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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa pyrkii olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tavoite on tarkoitus 
saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla, joka on muutossuunnitelma kohti kestävää 
taloutta. Nykyisin kuitenkin yli 75 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu 
fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen mahdollisimman 
pian edellyttää nopeaa, oikeudenmukaista ja täydellistä energiakäännettä. Energiakäänne on 
mahdollinen vain, jos sitä tuetaan Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivoista annetun asetuksen (TEN-E-asetus) mukaisella asianmukaisella 
infrastruktuurilla. Infrastruktuurihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen vievät vuosia, ja ne 
pysyvät toiminnassa vuosikymmenten ajan.

Nykyiset eurooppalaiset energiainfrastruktuurit perustuvat vanhentuneeseen malliin: suuret 
sähkönsiirtojohdot ja kaasun- ja öljynsiirtoputket tuovat laajamittaista tuotantoa 
kulutuskeskuksiin, ja jakelujohdot kytkevät ne loppukäyttäjiin. Huomisen 
energiajärjestelmässä integroidaan erilaisia järjestelmiä ja aloja, ja energian tuotantoon, 
muuntamiseen, aggregointiin, hallintaan, siirtoon ja varastointiin osallistuu monia eri 
toimijoita erityisesti paikallistasolla.

Infrastruktuureihin liittyvien EU:n energiainvestointitarpeiden arvioidaan olevan 
318 miljardia euroa vuosina 2030–20501. Energiatehokkuus etusijalle -periaatteen 
soveltaminen on näin ollen ensisijainen keino pitää kustannukset kurissa, ja samalla se tarjoaa 
lukuisia oheishyötyjä. Euroopalla ei ole varaa tuhlata resursseja hukkainvestointeihin. 
Kutakin uutta ”laitteistopuolen” hanketta olisi arvioitava asianmukaisesti siten, että sitä 
verrataan vaihtoehtoisiin ”langattomiin” ratkaisuihin, ja sen olisi perustuttava vankkoihin 
kestävyyden arviointiperusteisiin, joilla taataan, että se edistää täysipainoisesti 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista.

Useimpien skenaarioiden mukaan energian jäännöskysyntä katetaan lähes kokonaan 
uusiutuvista lähteistä tuotetulla energialla. Merellä tuotettavan uusiutuvan energian 
hyödyntäminen edellyttää kaukosiirtoinfrastruktuurin laajentamista. Jotta voidaan vastata 
pienten uusiutuvaa energiaa hyödyntävien laitosten tarjonnan vaihtelevuuteen, on puolestaan 
kehitettävä älykkäitä jakeluverkkoja, varastointia ja joustoratkaisuja. Uusiutuvaa vetyä 
voidaan käyttää käyttökohteissa, joissa suora sähköistäminen on teknisesti vaikeaa.

ENVI-valiokunnan jäseninä meillä on oikeus huolehtia siitä, että infrastruktuurilainsäädäntö 
antaa EU:lle mahdollisuuden vähentää päästöjä tieteeseen perustuen, suojella resursseja ja 
varmistaa tehokas demokraattinen valvonta. Siksi valmistelija ehdottaa seuraavaa:

Uusi hallintokehys energiatehokkuus etusijalle -periaatteen täytäntöön panemiseksi ja 
EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen takaamiseksi
Verkonhaltijoiden asiantuntemus on kiistaton, mutta niillä on myös selvä intressi 
infrastruktuurin laajentamiseen. Meidän on vältettävä tukeutumista yksinomaan niihin 
laitteistohankkeiden puolueettomassa arvioinnissa energiatehokkuus- ja 

1 Komission valmisteluasiakirja, joka liittyy tiedonantoon ”EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä 
korkeammalle – Panostetaan ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen ihmisten hyväksi” SWD/2020/176 final. 
Taulukko 12: vuotuiset lisäinvestoinnit perustasoon (BSL) verrattuna kaikissa politiikkaskenaarioissa ja MIX-
nonCO2-muunnelmassa (2021–2030 ja 2031–2050, miljardeja euroja vuoden 2015 hintoina); 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf, taulukko 
2, s. 202.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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joustomahdollisuuksien kannalta sekä sähkö-, lämmitys- ja jäähdytys-, teollisuus- ja 
liikennealojen integroinnissa.

Siksi esitetään tasapainoista ja osallistavaa ”energiainfrastruktuurineuvostoa” (EIC), joka 
koostuu kaikkien asiaankuuluvien alojen markkinatoimijoista, riippumattomista 
asiantuntijoista ja kansalaisyhteiskunnan järjestöistä. EIC laatii koko järjestelmän kattavan 
kustannus-hyötyanalyysin, infrastruktuuripuutteita koskevan analyysin, integroidut skenaariot 
sekä kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman ja vuoteen 2050 ulottuvat vankat 
pitkän aikavälin näkymät.

Demokraattisen valvonnan sekä osallistumisen ja osallisuuden lisääminen
Energiakäänne ei toteudu ilman kansalaisten tukea. Heidän ottamisensa mukaan 
energiainfrastruktuurin suunnitteluprosessiin on ratkaisevan tärkeää. Sidosryhmien ja 
kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava EIC:n työhön. Avoimuus on varmistettava koko 
prosessin ajan, ja infrastruktuurien valinnassa ja suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alkuperäiskansoihin ja marginalisoituihin yhteisöihin. Myös parlamentin roolia 
yhteistä etua koskevien hankkeiden valinnassa vahvistetaan siten, että se tarkastelee 
delegoituja säädöksiä infrastruktuuriluokittain.

Painopisteenä uusiutuva energia ja hallinnon hajauttaminen
Uusiutuvan energian eksponentiaalinen kasvu edellyttää jakeluverkkojen ja älykkäiden 
sähköverkkojen, uusiutuvan vedyn tuotannossa käytettävien elektrolyysilaitteistojen, niihin 
liittyvän siirtoinfrastruktuurin sekä lämmitys- ja jäähdytysverkkojen laajentamista. TEN-E-
asetuksella ei kuitenkaan tueta asianmukaisesti näitä investointeja. Näin ollen valmistelija 
ehdottaa arviointiperusteiden mukauttamista erityisesti alentamalla hankkeiden kokoa 
koskevia kynnysarvoja ja arvioimalla hankkeiden hyötyjä muutenkin kuin sen kannalta, missä 
määrin niillä voidaan lisätä fyysistä rajatylittävää siirtokapasiteettia.

Valmistelija ehdottaa, että kaasu- ja hiilidioksidi-infrastruktuurihankkeet jätetään TEN-E-
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä pienimuotoisten uusiutuvaan kaasuun perustuvien 
hankkeiden määrän lisääminen edellyttää vain vähäisiä infrastruktuurin mukautuksia ja 
mahdolliset hiilidioksidin talteenottohankkeet eivät kytkeydy energia-alaan eivätkä näin ollen 
Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin, koska fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
energiantuotanto on mahdollista korvata uusiutuvalla energialla.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Lisäksi komission 
vetystrategiassa29 todetaan, että vedyn 
käyttöönoton edellyttämä laajamittainen 
infrastruktuuriverkko on tärkeä tekijä, 
jonka ainoastaan unioni ja sisämarkkinat 
voivat tarjota. Tällä hetkellä on käytössä 
hyvin vähän vedyn rajatylittävään 
kauppaan ja kuljetukseen tarvittavaa 
infrastruktuuria. Tällaisen infrastruktuurin 
olisi koostuttava merkittävästä määrästä 
maakaasukäytöstä muunnettuja rakenteita, 
joita täydennetään vetyä varten 
rakennetuilla uusilla rakenteilla. Lisäksi 
vetystrategiassa asetetaan strategiseksi 
tavoitteeksi nostaa elektrolyysilaitteistojen 
asennettu kapasiteetti 40 gigawattiin 
vuoteen 2030 mennessä, jotta voidaan 
lisätä uusiutuvan vedyn tuotantoa ja 
helpottaa hiilestä irtautumista fossiilisista 
polttoaineista riippuvaisilla aloilla, kuten 
teollisuudessa tai liikenteessä. Siksi TEN-
E-politiikkaan olisi sisällytettävä uusi ja 
uuteen käyttötarkoitukseen muunnettu 
vedyn siirto- ja varastointi-infrastruktuuri 
sekä elektrolyysilaitteistot. 
Vetyrunkoverkon luominen unionille 
edellyttää, että unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan olisi 
sisällytettävä myös vedyn siirto- ja 
varastointi-infrastruktuuri, jotta voidaan 
arvioida kattavasti ja johdonmukaisesti 
infrastruktuurien kustannuksia ja hyötyjä 
energiajärjestelmälle, myös niiden 
vaikutusta alojen integroitumiseen ja 
hiilestä irtautumiseen.

(14) Lisäksi komission 
vetystrategiassa29 todetaan, että vedyn 
käyttöönoton edellyttämä laajamittainen 
infrastruktuuriverkko on tärkeä tekijä, 
jonka ainoastaan unioni ja sisämarkkinat 
voivat tarjota. Tällä hetkellä on käytössä 
hyvin vähän vedyn rajatylittävään 
kauppaan ja kuljetukseen tarvittavaa 
infrastruktuuria. Tällaisen infrastruktuurin 
olisi koostuttava merkittävästä määrästä 
maakaasukäytöstä muunnettuja rakenteita, 
joita täydennetään vetyä varten 
rakennetuilla uusilla rakenteilla. Lisäksi 
vetystrategiassa asetetaan strategiseksi 
tavoitteeksi nostaa elektrolyysilaitteistojen 
asennettu kapasiteetti 40 gigawattiin 
vuoteen 2030 mennessä, jotta voidaan 
lisätä uusiutuvan vedyn tuotantoa ja 
helpottaa hiilestä irtautumista fossiilisista 
polttoaineista riippuvaisilla aloilla, kuten 
teollisuudessa tai liikenteessä. Siksi TEN-
E-politiikkaan olisi sisällytettävä uusi ja 
uuteen käyttötarkoitukseen muunnettu 
vedyn siirto-, jakelu- ja varastointi-
infrastruktuuri sekä elektrolyysilaitteistot. 
Vetyrunkoverkon luominen unionille 
edellyttää, että unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan olisi 
sisällytettävä myös vedyn siirto-, jakelu- ja 
varastointi-infrastruktuuri, jotta voidaan 
arvioida kattavasti ja johdonmukaisesti 
infrastruktuurien kustannuksia ja hyötyjä 
energiajärjestelmälle, myös niiden 
vaikutusta alojen integroitumiseen ja 
hiilestä irtautumiseen. Lämmitys- ja 
jäähdytysverkkoja varten olisi luotava 
uusi luokka hankkeille, joilla on kriittinen 
vähimmäismassa, lämmitystä ja 
jäähdytystä koskevan EU:n strategian ja 
EU:n energiajärjestelmän 
integrointistrategian arvioinnin 
mukaisesti, jotta voidaan hyödyntää 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien 
lämmitys- ja jäähdytysteknologioiden 
potentiaalia sekä lämmitystä ja 
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jäähdytystä koskevia innovatiivisia 
teknologioita, joilla hyödynnetään 
väistämätöntä hukkalämpöä ja -kylmää 
teollisuuslaitoksista.

__________________ __________________
29 Vetystrategia ilmastoneutraalille 
Euroopalle, COM(2020) 301 final.

29 Vetystrategia ilmastoneutraalille 
Euroopalle, COM(2020) 301 final.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Lisäksi olisi luotava älykkäille 
kaasuverkoille uusi infrastruktuuriluokka, 
jolla tuetaan investointeja, joilla 
integroidaan verkkoon uusiutuvat ja 
vähähiiliset kaasut, kuten biokaasu, 
biometaani ja vety, ja autetaan 
hallinnoimaan näin syntyvää 
monimutkaisempaa järjestelmää 
innovatiivisiin digitaaliteknologioihin 
perustuen.

(15) Lisäksi olisi luotava älykkäille 
kaasuverkoille uusi infrastruktuuriluokka, 
jolla tuetaan investointeja, joilla 
integroidaan verkkoon uusiutuvat kaasut ja 
vety, ja autetaan hallinnoimaan näin 
syntyvää monimutkaisempaa järjestelmää 
innovatiivisiin digitaaliteknologioihin 
perustuen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Unionin laajuinen kymmenvuotinen 
verkonkehittämissuunnitelma, jonka 
pohjalta määritetään yhteistä etua 
koskevat hankkeet sähkö- ja 
kaasuluokissa, on osoittautunut 
toimivaksi. Vaikka sähkön ja kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisella 
verkostolla (ENTSOt) ja 
siirtoverkonhaltijoilla on tärkeä rooli 
prosessissa, lisätarkastelu on tarpeen 
erityisesti, kun on kyse tulevaisuuden 

(20) Unionin laajuinen kymmenvuotinen 
verkonkehittämissuunnitelma on ollut 
perustana yhteistä etua koskevien 
hankkeiden määrittämiselle sähkö- ja 
kaasuluokissa. Tarvitaan kuitenkin pitkän 
aikavälin visiota, jotta voidaan taata, että 
käyttöön otetaan tulevaisuudenkestävät 
menetelmät ja skenaariot, joilla edistetään 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden ja 
merellä tapahtuvaa energiantuotantoa 
koskevien vuoden 2040 tavoitteiden sekä   
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skenaarioiden määrittelemisestä, 
infrastruktuurien pitkän aikavälin 
puutteiden ja pullonkaulojen 
määrittämisestä sekä yksittäisten 
hankkeiden arvioimisesta, jotta voidaan 
lisätä luottamusta prosessiin. 
Riippumattoman validoinnin tarpeen 
vuoksi energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolla, jäljempänä ’ACER’, ja 
komissiolla olisi oltava suurempi rooli 
prosessissa myös silloin, kun on kyse 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) 2019/94331 ja 
(EY) N:o 715/200932 mukaisen unionin 
laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman 
laatimisesta.

ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
Tieteellinen asiantuntemus ja paras 
käytettävissä oleva ajantasainen näyttö 
sekä ilmastonmuutosta koskevat, 
faktoihin perustuvat ja samalla 
läpinäkyvät tiedot ovat välttämättömiä, ja 
niiden on oltava perustana unionin 
ilmastotoimille sekä toimille 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä. Sen vuoksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 
2021/...30 a[eurooppalainen ilmastolaki] 
perustettu ilmastonmuutosta käsittelevä  
eurooppalainen neuvoa-antava 
tiedekomitea (ESABCC) olisi 
sisällytettävä hallintoprosessiin sen 
varmistamiseksi, että menetelmät 
kustannus-hyötyanalyysiä varten, 
skenaariot ja infrastruktuurin puutteiden 
määrittäminen sekä unionin luettelo 
yhteistä etua koskevista hankkeista ovat 
unionin ilmastotavoitteiden mukaisia. 
Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolla, jäljempänä ’ACER’, ja 
komissiolla olisi oltava suurempi rooli 
prosessissa, jossa laaditaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EU) 2019/94331 ja (EY) N:o 715/200932 
mukainen unionin laajuinen 
kymmenvuotinen 
verkonkehittämissuunnitelma. Lisäksi 
olisi vahvistettava muiden sidosryhmien ja 
markkinaosapuolten, esimerkiksi 
kysyntäpuolelta, roolia.

__________________ __________________
30 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/ ..., annettu 30 päivänä 
kesäkuuta 2021, puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) N:o 
401/2009 ja (EU) 2018/1999 
muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki) (EUVL L ...).
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31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/943, annettu 5 päivänä 
kesäkuuta 2019, sähkön sisämarkkinoista 
(EUVL L 158, 14.6.2019, s. 54).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/943, annettu 5 päivänä 
kesäkuuta 2019, sähkön sisämarkkinoista 
(EUVL L 158, 14.6.2019, s. 54).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 
13 päivänä heinäkuuta 2009, 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 
(EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 
13 päivänä heinäkuuta 2009, 
maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 
koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1775/2005 kumoamisesta 
(EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kaikkien jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien tiiviin kuulemisen jälkeen 
komissio on määritellyt 13 strategista 
Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien ensisijaista 
käytävää ja aluetta, joiden toteuttaminen on 
olennaisen tärkeää vuosille 2030 ja 2050 
asetettujen unionin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Nämä ensisijaiset kohteet 
liittyvät sähkönsiirtoon ja -varastointiin ja 
koskevat eri maantieteellisiä alueita tai 
aihealueita, merellä tuotettavaa 
uusiutuvaa energiaa varten rakennettavia 
sähköverkkoja, vedyn siirtoa ja 
varastointia, elektrolyysilaitteistoja, 
älykkäitä kaasuverkkoja, älykkäitä 
sähköverkkoja ja hiilidioksidin siirtoa.

(23) On olemassa 14 strategista 
Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien ensisijaista 
käytävää ja aluetta, joiden toteuttaminen on 
olennaisen tärkeää vuosille 2030 ja 2050 
asetettujen unionin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Nämä ensisijaiset kohteet 
liittyvät sähkönsiirtoon, -jakeluun ja 
-varastointiin ja koskevat eri 
maantieteellisiä alueita tai aihealueita, 
uusiutuvaa energiaa ja vetyä varten 
merelle rakennettavia verkkoja, lämmitys- 
ja jäähdytysverkkoja, vedyn siirtoa, 
jakelua ja varastointia, 
elektrolyysilaitteistoja, älykkäitä 
sähköverkkoja, älykkäitä kaasuverkkoja ja 
hiilidioksidin siirtoa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Yhteistä etua koskevissa hankkeissa 
olisi noudatettava yhteisiä, läpinäkyviä ja 
puolueettomia arviointiperusteita sen 
mukaan, miten ne vaikuttavat 
energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sähkö- ja vetyhankkeiden 
olisi oltava osa viimeisintä saatavilla 
olevaa unionin laajuista kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa, jotta ne 
voidaan sisällyttää unionin luetteloihin. 
Koska vetyinfrastruktuuri ei tällä hetkellä 
sisälly unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan, 
vetyhankkeita koskevaa vaatimusta olisi 
sovellettava vasta 1 päivästä tammikuuta 
2024 tämän asetuksen nojalla laadittavaan 
toiseen unionin luetteloon.

