi 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.

Tarkistus 15

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

(b) helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden viiveetöntä toteuttamista 
nopeuttamalla lupien myöntämistä ja 
parantamalla yleisön osallistumista;

(b) helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden viiveetöntä toteuttamista 
nopeuttamalla lupien myöntämistä ja 
asettamalla yleisön osallistumista koskevat 
vähimmäisvaatimukset;

Tarkistus 16

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 ja laitoksia, jotka on 
suunniteltu mahdollistamaan sähkön tai 
kaasun siirto ja jakelu, öljyn tai 
hiilidioksidin siirto taikka sähkön tai 
kaasun varastointi tai nesteytetyn 
maakaasun vastaanotto, varastointi, 
kaasuttaminen ja paineenvähennys ja 
jotka sijaitsevat unionin alueella tai 
yhdistävät unionin ja yhden tai useamman 
unionin ulkopuolisen maan;

Perustelu

Kaasun energiainfrastruktuuri käsittää myös nesteytetyn maakaasun käsittelyyn tarkoitetut 
terminaalit. Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus liitteessä II olevan 1 artiklan kanssa, 
määritelmää mukautetaan tämän ottamiseksi huomioon.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 'koko energiajärjestelmän käsittävällä 
kustannus-hyötyanalyysillä' arviota, joka 
suoritetaan kattavasti unionin tasolla ja 
jota käytetään pohjana yhteistä etua 
koskevien hankkeiden valinnassa 
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noudattaen asetuksen (EY) N:o 715/2009 
8 artiklassa määriteltyjä verkon 
kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman 
tavoitteita.

Perustelu
Asetuksessa viitataan erilaisiin kustannus-hyötyanalyyseihin sekä muihin analyyseihin ja 
arvioihin. Tarvitaan selvennystä ja määritelmää. Kustannus-hyötyanalyysit olisi suoritettava 
ylätasolla eikä hankekohtaisesti.

Kaasuinfrastruktuurihankkeet perustuvat vakaisiin sitoumuksiin, joita esimerkiksi 
markkinatoimijat antavat markkinatutkimusten seurauksena tai joita antavat kansalliset 
sääntelyviranomaiset. Näissä jo vakaisiin sitoumuksiin perustuvissa hankkeissa yksittäisten 
hankkeiden kustannus-hyötyanalyysit kaksinkertaistaisivat työn suurelta osin.

Tarkistus 18

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.

Perustelu

Siirretään artiklan loppuun, jotta artikla sopisi yhteen päätöksenteon nykyiseen aikajanaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio perustaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä varten 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
määritellyn alueellisen ryhmän, jäljempänä 
'ryhmä', kunkin liitteessä I määritellyn 

2. Komissio perustaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä varten 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
määritellyn alueellisen ryhmän, jäljempänä 
'ryhmä', kunkin liitteessä I määritellyn 
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ensisijaisen käytävän ja alueen ja niiden 
kattaman maantieteellisen alueen pohjalta.

ensisijaisen käytävän ja alueen ja niiden 
kattaman maantieteellisen alueen pohjalta.
Jokainen ryhmä hoitaa tehtävänsä 
aiemmin sovittujen toimivaltuuksien 
perusteella.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jo olemassa olevat ryhmät tai 
muut elimet ovat työskennelleet ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa unionin 
energiajärjestelmien kannalta 
huomattavan merkittävien hankkeiden 
valitsemiseksi, kukin 2 kohdassa 
tarkoitettu ryhmä ottaa asianmukaisesti 
huomioon näissä ryhmissä tai elimissä jo 
tehdyn työn. Jos nykyiset ryhmät tai muut 
elimet ovat aikaisemmin sopineet unionin 
kannalta merkittävistä hankkeista tai 
hankeluetteloista, näitä hankkeita tai 
luetteloita koskevat tiedot on välitettävä 
kullekin 2 kohdassa tarkoitetulle 
ryhmälle, sillä nämä tiedot ovat perustana 
yhteistä etua koskevan hankkeen 
valintaprosessille.
Edellä olevan 2 artiklan 5 kohdan 
a alakohdan säännöksillä ei rajoiteta 
hankkeen toteuttajan oikeutta toimittaa 
yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi 
valintaa koskeva hakemus asiaa 
käsittelevän ryhmän jäsenille.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kukin ryhmä laatii luettelon ehdotetuista 3. Kukin ryhmä laatii luettelon ehdotetuista 
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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.

