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Tarkistus 7
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhteisö on asettanut tavoitteekseen 
sellaisen yhteisen energiapolitiikan, jolla 
pyritään turvaamaan yhteisön 
energiansaanti, mahdollistamaan 
siirtyminen kohti vähähiilistä 
energiajärjestelmää ja varmistamaan 
kilpailtujen energiamarkkinoiden toiminta.

(1) Yhteisö on asettanut tavoitteekseen 
sellaisen yhteisen energiapolitiikan, jolla 
pyritään turvaamaan yhteisön 
energiansaanti, mahdollistamaan 
siirtyminen kohti uusiutuvaan energiaan 
perustuvaa energiatehokasta taloutta ja 
varmistamaan kilpailtujen 
energiamarkkinoiden toiminta.

Or. en

Tarkistus 8
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiaympäristö on viime vuosina 
muuttunut merkittävästi niin yhteisössä kuin 
sen ulkopuolellakin, minkä vuoksi 
energiainfrastruktuuriin tehtävät investoinnit 
ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään 
varmistamaan yhteisön energiansaanti, 
sisämarkkinoiden toiminta ja yhteisön 
aloittama siirtyminen kohti vähähiilistä 
energiajärjestelmää.

(3) Energiaympäristö on viime vuosina 
muuttunut merkittävästi niin yhteisössä kuin 
sen ulkopuolellakin, minkä vuoksi 
energiainfrastruktuuriin tehtävät investoinnit 
ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään 
varmistamaan yhteisön energiansaanti, 
sisämarkkinoiden toiminta ja yhteisön 
aloittama siirtyminen kohti uusiutuvaan 
energiaan perustuvaa energiatehokasta 
taloutta.

Or. en
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Tarkistus 9
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
kaasun, sähkön, lämmön, uusiutuvien 
liikenteen polttoaineiden ja hiilidioksidin 
tuotantoon, siirtoon ja varastointiin. 
Jäsenvaltioiden olisi ennen uuteen 
infrastruktuuriin investoimista harkittava 
aina energiankulutuksen vähentämistä ja 
nykyisen infrastruktuurin parantamista ja 
kehittämistä. Asianomaiset yritykset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot 
jäsenvaltiolle.

(Vastaava muutos ”maakaasun” 
korvaamisesta ”kaasulla” ja 
”biopolttoaineiden”korvaamisesta 
”uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla” 
tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)

Or. en
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Tarkistus 10
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio julkaisee koostetussa 
muodossa tämän asetuksen mukaisesti 
toimitetut tiedot, etenkin 10 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuissa analyyseissä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on saattaa asetuksen säännökset yhteneväisiksi ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin ja Århusin yleissopimuksen kanssa. 

Tarkistus 11
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien 
elinten on pidettävä kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY1 mukaisesti. 

_____________

1 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en
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Perustelu

Tarkoituksena on saattaa asetuksen säännökset yhteneväisiksi ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin ja Århusin yleissopimuksen kanssa.

Tarkistus 12
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1.2 kohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Huomioon ei oteta sotilaallisiin tarkoituksiin 
käytettäviä putkistoja eikä putkistoja, joilla 
toimitetaan öljyä 1.1 kohdan soveltamisalaan 
kuulumattomiin laitoksiin.

Huomioon ei oteta putkistoja, joilla 
toimitetaan öljyä 1.1 kohdan soveltamisalaan 
kuulumattomiin laitoksiin.

Or. en

Tarkistus 13
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite - 1.3 kohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Huomioon ei oteta sotilaallisiin tarkoituksiin 
käytettäviä säiliöitä eikä säiliöitä, joista 
toimitetaan öljyä 1.1 kohdan soveltamisalaan 
kuulumattomiin laitoksiin.

Huomioon ei oteta säiliöitä, joista toimitetaan 
öljyä 1.1 kohdan soveltamisalaan 
kuulumattomiin laitoksiin.

Or. en
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Tarkistus 14
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Lämpö- ja ydinvoimalaitokset 
(generaattorit, joiden yksikköteho on 
vähintään 100 MW);

– Lämpö- ja ydinvoimalaitokset 
(generaattorit, joiden yksikköteho on 
vähintään 100 MW); ja muut ydinlaitokset;

Or. en

Tarkistus 15
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta  – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 16
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät, 
geotermiset laitokset ja 
aurinkosähkölaitokset (generaattorit, 
joiden yksikköteho on vähintään 10 MW);

– Keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja 
geotermiset laitokset (generaattorit, joiden 
yksikköteho on vähintään 5 MW) ja 
aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 1 MW);
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Tarkistus 17
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Biomassa- ja jätevoimalaitokset
(generaattorit, joiden yksikköteho on 
vähintään 10 MW);

– Biomassa-, bioneste- ja 
jätevoimalaitokset (generaattorit, joiden 
yksikköteho on vähintään 5 MW);

Or. en

Tarkistus 18
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2 a Varastointi 
– sähkön varastointilaitokset

– radioaktiivisen jätteen varastointilaitokset

Or. en

Tarkistus 19
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5.2 kohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen käytettäviä 
varastointilaitoksia.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus on poistettava, sillä se merkitsisi, ettei hiilen talteenottoa ja varastointia 
koskevia tietoja levitettäisi lähivuosina, koska ainoat tässä vaiheessa käynnistetyt talteenotto-
ja varastointihankkeet ovat kokeilu- tai näytöshankkeita. 