(24) Yhteistä ja keskinäistä etua 
koskevissa hankkeissa olisi noudatettava 
yhteisiä, läpinäkyviä ja puolueettomia 
arviointiperusteita sen mukaan, miten ne 
vaikuttavat energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Kaikkien hankkeiden olisi 
oltava osa viimeisintä saatavilla olevaa 
unionin laajuista kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa, jotta ne 
voidaan sisällyttää unionin luetteloihin. 
Vaikka älykkäät sähköverkot, älykkäät 
kaasuverkot, vety, elektrolyysilaitteistot ja 
lämmitys- ja jäähdytysverkot voidaan 
sisällyttää alueellisten ryhmien 
hankeluetteloihin heti asetuksen tultua 
voimaan, ne eivät tällä hetkellä sisälly 
unionin laajuiseen kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan. Näitä 
hankkeita koskevaa vaatimusta olisi 
sovellettava vasta 1 päivästä tammikuuta 
2024 tämän asetuksen nojalla laadittavaan 
toiseen unionin luetteloon.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Olisi perustettava alueellisia 
ryhmiä, joiden tehtävänä on ehdottaa ja 
tarkastella uudelleen yhteistä etua koskevia 
hankkeita, jotta voidaan laatia yhteistä etua 
koskevien hankkeiden alueellisia luetteloja. 
Laajan yksimielisyyden saavuttamiseksi 
alueellisten ryhmien olisi varmistettava 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, hankkeen 
toteuttajien ja asianomaisten sidosryhmien 
tiivis yhteistyö. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi osana tällaista 
yhteistyötä annettava tarvittaessa 
alueellisille ryhmille neuvoja, jotka 
koskevat muun muassa ehdotettujen 

(25) Olisi perustettava alueellisia 
ryhmiä, joiden tehtävänä on ehdottaa ja 
tarkastella uudelleen yhteistä etua koskevia 
hankkeita, jotta voidaan laatia yhteistä etua 
koskevien hankkeiden alueellisia luetteloja. 
Laajan yksimielisyyden saavuttamiseksi 
alueellisten ryhmien olisi varmistettava 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
sääntelyviranomaisten, hankkeen 
toteuttajien, asianomaisten sidosryhmien, 
paikallisviranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tiivis 
yhteistyö. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi osana tällaista 
yhteistyötä annettava tarvittaessa 
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hankkeiden sääntelyyn liittyvien seikkojen 
ja lakisääteisen hyväksynnän ehdotetun 
aikataulun toteutettavuutta.

alueellisille ryhmille neuvoja, jotka 
koskevat ehdotettujen hankkeiden 
sääntelyyn liittyviä seikkoja, kestävyyden 
arviointiperusteiden ja ilmastotavoitteiden 
noudattamista ja lakisääteisen 
hyväksynnän ehdotetun aikataulun 
toteutettavuutta. Alueellisten ryhmien 
kokoonpanon, toiminnan ja päätösten 
olisi oltava julkisesti saatavilla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Kustannusten asianmukaisesta 
jakamisesta käytävien neuvotteluiden olisi 
perustuttava infrastruktuurihankkeen 
kustannusten ja hyötyjen analyysiin, joka 
tehdään koko energiajärjestelmän kattavan 
analyysin yhdenmukaistetun menetelmän 
pohjalta. Analyysissä olisi käytettävä 
samaa skenaariota, jota käytettiin silloin, 
kun hanke sisällytettiin yhteistä etua 
koskevien hankkeiden unionin luetteloon 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisten 
verkostojen asetusten (EU) 2019/943 ja 
(EY) N:o 715/2009 nojalla laatimien ja 
ACERin tarkistamien unionin laajuisten 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien puitteissa. 
Kyseisessä arvioinnissa voidaan ottaa 
huomioon yksikkökohtaisten 
investointikustannusten vertailua koskevat 
indikaattorit ja vastaavat vertailuarvot.

(39) Kustannusten asianmukaisesta 
jakamisesta käytävien neuvotteluiden olisi 
perustuttava infrastruktuurihankkeen 
kustannusten ja hyötyjen analyysiin, joka 
tehdään koko energiajärjestelmän kattavan 
ja ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysin 
yhdenmukaistetun menetelmän pohjalta. 
Analyysissä olisi käytettävä samaa 
skenaariota, jota käytettiin silloin, kun 
hanke sisällytettiin yhteistä etua koskevien 
hankkeiden unionin luetteloon unionin 
laajuisten kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien puitteissa. 
Kustannus-hyötyanalyysiin olisi 
sisällyttävä hankkeen koko elinkaaren 
aikaiset päästöt sekä muut 
kestävyyskriteerit. Analyysissa voidaan 
ottaa huomioon yksikkökohtaisten 
investointikustannusten vertailua koskevat 
indikaattorit ja vastaavat vertailuarvot.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta voidaan varmistaa, että 
ensisijaisten käytävien ja aihealueiden 
koostumuksessa otetaan mahdollisimman 
hyvin huomioon energiainfrastruktuurien 
kehitys ja että ehdotettavien hankkeiden 
lukumäärä kussakin ryhmässä pysyy 
asianmukaisena ja kohtuullisena, jotta 
mahdollistetaan kattava perusteellinen 
arviointi ja jotta voidaan varmistaa, että 
unionin luettelo yhteistä etua koskevista 
hankkeista rajoitetaan hankkeisiin, joilla 
edistetään eniten strategisten 
energiainfrastruktuurien ensisijaisten 
käytävien ja aihealueiden toteuttamista, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla

(50) Jotta voidaan varmistaa, että 
ensisijaisten käytävien ja aihealueiden 
koostumuksessa otetaan mahdollisimman 
hyvin huomioon energiainfrastruktuurien 
kehitys ja että ehdotettavien hankkeiden 
lukumäärä kussakin ryhmässä pysyy 
asianmukaisena ja kohtuullisena, jotta 
mahdollistetaan kattava perusteellinen 
arviointi ja jotta voidaan varmistaa, että 
unionin luettelo yhteistä etua koskevista 
hankkeista rajoitetaan hankkeisiin, joilla 
edistetään eniten strategisten 
energiainfrastruktuurien ensisijaisten 
käytävien ja aihealueiden toteuttamista, 
tätä asetusta olisi tarkasteltava uudelleen 
30 päivään kesäkuuta 2027 mennessä 
erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kun otetaan huomioon tarve varmistaa 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttaminen, ja unionin luetteloihin 
tähän mennessä sisällytettyjen hankkeiden 
lukumäärä, yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kokonaismäärän olisi oltava 
jatkuvasti hallittavissa, eikä se näin ollen 
saisi olla merkittävästi suurempi kuin 220. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Jos Euroopan parlamentti 
ja neuvosto katsovat sen tarpeelliseksi, ne 
voivat kumpikin lähettää asiantuntijoita 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä 

Kun otetaan huomioon tarve varmistaa 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttaminen ja unionin luetteloihin tähän 
mennessä sisällytettyjen hankkeiden 
lukumäärä, yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kokonaismäärän olisi oltava 
jatkuvasti hallittavissa, se olisi esitettävä 
luokkakohtaisesti eikä se saisi olla 
suurempi kuin 220. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. Jos 
Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat 
sen tarpeelliseksi, ne voivat kumpikin 
lähettää asiantuntijoita komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
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ja joihin jäsenvaltioiden asiantuntijat on 
kutsuttu. Alueellisissa ryhmissä käytävät 
keskustelut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta 
komissio voi antaa delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan luettelot yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Sen vuoksi on 
asianmukaista – siinä määrin kuin se on 
mahdollista ja tämän asetuksen kehyksen 
mukaista – että Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedotetaan ja ne voivat 
lähettää asiantuntijoita alueellisten ryhmien 
kokouksiin paremmasta lainsäädännöstä 
vuonna 2016 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen mukaisesti44.

valmistellaan delegoituja säädöksiä ja 
joihin jäsenvaltioiden asiantuntijat on 
kutsuttu. Alueellisissa ryhmissä käytävät 
keskustelut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta 
komissio voi antaa delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan luettelot yhteistä etua 
koskevista hankkeista. Sen vuoksi on 
asianmukaista – siinä määrin kuin se on 
mahdollista ja tämän asetuksen kehyksen 
mukaista – että Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedotetaan ja ne voivat 
lähettää asiantuntijoita alueellisten ryhmien 
kokouksiin paremmasta lainsäädännöstä 
vuonna 2016 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen mukaisesti44.

__________________ __________________
44 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14. 
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan komission välinen 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä.

44 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. Euroopan 
parlamentin, Euroopan unionin neuvoston 
ja Euroopan komission välinen 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
suuntaviivat liitteessä I vahvistettujen 
Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien ensisijaisten 
käytävien ja alueiden, jäljempänä 
’energiainfrastruktuurien ensisijaiset 
käytävät ja alueet’, viiveetöntä kehittämistä 
ja yhteentoimivuutta varten, millä 
edistetään EU:n vuotta 2030 koskevia 
ilmasto- ja energiatavoitteita sekä 
tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
suuntaviivat liitteessä I vahvistettujen 
Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien ensisijaisten 
käytävien ja alueiden, jäljempänä 
”energiainfrastruktuurien ensisijaiset 
käytävät ja alueet”, viiveetöntä 
kehittämistä ja yhteentoimivuutta varten, 
millä edistetään

i) Pariisin sopimuksen 2 artiklan 
pitkän aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamista ottaen samalla huomioon 
ajantasaisen tieteellisen tiedon, erityisesti 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
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erityisraportin ilmaston lämpenemisestä 
1,5 celsiusasteella, ja EU:n vuotta 2030 
koskevien ilmasto- ja energiatavoitteiden 
ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen saavuttamista, ottaen 
asianmukaisesti huomioon ennalta 
varautumisen periaatteen sekä periaatteet, 
joiden mukaan ennalta ehkäiseviin 
toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava;
ii) unionin energiamarkkinoiden 
yhdentymistä, toimitusvarmuutta, 
kestävyyttä ja kilpailukykyä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsitellään sellaisten yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä, jotka 
ovat välttämättömiä ensisijaisten käytävien 
ja alueiden toteuttamiseksi ja jotka 
kuuluvat liitteessä II vahvistettuihin 
sähkön, älykkäiden kaasuverkkojen, vedyn, 
elektrolyysilaitteistojen ja hiilidioksidin 
energiainfrastruktuuriluokkiin, jäljempänä 
’energiainfrastruktuuriluokat’;

a) käsitellään sellaisten yhteistä etua 
koskevien hankkeiden yksilöintiä, jotka 
ovat välttämättömiä ensisijaisten käytävien 
ja alueiden toteuttamiseksi ja jotka 
kuuluvat liitteessä II vahvistettuihin 
sähkön, älykkäiden kaasuverkkojen, vedyn, 
elektrolyysilaitteistojen, hiilidioksidin ja 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
energiainfrastruktuuriluokkiin, jäljempänä 
’energiainfrastruktuuriluokat’;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’älykkäällä sähköverkolla’ 
sähköverkkoa, jossa kantaverkonhaltija 
voi digitaalisesti seurata siihen liittyneiden 
käyttäjien toimia, sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaa, jonka avulla voidaan 

(8) ’älykkäällä sähköverkolla’ 
sähköverkkoa ja sen välttämättömiä osia, 
jossa voidaan ottaa huomioon kaikkien 
siihen liittyneiden käyttäjien 
käyttötottumukset ja toiminta ja jonka 
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viestiä toisten kantaverkonhaltijoiden, 
tuottajien, kuluttajien ja/tai 
tuottajakuluttajien kanssa siten, että 
sähkön siirto tapahtuu kestävästi, 
kustannustehokkaasti ja varmasti;

avulla voidaan digitaalisesti seurata 
kaikkia siihen liittyneitä käyttäjiä, 
mukaan lukien tuottajat, kuluttajat ja/tai 
tuottajakuluttajat, sähköajoneuvot ja 
varastointi, ja viestiä näiden kanssa siten, 
että voidaan parantaa sähköjärjestelmän 
kestävyyttä, sähkövirran laatua ja 
turvallisuutta ja mahdollistaa 
energiajärjestelmän integrointi ja 
erilaisista uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön liittäminen verkkoon;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’älykkäällä kaasuverkolla’ 
kaasuverkkoa, jossa innovatiivisia 
digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä 
integroidaan kustannustehokkaalla tavalla 
monimuotoisia vähähiilisen ja uusiutuvan 
kaasun lähteitä kuluttajien tarpeiden ja 
kaasun laatuvaatimusten mukaisesti, jotta 
voidaan pienentää verkossa siirtyvän 
kaasun kulutuksen hiilijalanjälkeä, antaa 
mahdollisuus uusiutuvien ja vähähiilisten 
kaasujen osuuden kasvattamiselle ja luoda 
yhteyksiä muihin energian kantajiin ja 
aloihin;

(9) ’älykkäällä kaasuverkolla’ 
kaasunjakeluverkkoa, jossa innovatiivisia 
digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä 
integroidaan kustannustehokkaalla tavalla 
uusiutuvan kaasun ja vedyn lähteitä, jotta 
voidaan saavuttaa täydellinen hiilestä 
irtautuminen ja luoda yhteyksiä muihin 
energian kantajiin ja aloihin;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) ’lämmitys- ja jäähdytysverkolla’ 
erittäin energiatehokasta neljännen tai 
viidennen sukupolven matalan lämpötilan 
lämmitysverkkoa ja erittäin 
energiatehokasta jäähdytysverkkoa, joissa 
hyödynnetään uusiutuvaan energiaan 
perustuvaa lämmitystä ja jäähdytystä tai 
väistämätöntä hukkalämpöä ja -kylmää, 
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sekä niihin liittyviä muunto- tai 
varastointilaitteita;

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ’energiatehokkuus etusijalle -
periaatteella’ Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/19991 a 2 
artiklan 18 alakohdassa määriteltyä 
energiatehokkuus etusijalle -periaatetta;
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 
328, 21.12.2018, s. 1).

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kullekin yksittäiselle ehdotukselle 
yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi on 
saatava niiden valtioiden hyväksyntä, 
joiden alueeseen hanke liittyy; jos valtio ei 
anna hyväksyntäänsä, sen on perusteltava 
päätöksensä kyseiselle ryhmälle;

a) kussakin yksittäisessä 
ehdotuksessa yhteistä etua koskevaksi 
hankkeeksi on osoitettava,

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) miten ympäristönäkökohdat on 
otettu huomioon hankesuunnittelussa;

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

ii) se, täyttääkö hanke 4 artiklassa ja 
liitteessä IV vahvistetut kestävyyskriteerit;

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuus etusijalle 
-periaatteen soveltaminen;

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

a a) se edellyttää niiden valtioiden 
hyväksyntää, joiden alueeseen hanke 
liittyy; jos valtio päättää olla antamatta 
hyväksyntäänsä, sen on perusteltava 
päätöksensä kyseiselle ryhmälle;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) siinä varmistetaan 
johdonmukaisuus ACERin lausunnon 
kanssa;

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

b b) se asettaa yleisön saataville 
kertomuksen, johon sisältyvät ainakin 
kunkin hankkeen kuvaukset, alueellisten 
kokousten pöytäkirjat ja 
osallistujaluettelot, ryhmän hyväksymä 
alueellinen menetelmä ja alueellinen 
paremmuusjärjestys; kertomus sisältää 
yksityiskohtaiset perustelut, joista käy 
ilmi, miten alueelliseen luetteloon 
valituilla hankkeilla edistettäisiin unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteita 
ja ilmastoneutraaliustavoitetta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 20 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
tämän asetuksen liitteitä, jotta voidaan 
vahvistaa unionin luettelo yhteistä etua 
koskevista hankkeista, jäljempänä ’unionin 
luettelo’, jollei Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 172 
artiklan toisesta kohdasta muuta johdu.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 20 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tiiviissä 
vuoropuhelussa Euroopan parlamentin 
kanssa, jotta voidaan vahvistaa liitteessä II 
vahvistettujen luokkien mukaan jaoteltu 
unionin luettelo yhteistä etua koskevista 
hankkeista, jäljempänä ’unionin luettelo’, 
jollei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 172 artiklan toisesta kohdasta 
muuta johdu.

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistaa alueiden välisen 
johdonmukaisuuden ottaen huomioon 
liitteessä III olevan 2 jakson 12 kohdassa 
tarkoitetun energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, 
jäljempänä ’ACER’, lausunnon;

b) varmistaa johdonmukaisuuden 
liitteessä III olevan 2 jakson 12 kohdassa 
tarkoitetun energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, 
jäljempänä ’ACER’, lausunnon kanssa, 
minkä tarkoituksena on varmistaa 
alueiden välinen johdonmukaisuus;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) ottaa asianmukaisesti huomioon 
ESABCC:n lausunnon yhteistä etua 
koskevien hankkeiden unionin luettelon 
yhdenmukaisuudesta unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa ja varmistaa, 
että yhteistä etua koskevat hankkeet 
edistävät mahdollisimman hyvin tällaisia 
tavoitteita.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteistä etua koskevista 
hankkeista, jotka on sisällytetty tämän 
artiklan 4 kohdan mukaiseen unionin 
luetteloon liitteessä II olevan 1 kohdan a, 
b, c ja e alakohdan mukaisiin 
energiainfrastruktuuriluokkiin, tulee 
erottamaton osa asetuksen (EU) 2019/943 
34 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 
715/2009 12 artiklan mukaisia alueellisia 
investointisuunnitelmia ja direktiivin (EU) 
2019/944 51 artiklassa ja direktiivin 
2009/73/EY 22 artiklassa tarkoitettuja 

6. Yhteistä ja keskinäistä etua 
koskevista hankkeista, jotka on sisällytetty 
tämän artiklan 4 kohdan mukaiseen 
unionin luetteloon, tulee erottamaton osa 
asetuksen (EU) 2019/943 34 artiklan 
mukaisia alueellisia 
investointisuunnitelmia ja direktiivin 
2019/943 51 artiklassa tarkoitettuja 
kansallisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia. 



AD\1234717FI.docx 19/81 PE689.773v02-00

FI

kansallisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia ja 
tarvittaessa muita asiaa koskevia 
kansallisia infrastruktuurisuunnitelmia. 
Kyseiset hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan. Tätä 
artiklaa ei sovelleta keskinäistä etua 
koskeviin hankkeisiin.