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 väliaikainen hyväksyntä, 
joiden alueeseen hanke liittyy, ennen kuin 
hanke sisällytetään 4 artiklan nojalla 
toimitettavan ehdotettujen hankkeiden 
lopulliseen luetteloon.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos yksittäinen hanke-ehdotus ei saa 
yhden jäsenvaltion väliaikaista 
hyväksyntää, asianomaisen jäsenvaltion 
on annettava ryhmälle vastalausettaan 
koskeva kirjallinen selvitys. Sen jälkeen, 
kun hankkeen toteuttajien on annettu 
mahdollisuus käsitellä vastalauseen 
aihetta, ryhmä voi hyväksyä 
äänestysmekanismilla "yksimielisyys 
miinus yksi" hankkeen sisällyttämisen 
ehdotettuun luetteloon siten, että 
vastalause merkitään muistiin.

Tarkistus 23

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 

5. Liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien sähkö- ja 
kaasuhankkeiden osalta viraston on 
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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.

annettava neljän 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 
tekemän analyysin tuloksiin kansallisten 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien nojalla.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio laatii unionin laajuisen 
luettelon yhteistä etua koskevista 
hankkeista ryhmien hyväksymien 
alueellisten luetteloiden pohjalta. 
Luetteloa tarkastellaan uudelleen ja se 
saatetaan tarvittaessa ajan tasalle kahden 
vuoden välein. Ensimmäinen luettelo 
hyväksytään viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2013.

(Katso tarkistuksen esittäjän ensimmäinen tarkistus)

Perustelu

Siirto 1 kohdasta aikataulusyistä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission tehtyä 1 kohdassa 7. Komission tehtyä päätöksen yhteistä 
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tarkoitetun hyväksymispäätöksen yhteistä 
etua koskevista hankkeista tulee 
erottamaton osa asetusten (EY) N:o 
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 12 
artiklassa tarkoitettuja alueellisia 
investointisuunnitelmia ja direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY 22 artiklassa 
tarkoitettuja kansallisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia. 
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

etua koskevista hankkeista tulee 
erottamaton osa asetusten (EY) N:o 
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa tarkoitettuja alueellisia 
investointisuunnitelmia ja direktiivien 
2009/72/EY ja 2009/73/EY 22 artiklassa 
tarkoitettuja kansallisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia. 
Hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

(Katso siirto 1 kohdasta 6 kohtaan)

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– yhteentoimivuus ja järjestelmän 
turvallinen toiminta;

– toimitusvarmuus, muun muassa 
yhteentoimivuus ja järjestelmän turvallinen
ja luotettava toiminta;

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen tuotantoyksikköjen, 
muun muassa uusiutuvan energian, 
yhdistäminen verkkoon, millä 
mahdollistetaan energian siirto;

Perustelu

EU:lla on edessään suuri haaste vanhojen tehottomien ja ei-ympäristöystävällisten, 
esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla toimivien voimalayksikköjen korvaamisessa. EU:ssa 
perustetaan uusia voimaloita myös alueilla, joilla verkko ei ole kehittynyt tai se on uusittava. 
Siksi asetuksella olisi vahvistettava kannustimia uusiin voimalainvestointeihin edistämällä 
verkon tarpeellista kehitystä, jotta uutta energiaa voidaan yhdistää verkkoon.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

– toimitusvarmuus, esimerkiksi
toimituslähteiden, toimittajien ja reittien 
monipuolistaminen;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

– kilpailu, esimerkiksi toimituslähteiden, 
toimittajien ja reittien monipuolistaminen;

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

– toimitusvarmuus vähentämällä 
riippuvuutta yhdestä toimituslähteestä tai 
-reitistä;

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

Perustelu

On epäselvää, miksi toimitusvarmuutta koskeva arviointiperuste on erilainen öljy- ja 
kaasusektorilla.

