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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ja antaa tunnustuksen sen kattavuudelle 
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurihankkeiden sääntelyssä etenkin yhteiseen etuun 
liittyvien hankkeiden osalta. Valmistelija antaa tunnustuksen erityisesti toimille, 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. Sitä eivät välttämättä vastaa 
asianmukaisella tavalla hankkeen odotetut myönteiset tulokset, jotka liittyvät 
energiavarmuuteen, kestävyyteen tai infrastruktuurin tehokkuuteen. Siksi alueellisten 
viranomaisten rooli olisi tunnustettava lupamenettelyn eri vaiheissa niin, että 
päätöksentekomenettelyyn voisivat vaikuttaa tahot, joita päätökset eniten koskevat. Lisäksi 
EU:n tasolla tulisi yhtenäistää asianmukaiset julkisten kuulemisten menettelyt.

Ehdotuksen pitäisi luoda sopiva tasapaino kustannustehokkuutta koskevien ehtojen välille. Ne 
ovat keskeisellä sijalla sellaisten yksityisten yrittäjien kannalta, jotka viime kädessä 
rahoittavat, kehittävät ja hallinnoivat energiainfrastruktuuria, ja ne ovat edellytyksenä 
rahoitustuen antamiselle Verkkojen Eurooppa -välineelle. Viimeksi mainitusta on esitetty 
asianmukaisia tarkistuksia sellaisten olosuhteiden määrittämiseksi, 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 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä asetuksessa esitetään Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen viiveetöntä 

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

kehittämistä ja yhteentoimivuutta koskevat 
säännöt, jotta voidaan saavuttaa 
perussopimuksen energiapoliittiset 
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.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
ehdotuksessa edistetään menettelyyn 
osallistuvien alueellisten viranomaisten 
kanssa sopivassa lupamenettelyn 
vaiheessa järjestettäviä kuulemisia.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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



PA\898140FI.doc 5/18 PE486.214v01-00

FI

Tarkistus 3

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, öljyn tai hiilidioksidin siirto taikka 
sähkön tai kaasun varastointi tai jotka ovat 
nesteytetyn maakaasun vastaanottoon, 
varastointiin, kaasuttamiseen tai 
paineenvähennykseen tarkoitettuja 
laitoksia ja jotka sijaitsevat unionin 
alueella tai yhdistävät unionin ja yhden tai 
useamman unionin ulkopuolisen maan;

Or. en

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 4

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 
noudattaen asetuksen (EY) N:o 715/2009 
8 artiklassa määriteltyjä verkon 
kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman 
tavoitteita.

Or. en
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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 5

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

Komission teksti Tarkistus

– toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen voimaloiden 
yhdistäminen verkkoon painottaen 
erityisesti uusiutuvia energialähteitä;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos yhteistä etua koskevan hankkeen 
käyttöönotto viivästyy ilman riittäviä 

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

perusteita yli kaksi vuotta 
toteuttamissuunnitelmaan verrattuna
muuten kuin hankkeen toteuttajan 
toimivaltaan kuulumattomien pakottavien 
syiden vuoksi,

Or. en

Tarkistus 8

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 ja 
erityisesti tällaisten hankkeiden 
vaikutuspiiriin kuuluvien asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tunnustettava.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) viranomaiset, sidosryhmät ja yleisö, 
joita asia todennäköisesti koskee, ottaen 
erityisesti huomioon sellaisten 
asianomaisten alueellisten viranomaisten 
määrittäminen, joita on kuultava;

Or. en



PE486.214v01-00 8/18 PA\898140FI.doc

FI

Tarkistus 10

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.

Or. en

Tarkistus 11

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 

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 
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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.

aiheutuu ja jos tällaiset riskit eivät kuulu 
direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisen vapautuksen piiriin, ottaen 
huomioon energian kuluttajille 
aiheutuvat arvioidut tulevat kustannukset,
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että kyseiselle hankkeelle 
tarjotaan asianmukaisia kannustimia, kun 
sovelletaan direktiivin 2009/72/EY 37 
artiklan 8 kohtaa, direktiivin 2009/73/EY 
41 artiklan 8 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 
714/2009 14 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 13 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 12

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.

Or. en

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.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

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, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten, lainojen tai 
lainavakuuksien muodossa [Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen] 
säännösten mukaisesti, jos ne toteutetaan 
5 artiklan 6 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti tai jos ne 
täyttävät seuraavat perusteet:

Or. en

Perustelu

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 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 15

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;

Or. en

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 16

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) 

(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 
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N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesti, on 
saatu toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja viraston lausunto 
hankkeen kaupallisesta kannattavuudesta.

asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan 
mukaisesti, on saatu toimivaltaisten 
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
viraston lausunto hankkeen kaupallisesta 
kannattavuudesta.

Or. en

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 17

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.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Eteläinen kaasukäytävä ("SGC"):
kaasuinfrastuktuuri 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.
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Or. en

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 22

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

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, toimivaltaiset 
alueelliset viranomaiset 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.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 

Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien
kaasuhankkeiden osalta kukin ryhmä 
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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.

koostuu seuraavien tahojen edustajista: 
jäsenvaltiot, kansalliset 
sääntelyviranomaiset, toimivaltaiset 
alueelliset viranomaiset 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 
vastaavat organisaatiot ja hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja 
-alueet koskevat, sekä komissio, virasto ja
Kaasu-ENTSO.

Or. en

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 24

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 1 alakohta – 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, toimivaltaiset 
alueelliset viranomaiset kaikista 
asianomaisista jäsenvaltioista, hankkeiden 
toteuttajat, joita liitteessä I määritellyt 
ensisijaiset infrastruktuurikäytävät ja
-alueet koskevat, ja komissio.
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Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – 4 alakohta

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 26

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

(a) Sidosryhmille, joihin yhteistä etua 
koskeva hanke vaikuttaa, mukaan lukien 
asianomaiset kansalliset ja alueelliset
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 
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viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

viranomaisen on tarvittaessa tuettava 
aktiivisesti hankkeen toteuttajan 
toteuttamia toimia.

Or. en