Kyseiset hankkeet on asetettava näissä 
suunnitelmissa tärkeysjärjestyksessä 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ympäristönäkökohdat sisältyvät 
hankkeen suunnitteluun; hanke edistää 
merkittävästi kestävyyttä ja hiilestä 
irtautumista koskevia unionin tavoitteita; 
hanke on energiatehokkuus etusijalle -
periaatteen mukainen;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) se sijaitsee yhden jäsenvaltion 
alueella, ja sillä on liitteessä IV olevan 1 
kohdan mukainen merkittävä rajatylittävä 
vaikutus.

ii) se sijaitsee yhden jäsenvaltion 
alueella, ja sillä on liitteessä IV olevan 1 
kohdan mukainen merkittävä rajatylittävä 
vaikutus tai toistettavuus; ’toistettavuus’ 
edellyttää sekä tietämyksen jakamista että 
tietämyksen siirtoa vähintään kahdelta 
jäsenvaltiolta tai alueelta; hankkeen 
toistettavuudella on edistettävä muun 
muassa hiilestä irtautumista, 
energiatehokkuus etusijalle -periaatetta, 
uusiutuvien energialähteiden osuuden 
lisäämistä tai alojen integroitumisen 
parantamista.

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä II olevassa 1 kohdan a, b, 
c ja e alakohdassa vahvistettuihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin kuuluvien 
sähkönsiirto- ja varastointihankkeiden on 
edistettävä merkittävästi kestävyyttä 
uusiutuvien energialähteiden liittämisellä 
kantaverkkoon ja uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian siirtämisellä 
suuriin kulutuskeskuksiin ja 
varastointipaikoille, sekä vähintään yhtä 
seuraavista erityistavoitteista:

a) liitteessä II olevassa 1 kohdan a, b, 
c ja e alakohdassa vahvistettuihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin kuuluvien 
sähkönsiirto-, jakelu- ja 
varastointihankkeiden on edistettävä 
merkittävästi kestävyyttä uusiutuvien 
energialähteiden liittämisellä 
kantaverkkoon ja uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian siirtämisellä 
suuriin kulutuskeskuksiin ja 
varastointipaikoille, sekä vähintään yhtä 
seuraavista erityistavoitteista:

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) alojen integroituminen 
parantamalla eri energiankantajien tai 
energia-alojen välistä vuorovaikutusta, 
esimerkiksi lisäämällä synergiaa läheisillä 
aloilla, kuten liikenteessä;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
vahvistettuihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin kuuluvien 
hiilidioksidinsiirtohankkeiden on 
edistettävä merkittävästi kaikkia seuraavia 
erityistavoitteita:

c) liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
vahvistettuihin infrastruktuuriluokkiin 
kuuluvien hiilidioksidinsiirtohankkeiden 
on edistettävä merkittävästi kaikkia 
seuraavia erityistavoitteita:

Tarkistus 32
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hiilidioksidipäästöjen välttäminen 
sekä energian toimitusvarmuuden 
ylläpitäminen;

i) hiilidioksidipäästöjen pysyvä 
poistaminen;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidinsiirron häiriönsiedon 
ja turvallisuuden parantaminen;

ii) hiilidioksidinsiirron häiriönsiedon, 
tehokkuuden ja turvallisuuden 
parantaminen;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) resurssien tehokas käyttö 
mahdollistamalla useiden 
hiilidioksidilähteiden ja 
varastointipaikkojen liittäminen yhteisen 
infrastruktuurin kautta ja minimoimalla 
ympäristöön kohdistuva rasite ja 
ympäristöriskit;

iii) resurssien tehokas käyttö 
mahdollistamalla useiden teollisuuden 
hiilidioksidilähteiden ja 
varastointipaikkojen liittäminen yhteisen 
infrastruktuurin kautta ja minimoimalla 
ympäristöön kohdistuva rasite ja 
ympäristöriskit;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

f) liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
vahvistettuun 
energiainfrastruktuuriluokkaan kuuluvien 
älykkääseen kaasuverkkoon liittyvien 
hankkeiden on edistettävä merkittävästi 
kestävyyttä mahdollistamalla uusiutuvien 
ja vähähiilisten kaasujen, kuten 

f) liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
vahvistettuun 
energiainfrastruktuuriluokkaan kuuluvien 
älykkääseen kaasuverkkoon liittyvien 
hankkeiden on edistettävä merkittävästi 
kestävyyttä mahdollistamalla uusiutuvien 
kaasujen liittäminen jakeluverkkoihin 
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biometaanin tai uusiutuvan vedyn, 
liitäminen kaasun jakelu- ja 
siirtoverkkoihin ja helpottamalla sitä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi. Lisäksi hankkeen on 
edistettävä merkittävästi vähintään yhtä 
seuraavista eritystavoitteista:

direktiivissä (EU) 2018/2001 
vahvistettujen määritelmien ja 
kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä 
koskevien kriteerien, tai liitteessä II 
olevassa 4 kohdassa vahvistettujen koko 
elinkaaren aikaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien vaatimusten mukaisista 
elektrolyysilaitoksista tuotetun vedyn 
sisällyttäminen jakeluverkkoihin ja 
helpottamalla sitä niiden täydellisen 
hiilestä irtautumisen saavuttamiseksi. 
Lisäksi hankkeen on edistettävä 
merkittävästi vähintään yhtä seuraavista 
eritystavoitteista:

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) verkon turvallisuus ja toimitusten 
laatu parantamalla kaasun siirron ja 
jakelun tehokkuutta ja yhteentoimivuutta 
verkon päivittäisessä toiminnassa muun 
muassa puuttumalla erilaatuisten kaasujen 
syöttämisestä aiheutuviin sekä 
kyberturvallisuudesta johtuviin haasteisiin 
innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönoton avulla;

i) verkon turvallisuus ja toimitusten 
laatu parantamalla jakelun tehokkuutta ja 
yhteentoimivuutta verkon päivittäisessä 
toiminnassa puuttumalla erilaatuisten 
uusiutuvien kaasujen syöttämisestä 
aiheutuviin sekä kyberturvallisuudesta 
johtuviin haasteisiin innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönoton avulla;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) verkon turvallisuus ja toimitusten 
laatu parantamalla jakelun tehokkuutta 
ja yhteentoimivuutta verkon päivittäisessä 
toiminnassa muun muassa puuttumalla 
eri lämpötilaisen lämmityksen ja 
jäähdytyksen syöttämisestä aiheutuviin 
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haasteisiin innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönoton avulla;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) markkinoiden toiminta ja 
kuluttajapalvelut;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) energia-alan älykkään 
integroinnin helpottaminen 
muodostamalla yhteyksiä muihin 
energian kantajiin ja aloihin ja 
mahdollistamalla kulutusjousto.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

f a) liitteessä II olevassa 5 a kohdassa 
vahvistettuun 
energiainfrastruktuuriluokkaan 
kuuluvien lämmitykseen ja jäähdytykseen 
liittyvien hankkeiden on edistettävä 
merkittävästi kestävyyttä 
mahdollistamalla uusiutuvien ja 
väistämättömien 
hukkalämpö/hukkakylmäresurssien 
liittäminen jakeluverkkoihin ja 
helpottamalla sitä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi. Lisäksi hankkeen on 
edistettävä merkittävästi vähintään yhtä 
seuraavista eritystavoitteista:
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liitteessä II olevissa 1–4 kohdassa 
vahvistettuihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin kuuluvien 
hankkeiden osalta tämän artiklan 3 
kohdassa lueteltujen arviointiperusteiden 
täyttymistä arvioidaan liitteessä IV olevissa 
3–7 kohdassa esitettyjen indikaattoreiden 
pohjalta.

4. Liitteessä II olevissa 1–5 a 
kohdassa vahvistettuihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin kuuluvien 
hankkeiden osalta tämän artiklan 3 
kohdassa lueteltujen arviointiperusteiden 
täyttymistä arvioidaan liitteessä IV olevissa 
3–7 a kohdassa esitettyjen indikaattoreiden 
pohjalta.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Helpottaakseen kaikkien niiden hankkeiden 
arviointia, joita voitaisiin pitää yhteistä 
etua koskevina hankkeina ja jotka 
voitaisiin sisällyttää alueelliseen luetteloon, 
kukin ryhmä arvioi läpinäkyvästi ja 
puolueettomasti, miten kukin hanke 
vaikuttaa saman ensisijaisen käytävän tai 
alueen toteuttamiseen. Kukin ryhmä 
määrittää arviointimenetelmänsä sen 
mukaan, miten hanke kaiken kaikkiaan 
edistää 3 kohdassa tarkoitettuja tavoitteita. 
Hankkeet asetetaan arvioinnin perusteella 
paremmuusjärjestykseen ryhmän sisäistä 
käyttöä varten. Alueelliseen luetteloon tai 
unionin luetteloon ei saa sisältyä 
minkäänlaista paremmuusjärjestystä, eikä 
paremmuusjärjestystä saa käyttää 
myöhempiin tarkoituksiin lukuun 
ottamatta liitteessä III olevassa 2 kohdan 
14 alakohdassa kuvattuja tarkoituksia.

Helpottaakseen kaikkien niiden hankkeiden 
arviointia, joita voitaisiin pitää yhteistä 
etua koskevina hankkeina ja jotka 
voitaisiin sisällyttää alueelliseen luetteloon, 
kukin ryhmä arvioi läpinäkyvästi ja 
puolueettomasti, miten kukin hanke 
vaikuttaa saman ensisijaisen käytävän tai 
alueen toteuttamiseen. Kukin ryhmä 
määrittää arviointimenetelmänsä sen 
mukaan, miten hanke kaiken kaikkiaan 
edistää 3 kohdassa tarkoitettuja tavoitteita. 
Hankkeet asetetaan arvioinnin perusteella 
paremmuusjärjestykseen, joka julkaistaan.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) energiatehokkuus etusijalle 
-periaatteen soveltaminen;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) ESABCC:n laatimat yhteiset 
suuntaviivat siitä, miten unionin 
ilmastotavoitteet otetaan huomioon;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimukset, joissa tarkastellaan 
myös ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
ympäristölainsäädännön noudattamista 
sekä yhdenmukaisuutta ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatteen kanssa;

a) toteutettavuus- ja 
suunnittelututkimukset, joissa tarkastellaan 
myös ilmastonmuutoksen hillintää ja 
siihen sopeutumista, 
ympäristönäkökohtien sisällyttämistä ja 
ympäristölainsäädännön sekä ”ei 
merkittävää haittaa” ja ”energiatehokkuus 
etusijalle” -periaatteiden noudattamista;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskeva stressitesti eurooppalaisesta 
ilmastolaista annetun asetuksen (EU) 
2020/... 5 artiklan 4 kohdassa esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti;

Tarkistus 47
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
toteuttamissuunnitelman on oltava 
julkisesti saatavilla ja täysin avoin 
odotetun käyttöönottopäivän, hankkeen 
tilan ja hankkeen edistymisen osalta 
verrattuna edelliseen unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen verkon 
kehittämissuunnitelmaan ja soveltuvin 
osin aiempaan unionin yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luetteloon, mukaan 
lukien tarvittaessa viivästymisen tai 
uudelleenaikatauluituksen syyt.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden, 
jakeluverkonhaltijoiden ja muiden 
verkonhaltijoiden on tehtävä yhteistyötä 
alueellaan sijaitsevien yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kehittämisen 
helpottamiseksi.

2. Siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden ja 
keskeisten sidosryhmien, 
paikallisviranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen on 
tehtävä yhteistyötä alueellaan sijaitsevien 
yhteistä etua koskevien hankkeiden 
kehittämisen helpottamiseksi.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeiden toteuttajien on annettava 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 
olevissa 1–4 kohdassa vahvistettuihin 
luokkiin kuuluvasta hankkeesta 8 artiklassa 
tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään kunkin vuoden joulukuun 31 
päivänä sen vuoden jälkeen, jona yhteistä 

Hankkeiden toteuttajien on annettava 
vuosikertomus kustakin liitteessä II 
olevissa 1–5 a kohdassa vahvistettuihin 
luokkiin kuuluvasta hankkeesta 8 artiklassa 
tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään kunkin vuoden joulukuun 31 
päivänä sen vuoden jälkeen, jona yhteistä 
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etua koskeva hanke on sisällytetty unionin 
luetteloon 3 artiklan nojalla.

etua koskeva hanke on sisällytetty unionin 
luetteloon 3 artiklan nojalla.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen kehittämisessä, 
rakentamisessa ja käyttöönotossa 
saavutettu edistys erityisesti lupa- ja 
kuulemismenettelyiden osalta, 
ympäristölainsäädännön noudattaminen 
ja yhdenmukaisuus ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen kanssa, sekä suoritetut 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevat toimenpiteet;

a) hankkeen kehittämisessä, 
luomisessa tai rakentamisessa ja 
käyttöönotossa saavutettu edistys erityisesti 
ympäristölainsäädännön 
noudattamisessa, myös lupa- ja 
kuulemismenettelyiden osalta, 
ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 
hankkeen suunnitteluun ja 
yhdenmukaisuus ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen kanssa, sekä suoritetut 
ilmastonmuutoksen lieventämistä ja 
siihen sopeutumista koskevat toimenpiteet;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) avustettava tarpeen mukaan kaikkia 
osapuolia asianomaisten sidosryhmien 
kuulemisessa ja tarvittavien lupien 
saamisessa hankkeille;

b) avustettava tarpeen mukaan kaikkia 
osapuolia asianomaisten sidosryhmien 
kuulemisessa, vaihtoehtoisten reititysten 
tai hankkeiden ehdottamisessa tai niistä 
keskustelemisessa ja tarpeen mukaan 
ympäristön, erityisesti luonnon 
monimuotoisuuden, kannalta sopivinta 
sijaintia ja reititystä koskevien tarvittavien 
lupien saamisessa hankkeille;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta



PE689.773v02-00 28/81 AD\1234717FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Eurooppalainen koordinaattori 
valitaan sen perusteella, miten paljon 
kokemusta hänellä on erityistehtävistä, 
jotka hänelle annetaan kyseessä olevien 
hankkeiden osalta.

3. Eurooppalainen koordinaattori 
valitaan avoimella ja läpinäkyvällä 
menettelyllä sen perusteella, miten paljon 
kokemusta hänellä on erityistehtävistä, 
jotka eurooppalaiselle koordinaattorille 
annetaan kyseessä olevien hankkeiden 
osalta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin luettelon hyväksymisellä 
vahvistetaan lupamenettelyssä annettavia 
päätöksiä varten kyseisten hankkeiden 
olevan välttämättömiä energiapolitiikan 
kannalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
hankkeen täsmällistä sijaintia, reititystä tai 
teknologiaa.

1. Unionin luettelon hyväksymisellä 
vahvistetaan lupamenettelyssä annettavia 
päätöksiä varten kyseisten hankkeiden 
olevan välttämättömiä energia- ja 
ilmastopolitiikan kannalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta hankkeen 
täsmällistä sijaintia, reititystä tai 
teknologiaa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi

Energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ja ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysi

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston, jäljempänä 
’Sähkö-ENTSO’, ja kaasun 

ACERin on viimeistään [16 päivänä 
marraskuuta 2022] julkaistava kaikki 
kustannuksia, hyötyjä, ilmasto- ja 



AD\1234717FI.docx 29/81 PE689.773v02-00

FI

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’, 
on viimeistään [16 päivänä marraskuuta 
2022] julkaistava ja toimitettava 
jäsenvaltioille, komissiolle ja ACERille 
menetelmät, mukaan lukien verkko- ja 
markkinamallinnus, joita ne käyttävät 
yhdenmukaistetussa energiajärjestelmän 
laajuisessa kustannus-hyötyanalyysissa, 
joka tehdään unionin laajuisella tasolla 
liitteessä II olevan 1 kohdan a, b, c ja e 
alakohdassa ja 3 kohdassa vahvistettuihin 
luokkiin kuuluvista yhteistä etua 
koskevista hankkeista.

talousvaikutuksia sekä tuontiriippuvuutta 
koskevat oletukset muun muassa sähkön 
ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSOt) 
tietojen perusteella; sen on toimitettava 
jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan 
parlamentille yhdennetty ja 
johdonmukainen menetelmä, mukaan 
lukien verkko- ja markkinamallinnus, jota 
se käyttää yhdenmukaistetussa, 
energiajärjestelmän laajuisessa ja koko 
elinkaaren aikaisessa kustannus-
hyötyanalyysissa ja ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysissa, 
jolla varmistetaan johdonmukaisuus 
Pariisin sopimuksen 2 artiklassa asetetun 
pitkän aikavälin maailmanlaajuista 
lämpötilaa koskevan tavoitteen kanssa ja 
otetaan samalla huomioon ajantasaiset 
tieteelliset tiedot, erityisesti IPCC:n 
erityisraportti 1,5 celsiusasteen 
lämpenemisestä, joka tehdään unionin 
laajuisella tasolla liitteessä II 
vahvistettuihin luokkiin kuuluvista yhteistä 
ja keskinäistä etua koskevista hankkeista.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menetelmiä on sovellettava kaikkien 
niiden myöhempien unionin laajuisten 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien 
laatimiseen, jotka Sähkö-ENTSO ja 
Kaasu-ENTSO laativat asetuksen (EY) 
N:o 715/2009 8 artiklan ja asetuksen 
(EU) 2019/943 30 artiklan mukaisesti. 
Menetelmät on laadittava liitteessä V 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, ja 
niiden on oltava liitteessä IV 
vahvistettujen sääntöjen ja indikaattoreiden 
mukaisia.

Menetelmää on sovellettava kaikkien 
niiden myöhempien unionin laajuisten 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelman 
laatimiseen, jotka ACER laatii. Menetelmä 
on laadittava liitteessä V vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti, ja sen on oltava 
liitteessä IV esitettyjen sääntöjen ja 
indikaattoreiden mukainen. Kustannus-
hyötyanalyysi on julkistettava, ja ACERin 
on laadittava se liitteen V mukaisesti.

Tarkistus 57
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
ennen menetelmiensä toimittamista 
kuultava laajasti vähintään kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, mukaan lukien unionin 
jakeluverkonhaltijoiden elin, jäljempänä 
’EU DSO -elin’, kaikkia asiaankuuluvia 
vetyalan sidosryhmiä ja tarvittaessa 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja muita 
kansallisia viranomaisia.

