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Tarkistus 27
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
284 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 194 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin olisi perustuttava uuteen energia-alan toiminnan oikeusperustaan eli 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan 1 kohtaan, koska se edistää 
säännöksessä esitettyjä tavoitteita. Uuden säännöksen mukaan päätöksentekoon sovelletaan 
yhteispäätösmenettelyä, jossa Euroopan parlamentti osallistuu päätöksentekoon 
täysivaltaisesti toisena lainsäätäjänä.

Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
284 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 194 artiklan,

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on selvästi myötävaikuttaa yhteisen energiapolitiikan 
määrittelemiseen, jonka tärkeänä edellytyksenä on suurten energiainfrastruktuurihankkeiden 
seuranta. Näin ollen yhteisen energiapolitiikan luomisen oikeusperustaksi olisi otettava 
Lissabonin sopimuksen asiaa koskeva uusi säännös (194 artikla). 
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Tarkistus 29
Adam Gierek

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 yhteisvastuullisuuteen 
perustuvan yhteisen energiapolitiikan, 
jolla pyritään turvaamaan yhteisön 
energiansaanti, mahdollistamaan 
siirtyminen kohti tehokasta ja vähähiilistä 
energiajärjestelmää ja varmistamaan 
energiamarkkinoiden yhteisvastuullinen
toiminta niin, että terve kilpailu 
sisämarkkinoilla onnistuu.

Or. pl

Perustelu

Ei riitä, että markkinoilla voidaan kilpailla, vaan kilpailun sisämarkkinoilla on oltava 
tervettä, energiapolitiikan on oltava yhteisvastuullista ja sen on perustuttava tehokkaaseen 
teknologiaan, joka tuottaa vain vähän päästöjä.

Tarkistus 30
Yannick Jadot

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
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Perustelu

Energian säästäminen ja energiatehokkuus ovat kustannustehokkain tapa vähentää EU:n 
hiilidioksidipäästöjä. EU:n talouden olisi vuoteen 2050 mennessä perustuttava uusiutuviin 
energialähteisiin.

Tarkistus 31
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yksi tällaisen politiikan edellytyksistä 
on yleiskuvan saaminen siitä, kuinka 
energiainfrastruktuuriin liittyvät 
investoinnit kehittyvät yhteisössä. 
Tällaisen yleiskuvan avulla yhteisön pitäisi 
voida tehdä tarvittavia vertailuja ja 
arviointeja tai toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä tarkkojen lukujen ja 
analyysien pohjalta etenkin energian 
kysynnän ja tarjonnan tulevan tasapainon 
suhteen.

(2) Yksi tällaisen politiikan edellytyksistä 
on yleiskuvan saaminen siitä, kuinka 
energiainfrastruktuuriin liittyvät 
investoinnit kehittyvät yhteisössä. 
Tällaisen yleiskuvan avulla yhteisön pitäisi 
voida tehdä tarvittavia vertailuja ja 
arviointeja tai toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä tarkkojen lukujen ja 
analyysien pohjalta etenkin energian 
kysynnän ja tarjonnan tulevan tasapainon 
suhteen. Tätä ennen olisi järjestettävä 
täysimittainen julkinen kuuleminen, 
johon osallistuvat kaikki sidosryhmät ja 
järjestöt.

Or. en

Perustelu

Kun komissio hahmottelee EU:n energia-alan kehitysvaihtoehtoja, olisi huolehdittava yleisön 
täysistä osallistumismahdollisuuksista.

Tarkistus 32
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energiaympäristö on viime vuosina (3) Energiaympäristö on viime vuosina 
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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.

muuttunut energiahuollon osalta 
merkittävästi huonompaan suuntaan niin 
yhteisössä kuin sen ulkopuolellakin, minkä 
vuoksi energiainfrastruktuuriin tehtävät 
investoinnit ovat keskeinen ratkaisua 
vaativa ongelma, kun pyritään 
varmistamaan yhteisön vakaa 
energiansaanti, sisämarkkinoiden häiriötön 
toiminta ja yhteisön aloittama siirtyminen 
kohti tehokasta ja vähähiilistä 
energiajärjestelmää.

Or. pl

Perustelu

On korostettava, että energiaympäristö on muuttunut ja vieläpä huonompaan suuntaan, 
minkä vuoksi vakaa energiansaanti EU:n sisämarkkinoilla on ajoittain häiriintynyt.