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 

4. Kukin ryhmä asettaa samojen
ensisijaisten infrastruktuurikäytävien tai -
alueiden toteuttamiseen vaikuttavat 
hankkeet tärkeysjärjestykseen. Kukin 
ryhmä määrittelee 
tehtävänmäärityksessään 
tärkeysjärjestykseen asettamista koskevan 
menetelmän sekä toisessa alakohdassa ja 
2 kohdassa asetettujen 
arviointiperusteiden suhteellisen painon; 
tärkeysjärjestykseen asettaminen voi siksi 
johtaa hankkeiden yleiseen ryhmittelyyn.
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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.

Tässä yhteydessä ja samalla kun 
varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet 
hankkeille, joihin osallistuu reuna-
alueiden jäsenvaltioita, on otettava 
asianmukaisesti huomioon
(a) kuinka kiireellinen kukin ehdotettu 
hanke on markkinoiden yhdentymistä, 
kilpailua, kestävyyttä ja toimitusvarmuutta 
koskevien unionin energiapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta;
(b) kuinka montaa jäsenvaltiota kukin 
hanke koskee; ja
(c) kuinka hyvin hanke täydentää muita 
ehdotettuja hankkeita.
Liitteessä II olevan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun luokkaan kuuluvien 
älykkäiden verkkojen osalta asetetaan 
tärkeysjärjestykseen hankkeet, jotka 
vaikuttavat kahteen samaan 
jäsenvaltioon, ja 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.

Tarkistus 34

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 

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 
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järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien
hankkeiden toteuttamista.

järjestää kokouksia asianomaisten 
osapuolten kanssa. Ryhmät voivat myös 
pyytää virastoa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden toteuttamista. Nämä 
toimenpiteet on toteutettava tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja 
siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Nämä tiedot olisi toimitettava myös toimivaltaisille viranomaisille, koska näiden hankkeiden 
lupien täytäntöönpanotehtävä on annettu niille eikä ryhmille tai ACERille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Virasto tai vastaava ryhmä voi pyytää, että 
ulkopuolinen riippumaton asiantuntija 
laatii tai tarkistaa kertomuksen ennen sen 
esittämistä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Hankkeiden toteuttajia pitäisi voida rankaista heidän aiheuttamistaan viivästyksistä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – johdantokappale
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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 
rakentaminen ja käyttöönotto viivästyy 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna 
muista kuin pakottavista ja hankkeen 
toteuttajien vastuualueeseen 
kuulumattomista syistä,

(Katso luetelmakohtiin tehdyt tarkistukset: kaikista tähän kohtaan tehdyistä tarkistuksista 
olisi äänestettävä yhtenä ryhmänä)

Perustelu

Otettu neuvoston kannasta. Tätä tarkistusta tarvitaan selkeyttämään julkista tarjouskilpailua, 
jos hanke viivästyy. Alkuperäisessä tekstissä ei vahvisteta, miten komissio toteuttaisi tämän 
menettelyn. Lisäksi tieto ja taito löytää uusi toteuttaja on toimivaltaisella virnaomaisella eikä 
komissiolla.