ACERin on ennen menetelmän 
toimittamista kuultava laajasti vähintään 
ESABCC:ta, kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä edustavia organisaatioita, 
mukaan lukien ENTSOt ja unionin 
jakeluverkonhaltijoiden elin, jäljempänä 
’EU DSO -elin’, kaikkia asiaankuuluvia 
sähkön ja kaasun toimituksiin, 
energiatehokkuuteen, energian 
varastointiin, energia-alan joustavuuteen, 
vetyyn, lämmitykseen ja jäähdytykseen 
liittyviä sidosryhmiä ja 
kansalaisyhteiskuntaa ja tarvittaessa 
kansallisia sääntelyviranomaisia ja muita 
kansallisia viranomaisia.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ACERin on kolmen kuukauden 
kuluessa menetelmien sekä 
kuulemismenettelyssä saadun palautteen ja 
sen huomioimista koskevan kertomuksen 
vastaanottamisesta annettava lausunto 
Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle, 
jäsenvaltioille ja komissiolle sekä 
julkaistava se ACERin verkkosivustolla.

2. Komission on kolmen kuukauden 
kuluessa menetelmän sekä 
kuulemismenettelyssä saadun palautteen ja 
sen huomioimista koskevan kertomuksen 
vastaanottamisesta annettava lausunto 
ACERille; ESABCC voi myös antaa 
lausunnon; molemmat lausunnot on 
julkaistava komission verkkosivustolla.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on 2 kohdassa tarkoitettu 
ACERin lausunto asianmukaisesti 

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut 
komission ja tarvittaessa ESABCC:n 
lausunnot edellyttävät menetelmän 
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huomioon ottaen saatettava menetelmät 
ajan tasalle ja toimitettava ne komissiolle 
lausuntoa varten.

saattamista ajan tasalle, ACERin on 
tehtävä tällainen ajantasaistun ja 
toimitettava ajan tasalle saatettu 
menetelmä komissiolle toista lausuntoa 
varten.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa lausuntonsa 
Sähkö-ENTSOlle ja Kaasu-ENTSOlle 
kolmen kuukauden kuluessa ajan tasalle 
saatettujen menetelmien 
vastaanottamisesta.

4. Komissio toimittaa lausuntonsa 
ACERille kolmen kuukauden kuluessa ajan 
tasalle saatetun menetelmän 
vastaanottamisesta.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on enintään kolmen kuukauden 
kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun komission 
lausunnon vastaanottamisesta ja ottaen 
asiaankuuluvasti huomioon komission 
lausunnon mukautettava menetelmiään ja 
toimitettava ne komission hyväksyttäviksi.

5. ACERin on enintään kolmen 
kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun 
komission lausunnon vastaanottamisesta ja 
komission lausunnon pohjalta 
mukautettava menetelmäänsä ja 
toimitettava se komissiolle hyväksyttäväksi 
ja Euroopan parlamentille tiedoksi.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos menetelmiin tehtyjen 
muutosten katsotaan olevan luonteeltaan 
vähäisiä, eivätkä ne vaikuta hyötyjen, 
kustannusten ja muiden kustannus-
hyötyanalyysin asiaankuuluvien 
parametrien määrittelyyn sellaisina kuin ne 
on määritelty viimeisimmässä komission 

6. Jos menetelmään tehtyjen 
muutosten katsotaan olevan luonteeltaan 
vähäisiä, eivätkä ne vaikuta hyötyjen, 
kustannusten ja muiden kustannus-
hyötyanalyysin asiaankuuluvien 
parametrien määrittelyyn sellaisina kuin ne 
on määritelty viimeisimmässä komission 
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hyväksymässä energiajärjestelmän laajuista 
kustannus-hyötyanalyysia koskevassa 
menetelmässä, Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on mukautettava menetelmiään 
ottaen asianmukaisesti huomioon 2 kohdan 
mukaisen ACERin lausunnon sekä 
toimitettava ne ACERin hyväksyttäviksi.

hyväksymässä energiajärjestelmän laajuista 
kustannus-hyötyanalyysia ja 
ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysissa 
koskevassa menetelmässä, ACERin on 
mukautettava menetelmäänsä ottaen 
asianmukaisesti huomioon 2 kohdan 
mukaisen komission ja tarpeen mukaan 
ESABCC:n lausunnon sekä toimitettava se 
komission hyväksyttäviksi.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on samanaikaisesti toimitettava 
komissiolle asiakirja, jossa ehdotetut 
ajantasaistukset perustellaan ja 
kerrotaan, miksi ajantasaistusten 
katsotaan olevan luonteeltaan vähäisiä. 
Jos komissio katsoo, että ajantasaistukset 
eivät ole luonteeltaan vähäisiä, se pyytää 
kirjallisesti Sähkö-ENTSOa ja Kaasu-
ENTSOa toimittamaan menetelmät 
komissiolle. Tällöin sovelletaan kohdissa 
2–5 kuvattua menettelyä.

Poistetaan.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on julkaistava omat 
menetelmänsä verkkosivustoillaan kahden 
viikon kuluessa ACERin tai komission 5 ja 
6 kohdan mukaisesti antamasta 
hyväksynnästä. Niiden on julkaistava 
vastaavat syöttötiedot ja muut 
merkitykselliset verkko-, kuormitus- ja 
markkinatiedot riittävän tarkassa muodossa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sekä 

8. ACERin on julkaistava menetelmä 
verkkosivustollaan kahden viikon kuluessa 
komission 5 kohdan mukaisesti antamasta 
hyväksynnästä. Sen on julkaistava 
vastaavat syöttötiedot ja muut 
merkitykselliset verkko-, kuormitus- ja 
markkinatiedot riittävän tarkassa 
muodossa, jotta kolmas osapuoli voi 
toisintaa tulokset, kansallisen 
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asiaa koskevat 
luottamuksellisuussopimukset.

lainsäädännön mukaisesti sekä asiaa 
koskevat luottamuksellisuussopimukset.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Menetelmät on pidettävä ajan 
tasalla ja niitä on parannettava 
säännöllisesti 1–6 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. ACER voi tehdä 
tällaisia ajantasaistuksia ja parannuksia 
koskevan pyynnön, joka sisältää 
asianmukaiset perustelut ja aikataulut, 
omasta aloitteestaan tai kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai sidosryhmien 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä ja 
kuultuaan ensin virallisesti kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita ja komissiota. ACERin on 
julkaistava kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai sidosryhmien 
pyynnöt sekä kaikki asiaa koskevat muut 
kuin kaupallisesti arkaluonteiset asiakirjat, 
joiden perusteella ACER on tehnyt 
ajantasaistusta tai parannusta koskevan 
pyynnön.

9. Menetelmä on pidettävä ajan 
tasalla ja sitä on parannettava säännöllisesti 
1–6 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. ACER voi tehdä tällaiset 
ajantasaistukset ja parannukset 
asianmukaisine perusteluineen ja 
aikatauluineen omasta aloitteestaan tai 
kansallisten sääntelyviranomaisten tai 
sidosryhmien asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä ja kuultuaan ensin virallisesti 
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia organisaatioita ja komissiota. 
ACERin on julkaistava kansallisten 
sääntelyviranomaisten tai sidosryhmien 
pyynnöt sekä kaikki asiaa koskevat muut 
kuin kaupallisesti arkaluonteiset asiakirjat, 
joiden perusteella ACER on tehnyt 
ajantasaistusta tai parannusta koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. ACERin on joka kolmas vuosi 
vahvistettava ja julkistettava 
yksikkökohtaisten investointikustannusten 
vertailua koskevat indikaattorit ja vastaavat 
vertailuarvot liitteessä II olevissa 1 ja 3 
kohdassa tarkoitettuihin 
infrastruktuuriluokkiin kuuluvista 
vertailukelpoisista hankkeista. Sähkö-
ENTSO ja Kaasu-ENTSO voivat käyttää 
kyseisiä vertailuarvoja myöhempiä unionin 

10. ACERin on joka toinen vuosi 
vahvistettava ja julkistettava 
yksikkökohtaisten investointikustannusten 
vertailua koskevat indikaattorit ja vastaavat 
vertailuarvot liitteessä II tarkoitettuihin 
infrastruktuuriluokkiin kuuluvista 
vertailukelpoisista hankkeista sekä 
vapaaehtoisista markkinaperusteisista 
kysynnän hallintaa ja joustoa koskevista 
toimenpiteistä. ACER voi käyttää kyseisiä 
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laajuisia kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia varten 
tehtävissä kustannus-hyötyanalyyseissa. 
Ensimmäinen näistä indikaattoreista 
julkaistaan [1 päivänä marraskuuta 2022].

vertailuarvoja myöhempiä unionin laajuisia 
kymmenvuotisia 
verkonkehittämissuunnitelmia varten 
tehtävissä elinkaaren aikaisissa kustannus-
hyötyanalyyseissa. Ensimmäinen näistä 
indikaattoreista julkaistaan [1 päivänä 
marraskuuta 2022]. Infrastruktuurin 
omistajien, verkonhaltijoiden ja 
kolmansina osapuolina olevien 
hankkeiden toteuttajien on toimitettava 
asiaankuuluvat tiedot kansallisille 
sääntelyviranomaisille ja ACERille.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on yhdessä esitettävä 
komissiolle ja ACERille viimeistään [31 
päivänä joulukuuta 2023] 
yhdenmukainen ja yhteenliitetty 
energiamarkkina- ja verkkomalli, johon 
sisältyvät sähkön, kaasun ja vedyn 
siirtoinfrastruktuurit sekä varastointi, 
nesteytetty maakaasu ja 
elektrolyysilaitteistot, ja joka kattaa 
energiainfrastruktuurien ensisijaiset 
käytävät ja alueet ja joka on laadittu 
liitteessä V vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Edellä 11 kohdassa tarkoitetun 
yhdenmukaisen ja yhteenliitetyn mallin 
on katettava vähintään kyseisten alojen 
keskinäiset yhteydet infrastruktuurien 
suunnittelun kaikissa vaiheissa, etenkin 
skenaarioissa, infrastruktuuripuutteiden 

12. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
yhdennetyn ja johdonmukaisen 
mallinnuksen tulee sisältää seuraavat:
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tunnistamisessa erityisesti rajatylittävän 
kapasiteetin osalta sekä hankkeiden 
arvioinnissa.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 12 kohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) avoimeen lähdekoodiin perustuva 
tietotekninen simulointityökalu, joka 
kattaa sähkön, vedyn, lämmityksen ja 
jäähdytyksen sekä kaasuverkkojen 
keskinäiset yhteydet ja markkinat, joita 
käytetään kunkin toimitetun yhteistä etua 
koskevan hankkeen arvioinnissa ja 
infrastruktuuripuutteiden 
tunnistamisessa;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 12 kohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) asiakirja, jossa on täydellinen ja 
läpinäkyvä kuvaus mallinnuksesta, 
mukaan lukien kaikki yhtälöt, kuvaus 
syöttötiedoista ja suoritetuista laskelmista.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Kun komissio on hyväksynyt 11 
kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisen ja 
yhteenliitetyn mallin 1–6 kohdassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti, malli 
sisällytetään 1 kohdan mukaisiin 
menetelmiin.

13. Kun komissio on hyväksynyt 1 
kohdassa tarkoitetun yhdennetyn ja 
yhdenmukaisen mallinnuksen 1–6 
kohdassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti, se sisällytetään 1 kohdan 
mukaiseen menetelmään.

Tarkistus 72
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Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Pitkän aikavälin skenaariot

1. Järjestettyään laajan 
kuulemisprosessin, jossa ovat mukana 
komissio ja ainakin kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä edustavat 
organisaatiot, ACERin on laadittava 
pitkän aikavälin skenaarioita unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisesti 
vuoteen 2050 ulottuvaa suunnittelujaksoa 
varten.
2. Pitkän aikavälin skenaarioissa 
otetaan lähtökohdaksi tarkistetut unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet 
ja esitetään tie 
infrastruktuuriskenaarioille, jotka ovat 
tarpeen ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen 2 
artiklassa vahvistetun pitkän aikavälin 
maailmanlaajuisen lämpötilatavoitteen 
mukaisesti, ottaen samalla huomioon 
ajantasaiset tieteelliset tiedot, erityisesti 
IPCC:n erityisraportin 1,5 celsiusasteen 
lämpenemisestä, sekä viimeisimmät 
saatavilla olevat komission skenaariot. 
Niiden on perustuttava jäsenvaltioiden 
potentiaaliin energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian alalla ja oltava 
yhteydessä jäsenvaltioiden kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiin sekä 
tämän asetuksen 14 artiklan mukaiseen 
merellä sijaitsevan verkon suunnitteluun.
3. Skenaarioissa asetetaan sitovia 
verkon kehittämisen välitavoitteita ja 
välivaiheita, jotka on saavutettava joka 
viides vuosi ilmastosopimuksen 
sopeutusmekanismin mukaisessa syklissä.
4. Pitkän aikavälin skenaariot on 
laadittava ja päivitettävä 12 artiklassa 
kuvatun unionin laajuisen 
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kymmenvuotisen verkon 
kehittämissuunnitelman mukaisesti. 
Niiden kanssa on julkaistava vastaavat 
syöttö- ja tulostiedot riittävän tarkassa 
muodossa avoimuuden 
mahdollistamiseksi ottaen 
asianmukaisesti huomioon sovellettavat 
oikeudelliset vaatimukset, mukaan lukien 
luottamuksellisuutta koskevat 
vaatimukset.
5. Skenaarioluonnokset lähetetään 
ESABCC:lle, joka voi antaa lausunnon 
niiden yhteensopivuudesta unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun ACER on toteuttanut laajan 
kuulemismenettelyn, johon osallistuvat 
komissio ja ainakin kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä edustavat organisaatiot, 
mukaan lukien Sähkö-ENTSO, Kaasu-
ENTSO, EU DSO -elin ja asianomaiset 
vetyalan sidosryhmät, se julkaisee 
viimeistään [31 päivänä heinäkuuta 2022] 
puiteohjeet yhteisille skenaarioille, joita 
Sähkö-ENTSO ja Kaasu-ENTSO laativat. 
Puiteohjeita on päivitettävä säännöllisesti 
tarpeen mukaan.

Kun ACER on toteuttanut laajan 
kuulemismenettelyn, johon osallistuvat 
komissio ja ainakin kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä edustavat organisaatiot, 
mukaan lukien Sähkö-ENTSO, Kaasu-
ENTSO, EU DSO -elin, sähkön ja kaasun 
toimituksiin, energiatehokkuuteen, 
energian varastointiin, energia-alan 
joustavuuteen, vetyyn, lämmitykseen ja 
jäähdytykseen liittyvät sidosryhmät ja 
kansalaisyhteiskunta, se julkaisee 
viimeistään [31 päivänä heinäkuuta 2022] 
puiteohjeet yhdennetyille skenaarioilleen. 
Puiteohjeita on päivitettävä säännöllisesti 
tarpeen mukaan.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puiteohjeisiin on sisällytettävä 
energiatehokkuus etusijalle -periaate, ja 

Puiteohjeissa on pantava täytäntöön 
”energiatehokkuus etusijalle -periaate”, ja 
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niillä on varmistettava, että ohjeiden 
perustana olevat Sähkö-ENTSOn ja 
Kaasu-ENTSOn skenaariot ovat kaikilta 
osin viimeisimpien hiilestä irtautumista 
koskevien Euroopan unionin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin tavoitteiden sekä 
viimeisimpien saatavilla olevien komission 
skenaarioiden mukaisia.

niillä on varmistettava, että skenaariot ovat 
kaikilta osin viimeisimpien unionin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiatavoitteiden, viimeisimpien 
saatavilla olevien komission skenaarioiden, 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
koskevan unionin tavoitteen sekä Pariisin 
sopimuksen mukaisen 100-prosenttisesti 
uusiutuvaan energiaan perustuvaan 
järjestelmään johtavan skenaarion 
mukaisia. Sähkö-ENTSOn, Kaasu-
ENTSOn ja muiden sidosryhmien on 
asetettava kaikki tarvittavat tiedot 
ACERin saataville integroitujen 
skenaarioiden laatimiseksi.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on noudatettava ACERin 
puiteohjeita, kun ne laativat unionin 
laajuisissa kymmenvuotisissa 
verkonkehittämissuunnitelmissa 
käytettäviä yhteisiä skenaarioita.

Poistetaan.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on kutsuttava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä edustavia 
organisaatioita, mukaan lukien EU DSO 
-elin ja kaikki asiaankuuluvat vetyalan 
sidosryhmät, osallistumaan skenaarioiden 
laatimisprosessiin.

3. ACERin on perustettava 
sidosryhmien edustajien ryhmä, jota se 
kuulee osana skenaarioiden 
kehittämisprosessia, mukaan lukien 
Sähkö-ENTSO ja Kaasu-ENTSO, 
unionin DSO-elin, asianomaisia 
sidosryhmiä, mukaan lukien sähkön ja 
kaasun toimituksiin, 
energiatehokkuuteen, energian 
varastointiin, energia-alan joustavuuteen, 
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vetyyn, lämmitykseen ja jäähdytykseen 
liittyvät sidosryhmät, edustavia 
organisaatioita sekä kansalaisyhteiskunta.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on julkaistava yhteisiä 
skenaarioita koskevan raportin luonnos ja 
toimitettava se ACERille ja komissiolle 
lausuntoa varten.

4. ACERin on julkaistava 
yhdennettyjä skenaarioita koskevan 
raportin luonnos ja toimitettava se 
komissiolle ja ESABCC:lle lausuntoa 
varten.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ACERin on kolmen kuukauden 
kuluessa yhteisiä skenaarioita koskevan 
raportin luonnoksen sekä 
kuulemismenettelyssä saadun palautteen ja 
sen huomioimista koskevan kertomuksen 
vastaanottamisesta annettava lausuntonsa 
Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle ja 
komissiolle.

5. Komissio antaa lausuntonsa 
ACERille kolmen kuukauden kuluessa 
yhdennettyjä skenaarioita koskevan 
raportin luonnoksen sekä 
kuulemismenettelyssä saadun palautteen ja 
sen huomioimista koskevan kertomuksen 
vastaanottamisesta; ESABCC voi myös 
antaa lausunnon.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio ottaa asianmukaisesti 
huomioon 5 kohdassa tarkoitetun 
ACERin lausunnon ja antaa lausuntonsa 
Sähkö-ENTSOlle ja Kaasu-ENTSOlle.