Tarkistus 33
Yannick Jadot

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

Perustelu

Energian säästäminen ja energiatehokkuus ovat kustannustehokkain tapa vähentää EU:n 
hiilipäästöjä. EU:n talouden olisi vuoteen 2050 mennessä perustuttava uusiutuviin 
energialähteisiin.
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Tarkistus 34
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusi energiaympäristö edellyttää 
huomattavia investointeja kaikkeen 
infrastruktuuriin kaikilla 
energiasektoreilla sekä uudentyyppisen 
infrastruktuurin ja markkinoilla yleistyvien 
uusien teknologioiden kehittämistä.
Energiasektorin vapauttaminen ja 
sisämarkkinoiden lisääntyvä yhdentyminen 
kasvattavat talouden toimijoiden roolia 
investoinneissa samalla kun uudet 
poliittiset vaatimukset, kuten 
polttoaineyhdistelmään vaikuttavat 
tavoitteet, ajavat jäsenvaltioita 
suuntaamaan energiapolitiikkaansa kohti 
uuden ja/tai uudenaikaistetun 
energiainfrastruktuurin kehittämistä.

(4) Uusi energiaympäristö edellyttää 
huomattavia investointeja kaikkeen 
infrastruktuuriin erityisesti uusiutuvan 
energian ja energiatehokkuuden alalla
sekä uudentyyppisen infrastruktuurin ja 
markkinoilla yleistyvien uusien 
teknologioiden kehittämistä.
Energiasektorin vapauttaminen ja 
sisämarkkinoiden lisääntyvä yhdentyminen 
kasvattavat talouden toimijoiden roolia 
investoinneissa samalla kun uudet 
poliittiset vaatimukset, kuten 
polttoaineyhdistelmään vaikuttavat 
tavoitteet, ajavat jäsenvaltioita 
suuntaamaan energiapolitiikkaansa kohti 
uuden ja/tai uudenaikaistetun 
energiainfrastruktuurin kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Energian säästäminen ja energiatehokkuus ovat kustannustehokkain tapa vähentää EU:n 
hiilipäästöjä. EU:n talouden olisi vuoteen 2050 mennessä perustuttava uusiutuviin 
energialähteisiin.

Tarkistus 35
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden olisi tässä 
tarkoituksessa aina harkittava 
energiankulutuksen vähentämistä EU:n 
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20 prosentin energiatehokkuustavoitteen 
mukaisesti, koska kasvuhuonekaasujen 
vähentämistavoitteet voidaan näin 
saavuttaa kustannustehokkaimmalla 
tavalla, ja kehitettävä ja hyödynnettävä 
nykyistä infrastruktuuria ennen 
investointeja uuteen infrastruktuuriin. 
Energiainfrastruktuurin 
investointihankkeiden olisi täysin 
vastattava tavoitetta, jonka mukaisesti 
vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 
prosenttia energiasta on peräisin 
ekologisesti kestävistä uusiutuvista 
lähteistä. 

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi tarkasteltava nykyisen EY:n ilmastolainsäädännön puitteissa, ja hahmoteltujen 
kehitysvaihtoehtojen olisi oltava täysin nykyisten EY:n tavoitteiden mukaisia ja 
myötävaikutettava niiden saavuttamiseen. 

Tarkistus 36
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uusien poliittisten tavoitteiden ja 
markkinoiden kehityksen vuoksi yhteisön 
energiainfrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja olisi seurattava tiiviimmin, 
erityisesti siksi, että voitaisiin ennakoida 
mahdollisia ongelmia, edistää parhaita 
toimintatapoja ja parantaa 
energiajärjestelmän tulevaan kehitykseen 
liittyvää avoimuutta yhteisössä.

(5) Energiapoliittisten tavoitteiden ja 
markkinoiden kehityksen vuoksi yhteisön 
energiainfrastruktuuriin tehtäviä 
ensisijaisia investointeja olisi seurattava 
tiiviimmin, erityisesti siksi, että voitaisiin 
ennakoida mahdollisia 
toimitusvarmuusongelmia, edistää 
parhaita toimintatapoja ja parantaa 
toisiinsa liitoksissa olevien 
energiajärjestelmien tulevaan kehitykseen 
liittyvää avoimuutta yhteisössä.