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) sikäli kuin direktiivien 2009/72/EY ja 
2009/73/EY 22 artiklan 7 kohdan a, b tai 
c alakohtaa sovelletaan vastaavien 
kansallisten säädösten mukaan, 
kansalliset sääntelyviranomaiset 
varmistavat investoinnin toteuttamisen;

(Katso tämän kohdan johdantokappaleeseen esitetty tarkistus: kaikista tähän kohtaan 
tehdyistä tarkistuksista olisi äänestettävä yhtenä ryhmänä)

Tarkistus 40
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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 kansallisen sääntelyviranomaisen 
6 kohdan a alakohdan mukaiset 
toimenpiteet eivät riitä varmistamaan 
hankkeen toteuttamista tai ne eivät ole 
sovellettavissa, kyseisen hankkeen 
toteuttaja valitsee hankkeen rahoittamista 
tai rakentamista varten kolmannen 
osapuolen. Hankkeen toteuttaja tekee niin 
ennen kuin hanke viivästyy yli kaksi 
vuotta toteuttamissuunnitelmassa olevaan 
käyttöönottopäivään verrattuna.

(Katso tämän kohdan johdantokappaleeseen esitetty tarkistus: kaikista tähän kohtaan 
tehdyistä tarkistuksista olisi äänestettävä yhtenä ryhmänä)

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kolmatta osapuolta ei ole valittu 
b alakohdan mukaisesti, kansallisen 
sääntelyviranomaisen tai jäsenvaltion on 
nimitettävä kahden kuukauden kuluessa 
hankkeen rahoittamista tai rakentamista 
varten kolmas osapuoli, joka hankkeen 
toteuttajan on hyväksyttävä.

(Katso tämän kohdan johdantokappaleeseen esitetty tarkistus. Kaikista tähän kohtaan 
tehdyistä tarkistuksista olisi äänestettävä yhtenä ryhmänä.)

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) jos hanke viivästyy yli kaksi vuotta ja 
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kaksi kuukautta 
toteuttamissuunnitelmassa olevaan 
käyttöönottopäivään verrattuna, 
9 artiklassa tarkoitettu asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi julkaista 
kaikille hankkeiden toteuttajille avoimen 
ehdotuspyynnön hankkeen 
toteuttamiseksi sovitun aikataulun 
mukaisesti. Etusijalle asetetaan 
alueellisen ryhmän niistä jäsenvaltioista 
peräisin olevat hankkeen toteuttajat ja 
sijoittajat, joissa hanke toteutetaan. 
Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
tarvittaessa hyväksyä komission 
hyväksynnän saatuaan 14 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen kannustimien lisäksi muita 
kannustimia osana ehdotuspyyntöä;

(Katso tämän kohdan johdantokappaleeseen esitetty tarkistus. Kaikista tähän kohtaan 
tehdyistä tarkistuksista olisi äänestettävä yhtenä ryhmänä.)

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Katso tämän kohdan johdantokappaleeseen esitetty tarkistus. Kaikista tähän kohtaan 
tehdyistä tarkistuksista olisi äänestettävä yhtenä ryhmänä.)

Tarkistus 44
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Katso tarkistus [n+X], 3 artiklan ensimmäisen kohdan siirto.)

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

(b) hanke ei enää sisälly 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan;

Poistetaan.

Perustelu

Hankkeen ei tarvitse olla mukana kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa, jotta 
sitä voitaisiin pitää yhteistä etua koskevana. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
valintaprosessin perustana olisi oltava, täyttävätkö hankkeet kaikki tämän asetuksen 
relevantit arviointiperusteet ja tarjoavatko ne EU:n laajuisesta perspektiivistä riittäviä 
sosioekonomisia hyötyjä, ei se, ovatko ne osa ENTSO-Es-suunnitelmaa.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin laajuisesta luettelosta poistetut 
hankkeet menettävät kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat yhteistä etua 
koskevien hankkeiden oikeudet ja 
velvollisuudet. Tämä artikla ei vaikuta 
hankkeelle ennen poistamispäätöstä 
maksettuun unionin rahoitukseen ellei 
päätös perustunut harkittuun petokseen 
ensimmäisen alakohdan c alakohdan 
nojalla.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää hanketta (hankkeita), jota (joita) 
varten hänet on nimitetty eurooppalaiseksi 
koordinaattoriksi, sekä rajat ylittävää 
vuoropuhelua hankkeen toteuttajien ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
välillä;