Poistetaan

Tarkistus 80
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on ACERin lausunto 
asianmukaisesti huomioon ottaen 
mukautettava yhteisiä skenaarioita 
koskevaa raporttiaan komission lausunnon 
mukaisesti ja toimitettava ajantasaistettu 
raportti komission hyväksyttäväksi.

7. ACERin on mukautettava 
yhdennettyjä skenaarioita koskevaa 
raporttiaan komission ja tarvittaessa 
ESABCC:n lausunnon mukaisesti ja 
toimitettava ajantasaistettu raportti 
komission hyväksyttäväksi.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on julkaistava yhteisiä 
skenaarioita koskeva raporttinsa 
verkkosivustoillaan kahden viikon 
kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt 
raportin 7 kohdan mukaisesti. Niiden on 
julkaistava vastaavat syöttö- ja tulostiedot 
riittävän tarkassa muodossa ottaen 
asianmukaisesti huomioon kansallisen 
lainsäädännön ja asiaan liittyvät 
salassapitosopimukset.

8. ACERin on julkaistava 
yhdennettyjä skenaarioita koskeva 
raporttinsa verkkosivustollaan kahden 
viikon kuluessa siitä, kun komissio on 
hyväksynyt yhdennettyjä skenaarioita 
koskevan raportin 7 kohdan mukaisesti. 
Sen on julkaistava vastaavat syöttö- ja 
tulostiedot riittävän tarkassa muodossa, 
jotta kolmas osapuoli voi toisintaa 
tulokset, ottaen asianmukaisesti huomioon 
kansallisen lainsäädännön ja asiaan 
liittyvät salassapitosopimukset.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
joka toinen vuosi julkaistava ja toimitettava 
komissiolle ja ACERille unionin laajuisten 
kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien puitteissa 
laaditut infrastruktuuripuutteita koskevat 
raportit.

ACERin on joka toinen vuosi julkaistava ja 
toimitettava komissiolle ja ESABCC:lle 
unionin laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman puitteissa 
laadittu infrastruktuuripuutteita koskeva 
raportti.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Infrastruktuuripuutteita arvioidessaan 
Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
noudatettava energiatehokkuus etusijalle 
-periaatetta ja tarkasteltava ensisijaisesti 
kaikkia asiaa koskevia muita kuin 
infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Infrastruktuuripuutteita arvioidessaan 
ACERin on perustettava analyysinsä 11 a 
ja 12 artiklan mukaisesti laadittuihin 
skenaarioihin, noudatettava 
”energiatehokkuus etusijalle” -periaatetta, 
arvioitava kaikkia asiaa koskevia muita 
kuin infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja, 
esimerkiksi vapaaehtoisista 
markkinaperusteisista kysynnän hallintaa 
ja joustoa koskevia toimenpiteitä ja 
rakennusten kunnostamista, havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi ja suositeltava 
niiden toteuttamista ensisijaisena 
ratkaisuna aina, kun ne ovat koko 
järjestelmän kannalta 
kustannustehokkaampia kuin uuden 
tarjontapuolen infrastruktuurin 
rakentaminen. Raportissa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota niihin 
infrastruktuuripuutteisiin, jotka saattavat 
vaikuttaa unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen. ACERin on varmistettava 
avoimuus niissä energian kysyntään 
liittyvissä ja hanketta tukevissa 
oletuksissa, joita sovelletaan kaikkiin 
käytettävissä oleviin polttoaineisiin, sekä 
kaikissa muissa kuin infrastruktuuriin 
liittyvissä ratkaisuissa, joita harkitaan 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi, ja 
sen selvittämiseksi, miksi niitä ei ole 
toteutettu.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen raporttiensa toimittamista Sähkö-
ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 

Ennen raporttinsa toimittamista ACERin 
on järjestettävä laaja kuuleminen, johon 
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järjestettävä laaja kuuleminen, johon 
osallistuvat kaikki asiaankuuluvat 
sidosryhmät, mukaan lukien EU DSO -elin, 
kaikki asiaankuuluvat vetyalan 
sidosryhmät ja kaikkien liitteessä I 
määriteltyihin ensisijaisiin käytäviin 
kuuluvien jäsenvaltioiden edustajat.

osallistuvat kaikki asiaankuuluvat 
sidosryhmät, mukaan lukien ENTSOt, EU 
DSO -elin, sähkön ja kaasun toimituksiin, 
energiatehokkuuteen, energian 
varastointiin, energia-alan joustavuuteen, 
vetyyn, lämmitykseen ja jäähdytykseen 
liittyvät sidosryhmät sekä 
kansalaisyhteiskunta ja kaikkien liitteessä 
I määriteltyihin ensisijaisiin käytäviin 
kuuluvien jäsenvaltioiden edustajat.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on toimitettava 
infrastruktuuripuutteita koskevien 
raporttiensa luonnokset ACERille ja 
komissiolle lausuntoa varten.

2. ACERin on toimitettava 
infrastruktuuripuutteita koskevan 
raporttinsa luonnokset komissiolle ja 
ESABCC:lle lausuntoa varten.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ACERin on kolmen kuukauden 
kuluessa infrastruktuuripuutteita koskevan 
raportin luonnoksen sekä 
kuulemismenettelyssä saadun palautteen ja 
sen huomioimista koskevan kertomuksen 
vastaanottamisesta  annettava lausuntonsa 
Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle ja 
komissiolle.

3. Komissio antaa lausuntonsa 
ACERille kolmen kuukauden kuluessa 
infrastruktuuripuutteita koskevan raportin 
luonnoksen sekä kuulemismenettelyssä 
saadun palautteen ja sen huomioimista 
koskevan kertomuksen vastaanottamisesta; 
ESABCC voi myös antaa lausunnon.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii lausuntonsa 3 
kohdassa tarkoitetun ACERin lausunnon 
huomioon ottaen ja toimittaa sen Sähkö-
ENTSOlle ja Kaasu-ENTSOlle.

Poistetaan.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn on ACERin lausunto 
asianmukaisesti huomioon ottaen 
mukautettava infrastruktuuripuutteita 
koskevaa raporttiaan komission lausunnon 
mukaisesti ennen lopullisten 
infrastruktuuripuutteita koskevien 
raporttien julkaisemista.

5. ACERin on mukautettava 
infrastruktuuripuutteita koskevaa 
raporttiaan komission ja tarvittaessa 
ESABCC:n lausunnon mukaisesti. 
Komissio hyväksyy infrastruktuuripuutteita 
koskevan raportin ennen sen 
julkaisemista.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2027 kertomuksen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toteutuksesta ja 
toimittaa sen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
seuraavia seikkoja:

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2026 kertomuksen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden toteutuksesta ja 
toimittaa sen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksessa arvioidaan 
seuraavia seikkoja:

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) se, miten tehokkaasti tällä 
asetuksella edistetään vuodelle 2030 
asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden 

h) se, miten tehokkaasti tällä 
asetuksella edistetään vuodelle 2030 
asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden 
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saavuttamista sekä pidemmällä aikavälillä 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä.

saavuttamista sekä pidemmällä aikavälillä 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja 
Pariisin sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistetun pitkän aikavälin 
maailmanlaajuisen lämpötilatavoitteen 
saavuttamista, ottaen samalla huomioon 
ajantasaiset tieteelliset tiedot, erityisesti 
IPCC:n erityisraportin 1,5 celsiusasteen 
lämpenemisestä.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2027 tämän artiklan 22 
artiklan mukaisen raportoinnin ja 
arvioinnin tulosten sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2021/...1 a [Verkkojen Eurooppa 
-välineestä annettu asetus] mukaisen 
täytäntöönpano- ja arviointikertomuksen 
perusteella.  
___________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/... Verkkojen 
Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) 
N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 
kumoamisesta (EUVL  L ...).

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) yleiset, päivitetyt tiedot kustakin 
yhteistä etua koskevasta hankkeesta, 
mukaan lukien maantieteelliset tiedot;

a) yleiset, päivitetyt tiedot kustakin 
yhteistä etua koskevasta hankkeesta, 
mukaan lukien maantieteelliset tiedot sekä 
sijainti- ja reititysvalintoja koskevat tiedot, 
mukaan lukien niihin liittyvä 
ympäristönäkökulma;

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kaikki asiaankuuluvat tiedot 
hankkeeseen liittyvistä julkisista 
kuulemisista;

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeiden pääasialliset odotetut 
hyödyt ja kustannukset kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja lukuun ottamatta;

c) hankkeiden pääasialliset odotetut 
hyödyt, jotka liittyvät koko elinkaaren 
aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiin, 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä sekä 
energiajärjestelmän integrointiin, ja 
kustannukset kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja lukuun ottamatta;

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
25 artiklaAsetus (EY) N:o 715/2009
8 artikla – 10 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”Kaasu-ENTSOn on joka toinen vuosi 
hyväksyttävä ja julkaistava 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu unionin laajuinen 
verkon kehittämissuunnitelma. Unionin 
laajuiseen verkon kehittämissuunnitelmaan 
on sisällyttävä integroidun verkon 
mallintaminen, mukaan lukien vetyverkot, 
skenaarioiden laatiminen, Euroopan 
toimitusten riittävyysnäkymät sekä verkon 
häiriönkestävyyden arviointi.”

”Kaasu-ENTSOn on joka toinen vuosi 
asetettava ACERin saataville kaikki 
asiaankuuluvat tiedot 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettua integroitua 
unionin laajuista verkon 
kehittämissuunnitelmaa varten. Unionin 
laajuiseen integroidun verkon 
kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä 
integroidun verkon mallintaminen, mukaan 
lukien vetyverkot ja lämmitys- ja 
jäähdytysverkot, skenaarioiden laatiminen, 
Euroopan toimitusten riittävyysnäkymät 
sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. 
Suunnitelma on mukautettava vuoteen 
2030 ulottuviin unionin ilmasto- ja 
energiatavoitteisiin ja 
ilmastoneutraaliuteen tähtääviin pitkän 
aikavälin skenaarioihin.”

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot: Latvia, Liettua, 
Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja 
Viro.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, 
Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, 
Suomi, Tanska ja Viro.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pohjoisten merialueiden verkko 
(”NSOG”): Pohjanmeren, Irlanninmeren, 
Englannin kanaalin ja niiden lähivesien 
integroidun sähköverkon kehittäminen ja 
siihen liittyvät yhdysjohdot merellä 
uusiutuvan energian lähteistä tuotetun 
sähkön siirtämiseksi kulutus- ja 

Pohjoisten merialueiden verkot (”NSOG”): 
Pohjanmeren, Irlanninmeren, Englannin 
kanaalin ja niiden lähivesien integroitujen 
sähkö- ja vetyverkkojen kehittäminen ja 
siihen liittyvät yhdysjohdot merellä 
uusiutuvan energian lähteistä tuotetun 
sähkön ja vedyn siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja uusiutuvan 
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varastointikeskuksiin ja rajatylittävän 
sähkökaupan lisäämiseksi.

energian rajatylittävän kaupan 
lisäämiseksi.

Tarkistus 98

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

Komission teksti Tarkistus

Itämeren energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma merellä 
sijaitsevan verkon osalta (”BEMIP 
offshore”): Itämeren ja sen lähivesien 
integroidun sähköverkon kehittäminen ja 
siihen liittyvät yhdysjohdot merellä 
uusiutuvan energian lähteistä tuotetun 
sähkön siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja rajatylittävän 
sähkökaupan lisäämiseksi.

Itämeren energiamarkkinoiden 
yhteenliitäntäsuunnitelma merellä 
sijaitsevien verkkojen osalta (”BEMIP 
offshore”): Itämeren ja sen lähivesien 
integroitujen sähkö- ja vetyverkkojen 
kehittäminen ja niihin liittyvät 
yhdysjohdot merellä uusiutuvan energian 
lähteistä tuotetun sähkön ja vedyn 
siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja uusiutuvan 
energian rajatylittävän kaupan 
lisäämiseksi.

Tarkistus 99

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

Komission teksti Tarkistus

Eteläisten ja itäisten merialueiden verkko: 
Välimeren, Mustanmeren ja niiden 
lähivesien integroidun sähköverkon 
kehittäminen ja siihen liittyvät 
yhdysjohdot merellä uusiutuvan energian 
lähteistä tuotetun sähkön siirtämiseksi 
kulutus- ja varastointikeskuksiin ja 
rajatylittävän sähkökaupan lisäämiseksi.

Eteläisten ja itäisten merialueiden verkot: 
Välimeren, Mustanmeren ja niiden 
lähivesien integroitujen sähkö- ja 
vetyverkkojen kehittäminen ja niihin 
liittyvät yhdysjohdot merellä uusiutuvan 
energian lähteistä tuotetun sähkön ja vedyn 
siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja uusiutuvan 
energian rajatylittävän kaupan 
lisäämiseksi.

Tarkistus 100

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

Lounais-Euroopan merialueiden verkko: 
Pohjois-Atlantin integroidun sähköverkon 
kehittäminen ja siihen liittyvät yhdysjohdot 
merellä uusiutuvan energian lähteistä 
tuotetun sähkön siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja rajatylittävän 
sähkökaupan lisäämiseksi.

Lounais-Euroopan merialueiden verkko: 
Pohjois-Atlantin merellä toteutettavan 
sähköverkon kehittäminen tai integroidun 
sähköverkon kehittäminen ja siihen 
liittyvät yhdysjohdot merellä uusiutuvan 
energian lähteistä tuotetun sähkön 
siirtämiseksi kulutus- ja 
varastointikeskuksiin ja rajatylittävän 
sähkökaupan lisäämiseksi.

Tarkistus 101

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

Komission teksti Tarkistus

Älykkäiden sähköverkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto koko unionissa, jotta voidaan 
ottaa tehokkaasti huomioon kaikkien 
sähköverkkoon liitettyjen käyttäjien 
käyttötottumukset ja toiminta, erityisesti 
suurten sähkömäärien tuotanto uusiutuvista 
tai hajanaisista energialähteistä sekä 
kuluttajien kulutusjousto.

Älykkäiden sähköverkkojen käyttöönotto: 
älykkäiden verkkoteknologioiden 
käyttöönotto koko unionissa, jotta voidaan 
ottaa tehokkaasti huomioon kaikkien 
sähköverkkoon liitettyjen käyttäjien 
käyttötottumukset ja toiminta, erityisesti 
suurten sähkömäärien tuotanto 
hajanaisista uusiutuvista energialähteistä, 
ja käytettävissä olevat vapaaehtoiset 
markkinaperusteiset joustavuuden lähteet, 
mukaan lukien energian varastointi, 
energiatehokkuus, kulutusjousto ja 
sähköajoneuvot ja kaikki sähkövirran 
laatua ja käyttöturvallisuutta parantavat 
komponentit ja laitteistot.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 12 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajatylittävä hiilidioksidiverkko: 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen jäsenvaltioiden välillä ja 
unionin naapurimaiden kanssa 

Hiilidioksidiverkot: sellaisista 
teollisuusklustereista talteen otetun 
hiilidioksidin siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen, joiden päästöt ovat 
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hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
ottamiseksi käyttöön.

kestämättömiä geologista varastointia 
varten.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Älykkäät kaasuverkot: älykkäiden 
kaasuverkkoteknologioiden käyttöönotto 
koko unionissa, jotta voidaan integroida 
tehokkaasti monenlaisia uusiutuvia ja 
vähähiilisiä kaasulähteitä kaasuverkkoon 
sekä tukea innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönottoa verkon hallinnassa ja 
helpottaa energia-alan älykästä integrointia 
ja kulutusjoustoa.