(a) edistää hanketta (hankkeita), jota (joita) 
varten hänet on nimitetty eurooppalaiseksi 
koordinaattoriksi, sekä rajat ylittävää 
vuoropuhelua hankkeen toteuttajien ja 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien, 
joihin kuuluvat nimenomaisesti alue-, 
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paikallis- ja itsehallintoviranomaiset,
välillä;

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) antaa hankkeen toteuttajille neuvoja 
hankkeen rahoituspaketista;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
unionin laajuisen luettelon hyväksyminen 
vahvistaa näiden hankkeiden olevan 
yleisen edun mukaisia ja välttämättömiä 
asianomaisissa jäsenvaltioissa, mikä myös 
kaikkien asianomaisten osapuolten, joihin 
kuuluvat nimenomaisesti alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä kansalaiset, 
joita toimenpiteet koskevat, on 
tunnustettava.

Tarkistus 52

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 

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

yhdenmukainen soveltaminen yhteistä etua 
koskevissa hankkeissa, sekä valvoo 
ohjeistuksen soveltamista.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että valitukset, joissa 
kyseenalaistetaan kattavan päätöksen 
asiasisällön tai päätökseen liittyvien 
menettelyjen laillisuus, käsitellään 
mahdollisimman tehokkaasti ja asetetaan 
etusijalle hallinnollisissa järjestelmissä tai 
oikeuslaitoksissa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hankkeen toteuttajan on laadittava 
yleisön osallistumista koskeva 
toimintamalli ja esitettävä se 
toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa 11 artikla 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesta lupaprosessin 
alkamisajankohdasta. Toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä yleisön 
osallistumista koskeva toimintamalli tai 
pyydettävä siihen muutoksia yhden 
kuukauden kuluessa. Toimintamalliin on 
sisällyttävä vähintään liitteessä VI olevassa 
3 kohdassa määritellyt tiedot. Hankkeen 
toteuttajan on ilmoitettava hyväksytyn 
toimintamallin merkittävistä muutoksista 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka voi 
pyytää muutoksia.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankkeen toteuttajien on lisäksi julkaistava 
asiaa koskevia tietoja käyttäen muita 
asianmukaisia tiedotuskanavia, jotka ovat 
julkisesti saatavilla. Tähän sisältyy 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukainen tietojen julkaiseminen 
levikiltään suurimmissa sanomalehdissä 
alueilla ja kaupungeissa, jotka ovat 
hankkeen mahdollisilla reiteillä, 
liitteessä VI olevan 4 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viranomaiset, sidosryhmät ja yleisö, 
joita asia todennäköisesti koskee;

(b) kansalliset ja alueelliset viranomaiset, 
sidosryhmät ja yleisö, joita asia 
todennäköisesti koskee;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

3 kohdassa määritellyn yksityiskohtaisen 
aikataulun noudattamiseksi.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
toimitettava kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta virastolle ja 
komissiolle menetelmät, verkon ja 
markkinoiden mallintaminen mukaan 
luettuina, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Menetelmiä 
laadittaessa on noudatettava liitteessä V
vahvistettuja periaatteita ja niihin pitää 
sisältyä erityisesti asianomaisten 
alueellisten viranomaisten, muun 
infrastruktuurin haltijoiden sekä niitä 
edustavien vastaavien organisaatioiden 
kuuleminen.