Älykkäät kaasuverkot: älykkäiden 
teknologioiden käyttöönotto koko 
unionissa, jotta voidaan integroida 
tehokkaasti uusiutuvia ja kaasulähteitä 
direktiivissä (EU) 2018/2001 
vahvistettujen määritelmien ja 
kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä 
koskevien kriteerien mukaisesti sekä 
liitteessä II olevassa 4 kohdassa 
vahvistetut kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevat vaatimukset 
täyttävistä elektrolyysilaitoksista tuotettu 
vety verkkoon sekä tukea innovatiivisten 
ratkaisujen käyttöönottoa verkon 
hallinnassa ja helpottaa energia-alan 
älykästä integrointia ja kulutusjoustoa.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lämmitys- ja jäähdytysverkot: 
sellaisten lämmitys- ja jäähdytysverkkojen 
rakentaminen, laajentaminen tai 
kunnostaminen, jotka käyttävät 
uusiutuvista energialähteistä, kuten 
maalämpö, aurinkolämpö ja 
lämpöpumput, ja väistämättömistä 
hukkalämpö- ja -kylmäresursseista 
saatavia lämpö tai -kylmäresursseja, sekä 
varastointi- ja muuntamislaitokset ja 
niihin liittyvät laitteet.
Asianomaiset jäsenvaltiot: kaikki. 
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suurjänniteilmajohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 220 kilovoltin 
jännitteelle, sekä maan- ja merenalaiset 
siirtokaapelit, jotka on suunniteltu 
vähintään 150 kilovoltin jännitteelle;

a) ilmajohdot sekä  maan- ja 
merenalaiset siirto- ja jakelukaapelit;

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) sähkönvarastointilaitokset, joita 
käytetään sähkön pysyvään tai tilapäiseen 
varastointiin maanpäällisissä tai 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla, sillä 
edellytyksellä, että niiden kapasiteetti on 
vähintään 30 megawattia;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) järjestelmät ja komponentit, joissa 
yhdistetään tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttämällä operatiivisia digitaalisia 
alustoja, ohjausjärjestelmiä ja 
anturiteknologioita sekä siirtotasolla että 
keskijännitteisellä jakelutasolla ja joiden 
tarkoituksena on saada aikaan tehokkaampi 
ja älykkäämpi sähkönsiirto- ja 
sähkönjakeluverkko, lisätä kapasiteettia 
uusien tuotanto-, varastointi- ja 
kulutusmuotojen integroimiseksi sekä 

d) järjestelmät ja komponentit, joissa 
yhdistetään tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttämällä operatiivisia digitaalisia 
alustoja, ohjausjärjestelmiä ja 
anturiteknologioita siirtotasolla sekä keski- 
ja pienjännitteisellä jakelutasolla ja joiden 
tarkoituksena on saada aikaan vakaampi, 
joustavampi, turvallisempi, tehokkaampi 
ja älykkäämpi sähkönsiirto- ja 
sähkönjakeluverkko, lisätä sähkövirran 
laatua ja käyttöturvallisuutta sekä 
kapasiteettia uusien tuotanto-, varastointi- 
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helpottaa uusia liiketoimintamalleja ja 
markkinarakenteita;

ja kulutusmuotojen integroimiseksi sekä 
helpottaa uusia liiketoimintamalleja ja 
markkinarakenteita; tähän sisältyvät 
komponentit, jotka tarjoavat inertiaan, 
synteettiseen inertiaan, vikavirran 
syöttöön, verkon muodostamisen 
kapasiteettiin, jännitteen säätelyyn, 
taajuuden säätelyyn, suojaukseen ja 
valvontaan liittyviä palveluja;

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki seuraavat laitteet ja 
laitteistot, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa uusiutuvien ja vähähiilisten 
kaasujen (myös biometaanin tai vedyn) 
liittäminen verkkoon ja helpottaa sitä: 
digitaaliset järjestelmät ja komponentit, 
joissa yhdistetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa, ohjausjärjestelmiä ja 
anturiteknologioita, jotka mahdollistavat 
kaasun tuotannon, siirron, jakelun ja 
kulutuksen interaktiivisen ja älykkään 
seurannan, mittauksen, laadunvalvonnan ja 
hallinnan kaasuverkossa. Lisäksi tällaisiin 
hankkeisiin voi sisältyä laitteita, jotka 
mahdollistavat vastakkaisvirtaukset 
jakelutasolta siirtotasolle ja siihen 
tarvittavat parannukset olemassa olevaan 
verkkoon;

a) kaikki seuraavat laitteet ja 
laitteistot, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa uusiutuvien kaasujen 
liittäminen verkkoon ja helpottaa sitä: 
digitaaliset järjestelmät ja komponentit, 
joissa yhdistetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa, ohjausjärjestelmiä ja 
anturiteknologioita, jotka mahdollistavat 
kaasun tuotannon, jakelun ja kulutuksen 
interaktiivisen ja älykkään seurannan, 
mittauksen, laadunvalvonnan ja hallinnan 
verkossa. Lisäksi tällaisiin hankkeisiin voi 
sisältyä laitteita, jotka mahdollistavat 
vastakkaisvirtaukset jakelutasolta 
siirtotasolle ja siihen tarvittavat 
parannukset olemassa olevaan verkkoon;

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vedynsiirtoputket, jotka ovat usean 
verkonkäyttäjän käytettävissä avoimin ja 
syrjimättömin perustein  ja jotka ovat 
pääasiassa korkeapaineisia vetyputkia, 

a) vedyn siirtoon ja jakeluun 
käytettävät putket, jotka on yhdistetty 4 
kohdassa vahvistetut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat vaatimukset täyttäviin 
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lukuun ottamatta kuitenkaan paikallisia 
vedynjakeluputkia;

elektrolyysilaitoksiin ja ovat usean 
verkonkäyttäjän käytettävissä avoimin ja 
syrjimättömin perustein;

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) nesteytetyn vedyn tai muihin 
kemiallisiin aineisiin sidotun vedyn 
vastaanotto-, varastointi- ja 
kaasuttamislaitokset tai 
paineenvähennyslaitokset vedyn 
syöttämiseksi verkkoon;

c) nesteytetyn vedyn vastaanotto-, 
varastointi- ja kaasuttamislaitokset tai 
paineenvähennyslaitokset vedyn 
syöttämiseksi verkkoon;

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elektrolyysilaitteistot, i) joiden 
kapasiteetti on vähintään 100 megawattia 
ja ii) joiden tuotanto täyttää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2018/2001 25 artiklan 2 kohdassa ja 
liitteessä V vahvistetun vaatimuksen, 
jonka mukaan koko elinkaaren aikaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
on oltava vähintään 70 prosenttia, kun 
fossiilinen vertailukohta on 94 
gCO2e/MJ. Koko elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan käyttämällä direktiivin (EU) 
2018/2001 28 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettua menetelmää tai vaihtoehtoisesti 
ISO 14067- tai ISO 14064-1 -standardia. 
Määrälliset elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
todennetaan tarvittaessa direktiivin (EU) 
2018/2001 30 artiklan mukaisesti tai 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
toimesta, ja iii) elektrolyysilaitteilla on 
myös verkkoon liittyvä toiminto;

a) elektrolyysilaitteistot, i) joiden 
kapasiteetti on vähintään 20 megawattia ja 
ii) joiden tuotanto täyttää asetuksessa (EU) 
2020/852 vahvistetut tekniset 
seulontakriteerit. Koko elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan käyttämällä direktiivin (EU) 
2018/2001 28 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettua menetelmää tai vaihtoehtoisesti 
ISO 14067- tai ISO 14064-1 -standardia. 
Määrälliset elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
todennetaan tarvittaessa direktiivin (EU) 
2018/2001 30 artiklan mukaisesti tai 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
toimesta, ja iii) elektrolyysilaitteilla on 
myös verkkoon liittyvä toiminto;
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) erityiset putkistot, lukuun 
ottamatta tuotantovaiheen aikaista 
putkiverkkoa, joita käytetään hiilidioksidin 
siirtämiseen useammasta kuin yhdestä 
lähteestä eli teollisuuslaitoksista (mukaan 
lukien voimalat), jotka tuottavat 
hiilidioksidikaasua polttamalla tai muilla 
kemiallisilla reaktioilla, joihin liittyy 
fossiilisia tai ei-fossiilisia hiiltä sisältäviä 
yhdisteitä, hiilidioksidin pysyvää 
geologista varastointia varten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/31/EY61 mukaisesti;

a) erityiset putkistot, joita käytetään 
hiilidioksidin siirtämiseen useammasta 
kuin yhdestä teollisesta lähteestä, jotka 
tuottavat väistämätöntä hiilidioksidikaasua 
polttamalla tai muilla kemiallisilla 
reaktioilla, joihin liittyy fossiilisia tai ei-
fossiilisia hiiltä sisältäviä yhdisteitä, 
hiilidioksidin pysyvää geologista 
varastointia varten Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY61 
mukaisesti;

__________________ __________________
61 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114. 61 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) lämmitys- ja jäähdytysverkot: 
kaikki seuraavat laitteet ja laitteistot, 
joiden tarkoituksena on mahdollistaa 
uusiutuvaan energian perustuvien 
lämmitys- ja jäähdytysresurssien ja 
väistämättömien hukkalämpöresurssien 
liittäminen verkkoon ja helpottaa sitä: 
putket, jotka on varustettu järjestelmillä ja 
komponenteilla, joissa yhdistetään tieto- 
ja viestintäteknologiaa, ohjausjärjestelmiä 
ja anturiteknologioita, jotka 
mahdollistavat lämmityksen ja 
jäähdytyksen tuotannon, siirron, jakelun 
ja kulutuksen interaktiivisen ja älykkään 
seurannan, mittauksen, lämpötilan 
säädön ja hallinnan verkossa; lisäksi 
tällaisiin hankkeisiin voi sisältyä laitteita, 
jotka mahdollistavat lämmön 
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varastoinnin, paikallisten lämpö- tai 
jäähdytys-/jäävarastojen integroimisen 
jakelutasolta ja siihen tarvittavat 
parannukset olemassa olevaan verkkoon 
kaksisuuntaisen kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen mahdollistamiseksi, sekä 
muuntolaitoksia.

Tarkistus 114

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

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaan kuuluvien 
energiainfrastruktuurien osalta kukin 
ryhmä koostuu tapauksen mukaan 
seuraavien tahojen edustajista: jäsenvaltiot, 
kansalliset sääntelyviranomaiset, 
siirtoverkonhaltijat sekä komissio, ACER 
ja Sähkö-ENTSO tai Kaasu-ENTSO.

Kansallisten sääntelyviranomaisten 
toimivaltaan kuuluvien 
energiainfrastruktuurien osalta kukin 
ryhmä koostuu tapauksen mukaan 
seuraavien tahojen edustajista: jäsenvaltiot, 
kansalliset sääntelyviranomaiset, 
siirtoverkonhaltijat, jakeluverkonhaltijat 
sekä komissio, ACER ja Sähkö-ENTSO ja 
EU DSO -elin.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen 
asiaankuuluvan liitteessä I nimetyn 
ensisijaisen käytävän tai alueen 
toteuttamiseksi, sellaisten hankkeiden 
toteuttajia, jotka voidaan valita yhteistä 
etua koskeviksi hankkeiksi, sekä 
kansallisten hallintojen ja 
sääntelyviranomaisten edustajia ja 
siirtoverkonhaltijoita kolmansista maista. 
Kolmansien maiden edustajien kutsumista 
koskevan päätöksen on perustuttava 
yhteisymmärrykseen.

4) Kukin ryhmä kutsuu kokouksiinsa, 
siinä määrin kuin se on tarpeen 
asiaankuuluvan liitteessä I nimetyn 
ensisijaisen käytävän tai alueen 
toteuttamiseksi, sellaisten hankkeiden 
toteuttajia, jotka voidaan valita yhteistä 
etua koskeviksi hankkeiksi, sekä 
kansallisten hallintojen, 
sääntelyviranomaisten, 
paikallisviranomaisten ja asianomaisten 
asukkaiden ja yhteisöjen tai niiden 
yhdistysten, järjestöjen tai ryhmien 
edustajia kolmansista maista. Kolmansien 
maiden edustajien kutsumista koskevan 
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päätöksen on perustuttava 
yhteisymmärrykseen.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) Kukin ryhmä kutsuu tarvittaessa 
kokouksiinsa asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia organisaatioita ja, kun se 
katsotaan tarpeelliseksi, suoraan 
sidosryhmiä, mukaan lukien tuottajat, 
jakeluverkonhaltijat, toimittajat, kuluttajat 
ja ympäristöjärjestöt. Ryhmä voi järjestää 
kuulemisia, jos ne ovat tarpeen ryhmän 
tehtävien suorittamiseksi.

5) Kukin ryhmä kutsuu tarvittaessa 
kokouksiinsa asianomaisia sidosryhmiä 
edustavia organisaatioita ja, kun se 
katsotaan tarpeelliseksi, suoraan 
sidosryhmiä, mukaan lukien tuottajat, 
riippumattomat asiantuntijat, 
jakeluverkonhaltijat, toimittajat, kuluttajat 
ja ympäristöjärjestöt sekä asianomaiset 
asukkaat ja yhteisöt tai niiden yhdistykset, 
järjestöt tai ryhmät. Kunkin ryhmän on 
järjestettävä alueellista luetteloa koskeva 
julkinen kuuleminen ennen alueellisen 
luettelon luonnoksen laatimista ja kun 
kaikki vaihtoehdot ovat vielä auki. 
Ryhmien on otettava kuulemiseen 
mukaan asianomaiset väestöryhmät ja 
yhteisöt sekä niiden yhdistykset, järjestöt 
tai ryhmät. Kuulemisessa esitetyt 
näkemykset otetaan huomioon luetteloa 
laadittaessa. Ryhmien on julkaistava 
kertomus, jossa esitetään yhteenveto 
esitetyistä näkemyksistä ja siitä, miten ne 
on otettu huomioon, sekä perustellaan, 
miksi joitain näkemyksiä ei ole otettu 
huomioon. Ryhmä voi järjestää myös 
muita kuulemisia, jos ne ovat tarpeen 
ryhmän  tehtävien suorittamiseksi ja 
paikallisten toimijoiden tehokkaan 
osallistumisen varmistamiseksi.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 osa – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6) Ryhmien kokousten osalta komissio 
julkaisee sidosryhmien käytettävissä 
olevalla alustalla sisäiset säännöt, 
päivitetyn luettelon jäsenorganisaatioista, 
säännöllisesti päivitetyt tiedot työn 
edistymisestä, kokousten esityslistat ja 
kokouspöytäkirjat, jos ne ovat saatavilla. 
Ryhmien päätöksentekoelinten keskustelut 
ja hankkeiden asettaminen 
paremmuusjärjestykseen 4 artiklan 5 
kohdan mukaisesti ovat luottamuksellisia.

6) Ryhmien kokousten osalta komissio 
julkaisee julkisella alustalla kertomuksen, 
joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
hankkeiden kuvaukset, sisäiset säännöt, 
päivitetyn luettelon jäsenorganisaatioista, 
säännöllisesti päivitetyt tiedot työn 
edistymisestä, kokousten esityslistat, 
kokousten osallistujaluettelot ja 
kokouspöytäkirjat. Kokousten 
osallistujaluettelot, kokousten esityslistat 
ja kokouspöytäkirjat laaditaan ja 
julkaistaan kunkin kokouksen osalta. 
Kertomuksen on sisällettävä 
yksityiskohtaiset perustelut, joista käy 
ilmi, miten hankkeilla edistettäisiin 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteita ja 
ilmastoneutraaliustavoitetta. Sen on 
sisällettävä myös yhteenveto 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
paikallisten ja marginalisoituneiden 
yhteisöjen täysimääräinen osallisuus ja 
osallistuminen. Ryhmien 
päätöksentekoelinten keskustelut ja 
hankkeiden asettaminen 
paremmuusjärjestykseen 4 artiklan 5 
kohdan mukaisesti on kirjattava 
kokouspöytäkirjaan ja julkaistava.

Tarkistus 118

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

Komission teksti Tarkistus

c) Sähkö-ENTSOn tai Kaasu-
ENTSOn 11 artiklan mukaisesti 
kehittämään menetelmään perustuva 
hankekohtainen kustannus-hyötyanalyysi, 
jos on kyse hankkeista, jotka ovat 
saavuttaneet riittävän kehitystason;

c) ACERin 11 artiklan mukaisesti 
kehittämään menetelmään perustuva 
hankekohtainen kustannus-hyötyanalyysi, 
jos on kyse hankkeista, jotka ovat 
saavuttaneet riittävän kehitystason;

Tarkistus 119
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Kaikkien vastaanottajien on 
käsiteltävä kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja luottamuksellisina.

2) Yhteistä etua koskevaa hanketta 
koskevaan hakemukseen sisältyvät tiedot 
julkaistaan 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetulla hankkeen verkkosivustolla 
ottaen huomioon kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuus.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Liitteessä II olevan 1 kohdan a, b, 
c ja e alakohdassa vahvistettuihin 
luokkiin kuuluvat ehdotetut yhteistä etua 
koskevat sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeet ovat hankkeita, jotka 
ovat osa viimeisimpää saatavilla olevaa 
unionin laajuista kymmenvuotista 
sähköverkon kehittämissuunnitelmaa, 
jonka Sähkö-ENTSO on laatinut 
asetuksen (EU) 2019/943 30 artiklan 
mukaisesti. Liitteessä II olevan 1 kohdan e 
alakohdassa vahvistettuihin luokkiin 
kuuluvat ehdotetut yhteistä etua koskevat 
sähkönsiirto ja -varastointihankkeet ovat 
hankkeita, jotka perustuvat 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun integroidun merellä 
sijaitsevan verkon 
kehittämissuunnitelmaan ja ovat sen 
mukaisia.

3) Ehdotetut yhteistä ja keskinäistä 
etua koskevat hankkeet ovat osa 
viimeisimpää saatavilla olevaa unionin 
laajuista kymmenvuotista 
verkonkehittämissuunnitelmaa, jonka 
ACER on laatinut. Liitteessä II olevan 1 
kohdan e alakohdassa vahvistettuihin 
luokkiin kuuluvat ehdotetut yhteistä etua 
koskevat sähkönsiirto ja 
-varastointihankkeet ja vedyn 
jakeluverkostohankkeet ovat hankkeita, 
jotka perustuvat 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun integroidun merellä 
sijaitsevan verkon 
kehittämissuunnitelmaan ja ovat sen 
mukaisia.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4) Liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
vahvistettuihin luokkiin kuuluvat 
ehdotetut yhteistä etua koskevat 
vetyhankkeet ovat 1 päivästä tammikuuta 
2024 alkaen hankkeita, jotka ovat osa 
viimeisintä saatavilla olevaa unionin 
laajuista kymmenvuotista kaasuverkon 
kehittämissuunnitelmaa, jonka Kaasu-
ENTSO on laatinut asetusten (EY) N:o 
715/2009 8 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022 ja 
sen jälkeen annettava kunkin unionin 
laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman osalta 
päivitetyt ohjeet, jotka koskevat 
hankkeiden sisällyttämistä 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuihin Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn laatimiin unionin laajuisiin 
kymmenvuotisiin 
verkonkehittämissuunnitelmiin, jotta 
voidaan varmistaa yhtäläinen kohtelu ja 
prosessin avoimuus. Ohjeissa on 
määriteltävä kaikkien hankkeiden osalta, 
jotka sisältyvät kyseisenä ajankohtana 
voimassa olevaan unionin luetteloon 
yhteistä etua koskevista hankkeista, 
yksinkertaistettu menettely, jolla hankkeet 
sisällytetään automaattisesti unionin 
laajuisiin kymmenvuotisiin 
verkonkehittämissuunnitelmiin ottaen 
huomioon asiakirjat ja tiedot, jotka on jo 
toimitettu edellisessä unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan liittyvässä 
menettelyssä ja jotka ovat edelleen 
voimassa.

ACERin on annettava viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2022 ja sen jälkeen 
kunkin unionin laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman osalta 
päivitetyt ohjeet, jotka koskevat 
hankkeiden sisällyttämistä 3 kohdassa 
tarkoitettuun unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan, jotta 
voidaan varmistaa yhtäläinen kohtelu ja 
prosessin avoimuus. Ohjeissa on 
määriteltävä kaikkien hankkeiden osalta, 
jotka sisältyvät kyseisenä ajankohtana 
voimassa olevaan unionin luetteloon 
yhteistä etua koskevista hankkeista, 
yksinkertaistettu menettely, jolla annetaan 
tietoa unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan ottaen 
huomioon asiakirjat ja tiedot, jotka on jo 
toimitettu edellisessä unionin laajuiseen 
kymmenvuotiseen 
verkonkehittämissuunnitelmaan liittyvässä 
menettelyssä ja jotka ovat edelleen 
voimassa.
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Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn on 
kuultava komissiota ja ACERia 
ehdotuksistaan ohjeiksi, jotka koskevat 
hankkeiden sisällyttämistä unionin 
laajuisiin kymmenvuotisiin 
verkonkehittämissuunnitelmiin, ja otettava 
asianmukaisesti huomioon komission ja 
ACERin suositukset ennen lopullisten 
ohjeiden julkaisemista.