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 12 artiklan 7 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun menetelmän 
pohjalta tehtyjen ensimmäisten 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien 
hyväksymisen jälkeen esitetään päivitetty 
versio ENTSOn kustannus-
hyötyanalyysin tuloksista sen 
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julkaisemisen jälkeen tapahtuneen 
edistyksen pohjalta. Hankkeen 
toteuttaja/toteuttajat voi/voivat myös 
sisällyttää huomautuksensa ENTSOn 
kustannus-hyötyanalyysin tuloksiin tai 
lisätietoja, joita ENTSO-analyysi ei kata.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

on otettava huomioon aiheutuneen riskin 
erityisluonne, ja siihen on sisällyttävä 
muun muassa

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaikki muut tarpeellisiksi tai 
asianmukaisiksi katsotut toimenpiteet.

(d) kaikki muut tarpeellisiksi tai 
asianmukaisiksi katsotut toimenpiteet 
mukaan lukien toteutettujen 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
korkeampien käyttökustannusten riskin 
pienentäminen.

Perustelu

Energiainfrastruktuurihankkeisiin osallistuvien yksityisten yrittäjien investointiprosessin 
helpottamiseksi luetteloa käytettävissä olevista kannustimista ei saa rajoittaa vain 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin kannustimiin, ja sen pitäisi kattaa myös odotettujen korkeampien 
käyttökustannusten riski sen jälkeen, kun infrastruktuurihankkeet on toteutettu.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 64
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 65

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

Perustelu

Ei ole loogista jättää öljyputkistoja rahoitustuen ulkopuolelle.
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

15 artiklan 2 kohdassa mainitut kaksi ensimmäistä yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevaa vaatimusta ovat jo riittävän monimutkaisia oikeudenmukaisen ja järkevän valinnan 
suorittamiseksi. Siksi rajat ylittävää kulujen jakautumista koskevan päätöksen 
vastaanottamista ei pitäisi pitää pakollisena vaatimuksena.

Tarkistus 67

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; sekä

(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;

Perustelu

15 artiklan 2 kohdassa mainitut kaksi ensimmäistä yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevaa vaatimusta ovat jo riittävän monimutkaisia oikeudenmukaisen ja järkevän valinnan 
suorittamiseksi. Siksi rajat ylittävää kulujen jakautumista koskevan päätöksen 
vastaanottamista ei pitäisi pitää pakollisena vaatimuksena.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

15 artiklan 2 kohdassa mainitut kaksi ensimmäistä yhteiseen etuun liittyviä hankkeita 
koskevaa vaatimusta ovat jo riittävän monimutkaisia oikeudenmukaisen ja järkevän valinnan 
suorittamiseksi. Siksi rajat ylittävää kulujen jakautumista koskevan päätöksen 
vastaanottamista ei pitäisi pitää pakollisena vaatimuksena.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet voivat saada unionin 
rahoitustukea myös töihin annettavien 
avustusten muodossa [Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen] säännösten 
mukaisesti, jos asianomaiset hankkeen 
toteuttajat voivat selvästi osoittaa, että 
hankkeesta aiheutuu merkittäviä 
positiivisia ulkoisvaikutuksia ja se on 
kaupallisesti kannattamaton tai siihen 
liittyy suuri toiminnallinen riski.
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Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) tapaa, jolla alueviranomaiset 
osallistuvat hankkeiden toteutukseen 
korostaen erityisesti niiden aktiivista 
osallistumista vaiheisiin, joissa kyseisille 
alueille tehdään investointeja.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) linkit hankkeiden toteuttajien 
perustamille hankkeita koskeville 
verkkosivuille.

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) unionin kuhunkin yhteistä etua 
koskevaan hankkeeseen osoittamat ja 
maksamat varat; 

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

(c b) tapaa, jolla alueviranomaiset 
osallistuvat hankkeiden toteutukseen 
korostaen erityisesti niiden aktiivista 
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osallistumista vaiheisiin, joissa kyseisille 
alueille tehdään investointeja;

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

(c c) jo tehtyihin investointeihin liittyvä 
kehitys sekä yhteistä etua koskevien 
hankkeiden mahdolliset esteet, jotka 
saattavat estää niiden normaalin 
toteutuksen toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa sovitussa ajassa.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Länsi-Euroopan pohjois-
eteläsuuntaiset kaasuyhteydet ("NSI West 
Gas"): Länsi-Euroopan pohjois-

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

eteläsuuntaisten kaasuvirtojen 
kaasuinfrastruktuuri toimitusreittien 
monipuolistamiseksi ja kaasun lyhyen 
aikavälin toimituskyvyn parantamiseksi. 