ACERin on kuultava komissiota ja 
ESABCC:tä ehdotuksistaan ohjeiksi, jotka 
koskevat hankkeiden sisällyttämistä 
unionin laajuisiin kymmenvuotisiin 
verkonkehittämissuunnitelmiin, ja otettava 
asianmukaisesti huomioon komission ja, 
jos ne ovat saatavilla, ESABCC:n 
suositukset ennen lopullisten ohjeiden 
julkaisemista.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) Liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
vahvistettuun luokkaan kuuluvat ehdotetut 
hiilidioksidinsiirtohankkeet on esitettävä 
osana vähintään kahden jäsenvaltion 
laatimaa suunnitelmaa, joka koskee 
rajatylittävän infrastruktuurin 
kehittämistä hiilidioksidin siirtoa ja 
varastointia varten ja jonka asianomaiset 
jäsenvaltiot tai kyseisten jäsenvaltioiden 
nimeämät yksiköt esittävät komissiolle.

6) Asianomaisten jäsenvaltioiden tai 
kyseisten jäsenvaltioiden nimeämien 
yksiköiden on esitettävä komissiolle 
liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
vahvistettuun luokkaan kuuluvat ehdotetut 
hiilidioksidinsiirtohankkeet.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13) Kunkin ryhmän 
päätöksentekoelimen on yhden kuukauden 
kuluessa ACERin lausunnon 
vastaanottamisesta hyväksyttävä 3 artiklan 
3 kohdan säännöksiä noudattaen lopullinen 
alueellinen luettelonsa ryhmien ehdotuksen 

13) Kunkin ryhmän 
päätöksentekoelimen on yhden kuukauden 
kuluessa ACERin lausunnon 
vastaanottamisesta hyväksyttävä 3 artiklan 
3 kohdan säännöksiä noudattaen lopullinen 
alueellinen luettelonsa ryhmien ehdotuksen 



PE689.773v02-00 60/81 AD\1234717FI.docx

FI

pohjalta ja ottaen huomioon ACERin 
lausunnon sekä 7 alakohdan mukaisesti 
toimitetun kansallisten 
sääntelyviranomaisten arvioinnin tai 
komission 8 alakohdan mukaisesti tekemän 
arvioinnin ehdotetuista hankkeista, jotka 
eivät kuulu kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaan. 
Ryhmien on toimitettava komissiolle 
lopulliset alueelliset luettelonsa sekä 9 
alakohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lausunnot.

pohjalta ja varmistaen yhdenmukaisuus 
ACERin lausunnon sekä 7 alakohdan 
mukaisesti toimitetun kansallisten 
sääntelyviranomaisten arvioinnin tai 
komission 8 alakohdan mukaisesti tekemän 
arvioinnin kanssa ehdotetuista hankkeista, 
jotka eivät kuulu kansallisten 
sääntelyviranomaisten toimivaltaan. 
Ryhmien on toimitettava komissiolle 
lopulliset alueelliset luettelonsa sekä 9 
alakohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lausunnot.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 osa – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14) Jos saatujen alueellisten luettelojen 
perusteella ja ACERin lausunnon 
huomioon ottamisen jälkeen yhteistä etua 
koskevien ehdotettujen hankkeiden 
kokonaismäärä unionin luettelossa ylittää 
hallittavissa olevan määrän, komissio 
harkitsee kutakin asianomaista ryhmää 
kuultuaan sellaisten hankkeiden jättämistä 
pois unionin luettelosta, jotka 
asianomainen ryhmä on asettanut 4 artiklan 
5 kohdan mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä alimmille sijoille.

14) Jos saatujen alueellisten luettelojen 
perusteella ja ACERin lausunnon 
huomioon ottamisen jälkeen yhteistä etua 
koskevien ehdotettujen hankkeiden 
kokonaismäärä unionin luettelossa ylittää 
jossakin luokassa hallittavissa olevan 
määrän, komissio harkitsee kutakin 
asianomaista ryhmää ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan sellaisten 
hankkeiden jättämistä pois unionin 
luettelosta, jotka asianomainen ryhmä on 
asettanut 4 artiklan 5 kohdan mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä alimmille sijoille 
kyseisessä luokassa.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1) Hanke, jolla on merkittävä 
rajatylittävä vaikutus, on jonkin 
jäsenvaltion alueella sijaitseva hanke, joka 
täyttää seuraavat edellytykset

1) Hanke, jolla on merkittävä 
rajatylittävä vaikutus tai toistettavuus, on 
jonkin jäsenvaltion alueella sijaitseva 
hanke, joka täyttää seuraavat edellytykset

Tarkistus 128
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Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Sähkönsiirto: Hanke lisää verkon 
siirtokapasiteettia tai kaupallisiin virtoihin 
saatavilla olevaa kapasiteettia kyseisen 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman muun 
jäsenvaltion välisellä rajalla ja lisää 
kyseisellä rajalla rajatylittävän verkon 
siirtokapasiteettia vähintään 500 
megawatilla verrattuna tilanteeseen, jossa 
hanketta ei toteuteta.

a) Sähkönsiirto: Hanke lisää tai 
ylläpitää verkon siirto- ja 
jakelukapasiteettia tai kaupallisiin 
virtoihin saatavilla olevaa kapasiteettia tai 
sillä on siihen lisäävä tai ylläpitävä 
vaikutus kyseisen jäsenvaltion ja yhden tai 
useamman muun jäsenvaltion välisellä 
rajalla ja lisää kyseisellä rajalla verrattuna 
tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Sähkön varastointi: Hanke luo 
vähintään 225 megawattia asennettua 
kapasiteettia ja siihen kuuluu 
varastointikapasiteetti, joka mahdollistaa 
vähintään 250 gigawattitunnin vuotuisen 
nettosähköntuotannon.

b) Sähkön varastointi: Hanke luo 
vähintään 30 megawattia asennettua 
kapasiteettia. 

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Älykkäät sähköverkot: Hanke on 
suunniteltu suurjännite- tai 
keskijännitetason laitteille ja laitteistoille. 
Siihen osallistuu siirtoverkonhaltijoita, 
siirto- ja jakeluverkonhaltijoita tai 
jakeluverkonhaltijoita vähintään kahdesta 
jäsenvaltiosta. Jakeluverkonhaltijat voivat 
osallistua ainoastaan sellaisten vähintään 
kahden jäsenvaltion 
siirtoverkonhaltijoiden tuella, jotka ovat 
tiiviisti mukana hankkeessa ja 

c) Älykkäät sähköverkot: Hanke 
johtaa siihen, että vältetään vähintään 
200 megawatin investoinnit verkon 
siirtokapasiteettiin millä tahansa sen 
jäsenvaltion rajalla, jossa hanke on 
kehitetty, tai hanke voidaan toistaa 
muissa jäsenvaltioissa, mikä on osoitettu 
vähintään yhdellä toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan verkonhaltijan tukikirjeellä.
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varmistavat yhteentoimivuuden. 
Hankkeen piiriin kuuluu vähintään 
50 000 sähkön käyttäjää, tuottajaa, 
kuluttajaa tai tuottajakuluttajaa 
kulutusalueella, jolla vuosikulutus on 
vähintään 300 gigawattituntia, josta 
vähintään 20 prosenttia on peräisin 
erilaisista uusiutuvista energialähteistä.

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Vedynsiirto: Hanke mahdollistaa 
vedynsiirron asianomaisten jäsenvaltioiden 
rajojen yli tai lisää olemassa olevaa 
rajatylittävää vedynsiirtokapasiteettia 
kahden jäsenvaltion välisellä rajalla 
vähintään 10 prosentilla verrattuna ennen 
hankkeen käyttöönottoa vallinneeseen 
tilanteeseen, ja hankkeesta annetaan 
riittävää näyttöä, joka osoittaa, että hanke 
on olennainen osa suunniteltua 
rajatylittävää vetyverkkoa, sekä riittävää 
näyttöä olemassa olevista suunnitelmista ja 
yhteistyöstä naapurimaiden ja 
verkonhaltijoiden.

d) Vedynsiirto ja -jakelu: Hanke 
mahdollistaa vedynsiirron asianomaisten 
jäsenvaltioiden rajojen yli tai lisää 
olemassa olevaa rajatylittävää 
vedynsiirtokapasiteettia kahden 
jäsenvaltion välisellä rajalla vähintään 10 
prosentilla verrattuna ennen hankkeen 
käyttöönottoa vallinneeseen tilanteeseen, ja 
hankkeesta annetaan riittävää näyttöä, joka 
osoittaa, että hanke on olennainen osa 
suunniteltua rajatylittävää vetyverkkoa, 
sekä riittävää näyttöä olemassa olevista 
suunnitelmista ja yhteistyöstä 
naapurimaiden ja verkonhaltijoiden kanssa 
tai että hanke palvelee vähintään kahta 
teollisuusklusteria ja/tai multimodaalisen 
liikenteen solmukohtaa.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetut vedyn varastointi- tai 
vastaanottolaitteet: Hankkeen tavoitteena 
on suorien tai epäsuorien toimitusten 
järjestäminen vähintään kahteen 
jäsenvaltioon.

e) Liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
tarkoitetut vedyn varastointi- tai 
vastaanottolaitteet: Hankkeen tavoitteena 
on suorien tai epäsuorien toimitusten 
järjestäminen vähintään kahteen 
jäsenvaltioon tai vähintään kahteen 
teollisuusklusteriin ja/tai multimodaalisen 
liikenteen solmukohtaan.
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Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Elektrolyysilaitteistot: Hanke luo 
vähintään 100 megawattia asennettua 
kapasiteettia ja tuottaa suoria tai välillisiä 
hyötyjä vähintään kahdelle jäsenvaltiolle.

f) Elektrolyysilaitteistot: Hanke luo 
vähintään 20 megawattia asennettua 
kapasiteettia ja tuottaa suoria tai välillisiä 
hyötyjä vähintään kahdelle jäsenvaltiolle 
tai vähintään kahdelle 
teollisuusklusterille ja/tai 
multimodaalisen liikenteen 
solmukohdalle.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Älykkäät kaasuverkot: 
Hankkeeseen osallistuu 
siirtoverkonhaltijoita, siirto- ja 
jakeluverkonhaltijoita tai 
jakeluverkonhaltijoita vähintään kahdesta 
jäsenvaltiosta. Jakeluverkonhaltijat voivat 
osallistua ainoastaan sellaisten vähintään 
kahden jäsenvaltion 
siirtoverkonhaltijoiden tuella, jotka ovat 
tiiviisti mukana hankkeessa ja 
varmistavat yhteentoimivuuden.

g) Älykkäät kaasuverkot: Hanke 
johtaa vältettyihin rajat ylittäviin 
infrastruktuuri-investointeihin 
asianomaisessa jäsenvaltiossa, 
pienentyneeseen polttoainetuontiin 
unioniin ja fossiilisen kaasun korvaavan 
uusiutuvan kaasun kapasiteettiin ja 
hanke voidaan toistaa muissa 
jäsenvaltioissa, mikä on osoitettu 
vähintään yhdellä toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan verkonhaltijan tukikirjeellä.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) Lämmitys- ja jäähdytysverkot: 
Hanke johtaa vältettyihin rajat ylittäviin 
infrastruktuuri-investointeihin 
asianomaisessa jäsenvaltiossa ja 
pienentyneeseen polttoainetuontiin 
unioniin, ja sillä on vähintään [X] 
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megawattia lämmöntuotantokapasiteettia 
tai [Y] megawattia jäähdytyskapasiteettia, 
tai hanke on toistettavissa muissa 
jäsenvaltioissa, mikä on osoitettu 
vähintään yhdellä toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan verkonhaltijan tukikirjeellä.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) Hiilidioksidiverkot: Hanke 
mahdollistaa vähintään kahden sellaisen 
teollisuusklusterin yhdistämisen, jotka 
sijaitsevat vähintään kahdessa eri 
jäsenvaltiossa ja joiden päästöt ovat 
kestämättömiä.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
vahvistettuun luokkaan kuuluvat 
keskinäistä etua koskevat hankkeet: 
Vetyhanke mahdollistaa vedynsiirron 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman 
kolmannen maan välisellä rajalla ja tuottaa 
merkittäviä hyötyjä vähintään kahdelle 
jäsenvaltiolle 4 artiklan 3 kohdassa 
lueteltujen erityisten arviointiperusteiden 
mukaisesti. Kaasu-ENTSOn on laskettava 
ja julkaistava jäsenvaltioille koituvat 
hyödyt unionin laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman puitteissa.

b) Liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
vahvistettuun luokkaan kuuluvat 
keskinäistä etua koskevat hankkeet: 
Vetyhanke mahdollistaa vedynsiirron 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman 
kolmannen maan välisellä rajalla ja tuottaa 
merkittäviä hyötyjä vähintään kahdelle 
jäsenvaltiolle 4 artiklan 3 kohdassa 
lueteltujen erityisten arviointiperusteiden 
mukaisesti. ACERin on laskettava ja 
julkaistava jäsenvaltioille koituvat hyödyt 
unionin laajuisen kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman puitteissa.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta – b alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) sähkönsiirron osalta arvioidaan 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän 
tuotantokapasiteetin määrä 
(teknologioittain megawatteina), joka 
liitetään verkkoon ja siirretään hankkeen 
seurauksena, verrattuna kyseisen tyyppisiin 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän 
tuotantokapasiteetin kokonaismäärään, 
joka asianomaisessa jäsenvaltiossa on 
suunniteltu saavutettavan vuonna 2030 
jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/199962 
mukaisesti toimittamien kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien 
mukaisesti;

i) sähkönsiirron ja -jakelun osalta 
arvioidaan uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvän tuotantokapasiteetin määrä 
(teknologioittain megawatteina), joka 
liitetään verkkoon ja siirretään hankkeen 
seurauksena, verrattuna kyseisen tyyppisiin 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän 
tuotantokapasiteetin kokonaismäärään, 
joka asianomaisessa jäsenvaltiossa on 
suunniteltu saavutettavan vuonna 2030 
jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/199962 
mukaisesti toimittamien kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien 
mukaisesti;

__________________ __________________
62 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 
328, 21.12.2018, s. 1).

62 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 
328, 21.12.2018, s. 1).

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävyys arvioidaan sen 
perusteella, missä määrin hanke edistää 
seuraavia seikkoja: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset eri 
loppukäyttökohteissa, kuten teollisuudessa 
tai liikenteessä, uusiutuviin 

a) Kestävyys arvioidaan sen 
perusteella, missä määrin hanke edistää 
seuraavia seikkoja: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset eri 
loppukäyttökohteissa, joissa päästöjä on 
vaikea vähentää, kuten teollisuudessa tai 
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energialähteisiin perustuvan 
sähköntuotannon joustavuus ja kausittaiset 
varastointimahdollisuudet tai uusiutuvan 
vedyn liittäminen verkkoon.

liikenteessä, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähköntuotannon joustavuus ja 
kausittaiset varastointimahdollisuudet sekä 
uusiutuvan vedyn liittäminen verkkoon.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävyyden taso määritetään 
arvioimalla kaasuverkkoon liitettyjen 
uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen 
osuus ja tähän osuuteen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset, 
jotka vaikuttavat koko järjestelmän hiilestä 
irtautumiseen, sekä arvioimalla vuotojen 
asianmukaista havaitsemista.

a) Kestävyyden taso määritetään 
arvioimalla tähän liittyvät koko elinkaaren 
aikaiset ja järjestelmän laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset, 
jotka vaikuttavat koko järjestelmän hiilestä 
irtautumiseen.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Toimitusten laatu ja 
toimitusvarmuus määritetään arvioimalla 
luotettavasti saatavilla olevan kaasun 
tarjonnan ja huippukysynnän suhde, 
paikallisilla uusiutuvilla ja vähähiilisillä 
kaasuilla korvatun tuonnin osuus, 
järjestelmän toiminnan vakaus sekä 
keskeytysten kesto ja tiheys asiakasta 
kohden.

b) Toimitusten laatu ja 
toimitusvarmuus määritetään arvioimalla 
luotettavasti saatavilla olevan kaasun 
tarjonnan ja huippukysynnän suhde, 
paikallisilla uusiutuvilla kaasuilla korvatun 
tuonnin osuus, järjestelmän toiminnan 
vakaus sekä keskeytysten kesto ja tiheys 
asiakasta kohden.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) Liitteessä II olevassa 2 kohdassa 
vahvistettuun luokkaan kuuluvia 
lämmitys- ja jäähdytysverkkoja koskevat 
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perusteet, jotka luetellaan 4 artiklassa, 
arvioidaan seuraavasti:

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Kestävyyden taso määritetään 
arvioimalla verkkoon liitetyn uusiutuvan 
energian osuus ja tähän osuuteen liittyvät 
koko elinkaaren aikaiset ja järjestelmän 
laajuiset kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennykset, jotka vaikuttavat koko 
järjestelmän hiilestä irtautumiseen, ja 
hankkeessa hyödynnetty väistämätön 
hukkalämpö/-kylmä.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 a kohta – b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b) Toimitusten laatu ja 
toimitusvarmuus määritetään arvioimalla 
luotettavasti saatavilla olevan tarjonnan 
ja kysynnän suhde, paikallisella 
uusiutuvalla ja väistämättömällä 
hukkalämmöllä/-kylmällä korvatun 
fossiilipohjaisen energian osuus, 
järjestelmän toiminnan vakaus sekä 
vaikutus lämmön varastointiin ja 
muuntamiseen.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 a kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Energia-alan älykkään 
integroinnin helpottaminen määritetään 
arvioimalla kustannussäästöt, jotka 
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saavutetaan toisiinsa liittyvillä energia-
aloilla ja toisiinsa liittyvissä 
energiajärjestelmissä, kuten 
sähköjärjestelmässä, ja teollisuudessa.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b) Liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
vahvistettuun luokkaan kuuluvia hiilen 
siirtoon liittyviä hankkeita koskevat 
perusteet, jotka luetellaan 4 artiklassa, 
arvioidaan seuraavasti:

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 b kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Järjestelmän laajuisten ja koko 
elinkaaren aikaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
toisiinsa liitetyissä teollisuuslaitosten 
klustereissa, mitä ei voitaisi saavuttaa 
suoralla sähköistämisellä, prosessi-
innovaatioilla, energiatehokkuudella ja 
uusiutuvan energian suoralla käytöllä. 
Teollisuuslaitoksiin asennettujen 
talteenottolaitteiden talteenottoasteen on 
oltava yli 90 prosenttia.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c) Seuraavia vaatimuksia sovelletaan 
myös hankkeisiin, jotka kuuluvat liitteessä 
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II olevassa 1–5 a kohdassa tarkoitettuihin 
energiainfrastruktuuriluokkiin:

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 c kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Arvioitu käyttöaste on yksi muuttujista, 
jotka on otettava huomioon arvioitaessa 
hankkeen vaikutusta 4 artiklan 3 
kohdassa lueteltuihin perusteisiin ja 
vastaaviin tämän liitteen 3–7 kohdassa 
esitettyihin indikaattoreihin. Kunkin 
hankkeen on saavutettava ja säilytettävä 
koko elinkaarensa ajan keskimääräinen 
vuotuinen vähimmäiskäyttöaste, joka on 
määritelty 11 artiklassa ja liitteessä V 
tarkoitetussa koko energiajärjestelmän 
kattavan kustannus-hyötyanalyysin ja 
ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysin 
menetelmässä.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 c kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Kunkin hankkeen on täytettävä muut 
kestävyyden arviointiperusteet, jotka 
liittyvät luonnonvarojen kestävän käytön 
ja suojelun tavoitteisiin, mukaan lukien 
vesi, jätteiden käsittely ja raaka-aineiden 
ja uusiomateriaalien käytön minimointi, 
pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen, biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelu ja ennallistaminen sekä 
ilmanlaatu. Näiden arviointiperusteiden 
täyttymisen arvioinnissa voidaan ottaa 
huomioon yksikkökohtaisten 
investointikustannusten vertailua 
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koskevat indikaattorit ja vastaavat 
vertailuarvot.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 7 c kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Kun otetaan huomioon hankkeen 
vaikutus uusiutuvan energian liittämiseen 
ja/tai integrointiin sekä koko elinkaaren 
aikaisten ja järjestelmän laajuisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, on verrattava tilannetta, 
jossa hanketta ei toteuteta, ja tilannetta, 
jossa hanke on toteutettu, ottaen 
huomioon a alakohdassa vahvistettu 
ennakoitu käyttöaste.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
Liite V – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ENERGIAJÄRJESTELMÄN 
LAAJUINEN KUSTANNUS-
HYÖTYANALYYSI

Energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ja ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysi

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Menetelmän, jolla yhteistä etua koskevien 
hankkeiden yhdenmukaistettu 
energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi suoritetaan, on oltava 
seuraavien periaatteiden mukainen.

Menetelmän, jolla yhteistä etua koskevien 
hankkeiden yhdenmukaistettu 
energiajärjestelmän laajuinen kustannus-
hyötyanalyysi ja ilmastotavoitteiden 
vaatimustenmukaisuuden analyysi 
suoritetaan, on oltava seuraavien 
periaatteiden mukainen.

Tarkistus 154
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) Analysoitaessa yksittäistä hanketta 
analysoitava alue kattaa kaikki jäsenvaltiot 
ja kolmannet maat, joiden alueella hanke 
sijaitsee, sekä kaikki rajanaapureina olevat 
jäsenvaltiot ja kaikki muut jäsenvaltiot, 
joihin hankkeella on merkittäviä 
vaikutuksia. Tätä varten Sähkö-ENTSOn ja 
Kaasu-ENTSOn on tehtävä yhteistyötä 
asianomaisten kolmansien maiden kaikkien 
asianomaisten verkonhaltijoiden kanssa.

1) Analysoitaessa yksittäistä hanketta 
analysoitava alue kattaa kaikki jäsenvaltiot 
ja kolmannet maat, joiden alueella hanke 
sijaitsee, sekä kaikki rajanaapureina olevat 
jäsenvaltiot ja kaikki muut jäsenvaltiot, 
joihin hankkeella on merkittäviä 
vaikutuksia. Tätä varten Sähkö-ENTSOn 
on tehtävä yhteistyötä asianomaisten 
kolmansien maiden kaikkien asianomaisten 
verkonhaltijoiden kanssa.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) Kuhunkin kustannus-
hyötyanalyysiin sisältyy 
herkkyysanalyysejä, jotka koskevat 
syöttötietoja, eri hankkeiden 
käyttöönottopäiviä samalla analysoitavalla 
alueella ja muita asiaankuuluvia 
parametreja.

2) Kuhunkin kustannus-
hyötyanalyysiin sisältyy 
herkkyysanalyysejä, jotka koskevat 
syöttötietoja, eri hankkeiden 
käyttöönottopäiviä samalla analysoitavalla 
alueella, ilmastovaikutuksia, kuten 
lämpötilojen nousu ja sään ääri-ilmiöiden 
lisääntyminen, ja muita asiaankuuluvia 
parametreja.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) Siinä kerrotaan ja selitetään, miten 
energiatehokkuus etusijalle -periaate 
pannaan täytäntöön kymmenvuotisten 
verkonkehittämissuunnitelmien kaikissa 
vaiheissa.

5) Siinä kerrotaan ja selitetään, miten 
energiatehokkuus etusijalle -periaate 
pannaan täytäntöön ja järjestelmän 
tehokkuus otetaan huomioon 
kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman kaikissa 
vaiheissa, arvioimalla kaikkia asiaa 
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koskevia muita kuin infrastruktuuriin 
liittyviä ratkaisuja, esimerkiksi 
vapaaehtoisia markkinaperusteisia 
kysynnän hallintajärjestelmiä ja 
rakennusten kunnostamista, ja pitämällä 
niitä ensisijaisena ratkaisuna aina, kun 
ne ovat koko järjestelmän kannalta 
tehokkaampia ja kustannustehokkaampia 
kuin uuden tarjontapuolen 
infrastruktuurin rakentaminen. Siinä 
asetetaan verkon toiminnalle 
energiatehokkuutta koskevat tavoitteet.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Siinä kerrotaan ja selitetään, 
miten vahingon välttämisen periaate 
pannaan täytäntöön kymmenvuotisen 
verkonkehittämissuunnitelman kaikissa 
vaiheissa.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) Se sisältää hankkeen koko 
elinkaaren aikaiset päästöt talteenotosta 
loppukäyttöön sekä siihen kytkeytyvän ja 
liittyvän uuden infrastruktuurin 
rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat 
päästöt. Viimeksi mainittujen 
kustannukset on myös sisällytettävä 
asianmukaisesti kyseisestä 
infrastruktuurista hyötyvän hankkeen 
kustannus-hyötyanalyysiin.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7) Siinä otetaan huomioon ainakin 
pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen koko 
arvioinnin ajalta sekä tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmässä on annettava ohjeita 
diskonttokoroista, arvioinnin kestosta ja 
jäännösarvosta, joita käytetään kustannus-
hyötylaskelmissa.

7) Siinä otetaan huomioon ainakin 
pääomamenot, käyttö- ja 
ylläpitokustannukset hankkeen koko 
arvioinnin ajalta sekä tarvittaessa 
käytöstäpoisto- ja jätehuoltokustannukset. 
Menetelmässä on annettava ohjeita 
diskonttokoroista (mukaan lukien 
ajantasainen realistinen 
energiatehokkuustoimenpiteitä koskeva 
diskonttokorko), arvioinnin kestosta ja 
jäännösarvosta, joita käytetään kustannus-
hyötylaskelmissa.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) Sillä varmistetaan, että kunkin 
hankkeen osalta toteutetut 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevat toimenpiteet arvioidaan ja että ne 
heijastavat kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannuksia johdonmukaisesti unionin 
muiden politiikkojen kanssa.

8) Sillä varmistetaan, että kunkin 
hankkeen osalta toteutetut 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevat toimenpiteet 
arvioidaan ja että ne heijastavat 
kasvihuonekaasupäästöjen kustannuksia 
johdonmukaisesti unionin muiden 
politiikkojen kanssa.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luettelo asiaankuuluvista 
päätöksistä ja lausunnoista, jotka on 
hankittava;

b) luettelo asiaankuuluvista 
päätöksistä ja lausunnoista, jotka on 
hankittava, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
paikallisviranomaisten lausunnot;

Tarkistus 162
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Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimivaltaisen viranomaisen, 
muiden viranomaisten ja keskeisten 
sidosryhmien nimet ja yhteystiedot;

c) toimivaltaisen viranomaisen, 
muiden viranomaisten ja keskeisten 
sidosryhmien nimet ja yhteystiedot, 
mukaan lukien paikallisviranomaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt;

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) menettelyt, joilla toimivaltaisen 
viranomainen, muut asianomaiset 
viranomaiset ja hankkeen toteuttaja 
osoittavat, että julkisessa kuulemisessa 
esitetyt näkemykset on otettu huomioon, 
esimerkiksi siten, että ne näyttävät, mitä 
muutoksia on tehty hankkeen sijaintiin ja 
suunnitteluun, tai perustelevat, miksi 
tällaisia näkemyksiä ei ole otettu 
huomioon;

g) menettelyt, joilla toimivaltaisen 
viranomainen, muut asianomaiset 
viranomaiset ja hankkeen toteuttaja 
osoittavat, että julkisessa kuulemisessa 
esitetyt näkemykset on otettu huomioon 
siten, että ne näyttävät, mitä muutoksia on 
tehty hankkeen sijaintiin ja suunnitteluun, 
ja perustelevat, miksi tällaisia näkemyksiä 
ei ole otettu huomioon;

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mahdollisuuksien mukaan 
käännökset, jotka on tehty yhteistyössä 
asianomaisten naapurijäsenvaltioiden 
kanssa menettelykäsikirjan sisällöstä 
naapurijäsenvaltioiden kaikille kielille.

h) käännökset, jotka on tehty 
yhteistyössä asianomaisten 
naapurijäsenvaltioiden kanssa 
menettelykäsikirjan sisällöstä 
naapurijäsenvaltioiden kaikille kielille.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – h a alakohta (uusi)



AD\1234717FI.docx 75/81 PE689.773v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

h a) suositus julkaista tiedot yleisön 
saatavilla olevalla tavalla: verkkosivusto 
sekä paikallisviranomaisten toimistoissa 
yleisön saatavilla oleva paperiversio ja 
juliste, jossa ilmoitetaan kuulemisesta ja 
osallistumista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä kullakin 
hankkeen piiriin kuuluvalla alueella;

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, 
kun yleisön mahdolliset huolenaiheet 
voidaan vielä ottaa huomioon, ja tämä on 
tehtävä 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 vähintään kolme 
kuukautta ennen hakemusta edeltävän 
menettelyn päättymistä, kun yleisön 
mahdolliset huolenaiheet voidaan vielä 
ottaa huomioon, ja tämä on tehtävä 
osallistavalla, avoimella ja läpinäkyvällä 
tavalla. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa tuettava aktiivisesti hankkeen 
toteuttajan toteuttamia avoimuuteen ja 
yleisön osallistumiseen liittyviä toimia.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin liittyvät julkiset 
kuulemismenettelyt, mukaan lukien 

b) Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin liittyvät julkiset 
kuulemismenettelyt, mukaan lukien 
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kansallisessa lainsäädännössä jo edellytetyt 
julkiset kuulemiset, yhdistetään, kun se on 
mahdollista. Kuhunkin julkiseen 
kuulemiseen on sisällyttävä kaikki asiat, 
joilla on merkitystä menettelyn kyseisessä 
vaiheessa, eikä sellaista asiaa, jolla on 
merkitystä menettelyn tietyssä vaiheessa, 
saa käsitellä useammassa kuin yhdessä 
julkisessa kuulemisessa. Yksi julkinen 
kuuleminen voidaan kuitenkin toteuttaa 
useammassa kuin yhdessä 
maantieteellisessä sijaintipaikassa. 
Julkisessa kuulemisessa käsiteltävät asiat 
on mainittava selkeästi julkista kuulemista 
koskevassa ilmoituksessa.

kansallisessa lainsäädännössä jo edellytetyt 
julkiset kuulemiset, yhdistetään. Kuhunkin 
julkiseen kuulemiseen on sisällyttävä 
kaikki asiat, joilla on merkitystä 
menettelyn kyseisessä vaiheessa, eikä 
sellaista asiaa, jolla on merkitystä 
menettelyn tietyssä vaiheessa, saa käsitellä 
useammassa kuin yhdessä julkisessa 
kuulemisessa. Yksi julkinen kuuleminen 
voidaan kuitenkin toteuttaa useammassa 
kuin yhdessä maantieteellisessä 
sijaintipaikassa. Julkisessa kuulemisessa 
käsiteltävät asiat on mainittava selkeästi 
julkista kuulemista koskevassa 
ilmoituksessa.

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5) Ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä toteutettavan julkisen 
kuulemisen yhteydessä asianomaisten 
osapuolten on ainakin:

5) Vähintään kahdeksan viikkoa  
ennen hakemusasiakirjojen jättämistä 
toteutettavan julkisen kuulemisen 
yhteydessä asianomaisten osapuolten on 
ainakin:

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkaistava enintään 15-sivuinen 
tiedote, jossa esitetään selkeä ja tiivis 
yleiskatsaus hankkeen kehitysvaiheiden 
kuvauksesta, tarkoituksesta ja alustavasta 
aikataulusta sekä kansallinen verkon 
kehittämissuunnitelma, harkitut 
vaihtoehtoiset reitit, mahdollisten 
vaikutusten tyypit ja ominaisuudet, mukaan 
lukien luonteeltaan rajatylittävät 
vaikutukset, sekä mahdolliset lieventävät 
toimenpiteet, ja julkaistava tiedote ennen 
kuulemisen aloittamista. Tiedotteessa on 

a) julkaistava enintään 15-sivuinen 
tiedote, jossa esitetään selkeä ja tiivis 
yleiskatsaus hankkeen kehitysvaiheiden 
kuvauksesta, tarkoituksesta ja alustavasta 
aikataulusta sekä kansallinen verkon 
kehittämissuunnitelma, harkitut 
vaihtoehtoiset reitit, mahdollisten 
vaikutusten tyypit ja ominaisuudet, mukaan 
lukien luonteeltaan rajatylittävät 
vaikutukset, sekä mahdolliset lieventävät 
toimenpiteet, ja julkaistava tiedote 
vähintään kahdeksan viikkoa ennen 
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lisäksi lueteltava 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun yhteistä etua koskevan 
hankkeen verkkosivuston, 23 artiklassa 
tarkoitetun avoimuusfoorumin ja 1 
kohdassa tarkoitetun menettelykäsikirjan 
verkko-osoitteet;

kuulemisen aloittamista. Tiedotteessa on 
lisäksi lueteltava 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun yhteistä etua koskevan 
hankkeen verkkosivuston, 23 artiklassa 
tarkoitetun avoimuusfoorumin ja 1 
kohdassa tarkoitetun menettelykäsikirjan 
verkko-osoitteet; tiedote saatetaan yleisön 
saataville ainakin verkkosivustolla sekä 
paikallisviranomaisten toimistoissa 
yleisön saatavilla olevana paperiversiona;

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistava kuulemista koskevat 
tiedot 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla 
yhteistä etua koskevan hankkeen 
verkkosivustolla, paikallishallintojen 
ilmoitustauluilla ja vähintään kahdessa 
paikallisessa tiedotusvälineessä;

b) julkaistava kuulemista koskevat 
tiedot 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla 
yhteistä etua koskevan hankkeen 
verkkosivustolla, paikallishallintojen 
ilmoitustauluilla ja vähintään kahdessa 
paikallisessa tiedotusvälineessä vähintään 
kahdeksan viikkoa ennen 
hakemusasiakirjojen jättämistä;

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lähetettävä asianomaisille 
sidosryhmille, yhteenliittymille, järjestöille 
ja ryhmille kirjallinen kutsu erityisiin 
tapaamisiin, joissa huolenaiheista 
keskustellaan.

c) lähetettävä asianomaisille 
sidosryhmille, yhteenliittymille, järjestöille 
ja ryhmille kirjallinen kutsu erityisiin 
tapaamisiin, joissa huolenaiheista 
keskustellaan vähintään kahdeksan 
viikkoa ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä.

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 5 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) erityistä huomiota on kiinnitettävä 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin, asianomaisiin yhteisöihin 
ja tiedonsaannin ulkopuolelle jääviin 
henkilöihin. Hankkeen toteuttajan on 
esitettävä ilmoitus, jossa selitetään, miten 
se kuulee näitä väestöryhmiä.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6) Asetuksen 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetulla verkkosivustolla on 
julkaistava ainakin seuraavat tiedot:

6) Asetuksen 9 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettua verkkosivustoa on päivitettävä 
säännöllisesti, ja sillä on julkaistava 
ainakin seuraavat tiedot:

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kaikki asiaankuuluvat tiedot 
järjestetyistä julkisista 
kuulemistilaisuuksista.
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA VALMISTELIJA ON 
SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja valmistelija on siitä yksin 
vastuussa. Valmistelija on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan 
lausuntoa ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö
Artelys
CEE Bankwatch Network
ClientEarth
Climate Action Network Europe - CAN Europe
Corporate Europe Observatory CEO
E.DSO
E3G
Ecologistas en Acción
Electricité de France (EDF)
Enel
Energy attachés of national Perm. Rep. : France, Luxembourg
Euro Heat & Power
Eurogas
European Biogas Association
European Commission: DG ENER, DG ENVI
European Energy Forum EEF
Food & Water Action Europe
Friends of the Earth Europe
Global Witness
Greenpeace
Hitachi ABB powergrids
Hydrogen Europe
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales - IDDRI
Nabu
Negative Emission Platform
Orsted
Regulators : ACER, CEER, CRR
SmartEn
SolarPower Europe
Wien Energy, Wiener Stadtwerke, Wiener Netze
Wind Europe
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