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

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

Perustelu

Joidenkin kaasukäytävien määritelmää on muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon 
kaikenlainen infrastruktuuri (tässä asetuksessa käsitellään myös maanalaista varastointia ja 
nesteytetyn maakaasun terminaaleja) ja jotta määritelmä olisi neutraali. Yleisemmin on 
olennaista, ettei sen ulkopuolelle jätetä investointeja, joita saatetaan tarvita rajat ylittävän 
kapasiteetin lisäykseen esimerkiksi järjestelmän joustavuutta parantamalla.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Perustelu

Joidenkin kaasukäytävien määritelmää on muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon 
kaikenlainen infrastruktuuri (tässä asetuksessa käsitellään myös maanalaista varastointia ja 
nesteytetyn maakaasun terminaaleja) ja jotta määritelmä olisi neutraali. Yleisemmin on 
olennaista, ettei sen ulkopuolelle jätetä investointeja, joita saatetaan tarvita rajat ylittävän 
kapasiteetin lisäykseen esimerkiksi järjestelmän joustavuutta parantamalla.
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Perustelu

Joidenkin kaasukäytävien määritelmää on muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon 
kaikenlainen infrastruktuuri (tässä asetuksessa käsitellään myös maanalaista varastointia ja 
nesteytetyn maakaasun terminaaleja) ja jotta määritelmä olisi neutraali. Yleisemmin on 
olennaista, ettei sen ulkopuolelle jätetä investointeja, joita saatetaan tarvita rajat ylittävän 
kapasiteetin lisäykseen esimerkiksi järjestelmän joustavuutta parantamalla.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Keskisen Itä-Euroopan käytävät 
öljyntoimituksen monipuolistamiseksi
("OSC"): keskisen Itä-Euroopan 
öljyputkiverkon yhteentoimivuus 
toimitusvarmuuden parantamiseksi ja 
ympäristöriskien pienentämiseksi.
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Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

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.

Liitteessä II olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
sähköhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, asiaan liittyvät 
paikallis-, alue- ja 
itsehallintoviranomaiset kaikista 
asianomaisista jäsenvaltioista,
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.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 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.

(1) Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, asiaan liittyvät 
paikallis-, alue- ja 
itsehallintoviranomaiset kaikista 
asianomaisista jäsenvaltioista,
siirtoverkonhaltijat alueellista yhteistyötä 
koskevan velvoitteensa mukaisesti, josta 
säädetään direktiivin 2009/73/EY 7 
artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 
12 artiklassa, kaikki asianomaiset 
infrastruktuurin haltijat ja niitä edustavat 
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vastaavat organisaatiot ja hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja -
alueet koskevat, sekä komissio, virasto ja 
Kaasu-ENTSO.

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa olisi tunnustettava merkitys, joka nesteytetyn maakaasun 
terminaaleilla ja maanalaisilla varastoilla on energian sisämarkkinoiden joustavuuden 
parantamisessa. Vastaavasti varastojen ja nesteytettyyn maakaasuun liittyvien laitteiden 
haltijoilla pitäisi olla virallinen asema sidosryhminä yleiseen etuun liittyvien hankkeiden 
valintamenettelyssä sekä kustannus-hyötyanalyysissä. Siksi tällaisen infrastruktuurin 
haltijoilla ja niitä edustavilla organisaatioilla (GIE) pitäisi olla virallinen asema 
sidosryhminä ryhmien kokoonpanossa, sillä ne edustavat varastoinnin ja nesteytetyn 
maakaasun laitteistojen haltijoita, jotka ovat myös hankkeiden toteuttajia.

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

Vaikka hankkeen toteuttajilla ja virastolla 
on ryhmän jäseninä muita oikeuksia, 
niillä ei ole äänestysoikeutta ja ne voivat 
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osallistua vain tarkkailijoina ehdotetun 
luettelon toimittamista koskevaan 
lopulliseen hyväksymiseen 3 artiklan 4 
kohdan mukaisesti.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Virhe tekstissä.

Tarkistus 85

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.

Poistetaan.
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Perustelu

Hankkeen ei tarvitse olla mukana kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa, jotta 
sitä voitaisiin pitää yhteistä etua koskevana. Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
valintaprosessin perustana olisi oltava, täyttävätkö hankkeet kaikki tämän asetuksen 
relevantit arviointiperusteet ja tarjoavatko ne EU:n laajuisesta perspektiivistä riittäviä 
sosioekonomisia hyötyjä, ei se, ovatko ne osa ENTSO-Es-suunnitelmaa.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi nesteytetyn maakaasun terminaalit on otettava mukaan, koska 
myös ne mainitaan liitteessä II olevassa 2 kohdassa.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Yhteentoimivuutta ja järjestelmän 
turvallista toimintaa mitataan 
viimeisimmässä saatavilla olevassa 
kymmenvuotisessa sähköverkon 
kehittämissuunnitelmassa tehdyn analyysin 
pohjalta erityisesti arvioimalla hankkeen 

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

vaikutus odotettuun kuormitusputoamaan 
liitteessä V olevassa 10 kohdassa 
määritellyllä analysoitavalla alueella 
suhteessa tuotanto- ja siirtokapasiteetin 
riittävyyteen ominaisilla 
kuormitusjaksoilla, ottaen huomioon 
odotetut muutokset äärimmäisissä 
sääilmiöissä ja niiden vaikutukset 
infrastruktuurin häiriönsietoon.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 90

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, käytöstäpoisto- ja 
jätehuoltokustannukset sekä muut 
ympäristöä koskevat ulkoisvaikutukset. 
Menetelmissä on annettava ohjeita 
laskelmissa käytettävistä diskonttokoroista.

Tarkistus 91

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:

Perustelu

Virhe tekstissä.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset viranomaiset, maanomistajat 

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

paikalliset viranomaiset, maanomistajat ja 
hankkeen läheisyydessä asuvat kansalaiset 
sekä suuri yleisö ja sen yhteenliittymät, 
järjestöt tai ryhmät, on tiedotettava ja niitä 
on kuultava laajasti varhaisessa vaiheessa 
ja avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa tuettava aktiivisesti hankkeen 
toteuttajan toteuttamia toimia.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitellut toimenpiteet; (b) suunnitellut toimenpiteet, mukaan 
luettuina erityisten kokousten ehdotetut 
paikat ja päivämäärät;

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä liitteessä olevassa 4 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut erityiset 
kokoukset pidetään sellaisessa paikassa ja 
sellaisena ajankohtana, jotka 
mahdollistavat mahdollisimman usean 
sidosryhmän osallistumisen. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
edellyttää, että hankkeiden toteuttajien on 
tuettava sellaisten sidosryhmien 
läsnäoloa, jotka eivät muuten kykenisi 
osallistumaan taloudellisista tai muista 
syistä.



PE486.214v02-00 48/48 AD\903475FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat sekä 
päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoaminen

Viiteasiakirjat COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
15.11.2011

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI
15.11.2011

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Wojciech Michał Olejniczak
23.11.2011

Valiokuntakäsittely 26.4.2012

Hyväksytty (pvä) 29.5.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

38
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Alain Cadec, 
Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta 
Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, 
Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, 
Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika 
Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, 
Giommaria Uggias