Or. pl
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Perustelu

On asetettava etusijalle investoinnit, jotka edistävät toimitusvarmuutta, muun muassa 
jäsenvaltioiden järjestelmien välisen energiansiirron avulla.

Tarkistus 37
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissiolla ja erityisesti 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksella 
olisi siksi oltava käytössään tarkat tiedot 
yhteisön energiajärjestelmän tärkeimpiin 
osatekijöihin liittyvistä 
investointihankkeista, myös käytöstä 
poistamiseen liittyvistä hankkeista.

(6) Komissiolla ja erityisesti 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksella 
olisi siksi oltava ensisijaisten investointien 
varmistamiseksi käytössään tarkat tiedot 
yhteisön energiajärjestelmän tärkeimpiin 
osatekijöihin liittyvistä meneillään olevista 
ja tulevista investointihankkeista, myös 
infrastruktuurin osien tilapäiseen tai 
lopulliseen käytöstä poistamiseen 
liittyvistä hankkeista.

Or. pl

Perustelu

Infrastruktuuriseurannan alan ensisijaisissa investoinneissa on otettava huomioon meneillään 
olevat ja tulevat investointihankkeet sekä tilapäinen tai lopullinen käytöstä poistaminen.

Tarkistus 38
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä 
yhteisölle. Siksi on tarpeellista varmistaa, 
että komissiolle ilmoitetaan 

(7) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä 
yhteisölle. Siksi on tarpeellista varmistaa, 
että komissiolle ilmoitetaan 
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investointihankkeista, joihin liittyvät työt 
on aloitettu tai on tarkoitus aloittaa viiden 
vuoden kuluessa tai joiden tarkoituksena 
on poistaa infrastruktuuria käytöstä kolmen 
vuoden kuluessa.

investointihankkeista, joihin liittyvät työt 
on aloitettu tai on tarkoitus aloittaa viiden 
vuoden kuluessa tai joiden tarkoituksena 
on poistaa infrastruktuuria käytöstä kolmen 
vuoden kuluessa. Jotta voidaan selkeyttää, 
missä vaiheessa suunnitteilla olevista 
investointihankkeista on ilmoitettava, 
asetuksen olisi katettava vain hankkeet, 
jotka ovat saaneet tarvittavan 
hyväksynnän toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

Or. en

Tarkistus 39
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä 
yhteisölle. Siksi on tarpeellista varmistaa, 
että komissiolle ilmoitetaan 
investointihankkeista, joihin liittyvät työt 
on aloitettu tai on tarkoitus aloittaa viiden 
vuoden kuluessa tai joiden tarkoituksena 
on poistaa infrastruktuuria käytöstä 
kolmen vuoden kuluessa.

(7) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat tärkeitä 
yhteisön tuleville investoinneille. Siksi on 
tarpeellista varmistaa edellytykset sille, että 
komissiolle ja etenkin 
energiamarkkinoiden seurantakeskukselle 
ilmoitetaan investointisuunnitelmista ja 
-hankkeista, joihin liittyvät työt on 
aloitettu tai aloitetaan viiden vuoden 
kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa 
koko infrastruktuuri tai sen osia 
tilapäisesti tai lopullisesti käytöstä viiden
vuoden kuluessa.

Or. pl

Perustelu

Suunnittelua helpottaa, kun tiedetään kolmen vuoden sijasta seuraavien viiden vuoden 
kuluessa käytöstä poistettavat infrastruktuurit tai infrastruktuurien osat.
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Tarkistus 40
Yannick Jadot

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
energiainfrastruktuurin
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn,
kaasun, hiilen, lämmityksen ja 
jäähdytyksen – kaukolämmitys ja 
-jäähdytys mukaan lukien – uusiutuvien 
liikenteen polttoaineiden ja sähkön 
tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä 
hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon ja 
varastointiin. Asianomaiset yritykset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot 
jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ja laajennetaan asetuksen soveltamisalaa siten, että asetus kattaa 
kaikki energialähteet ja erityyppisten energialähteiden koko infrastruktuuriketjun.

Tarkistus 41
Adam Gierek

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 

(10) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
maakaasun, sähkön, biopolttoaineiden, 
hiilen ja hiilidioksidin tuotantoon, siirtoon 
ja varastointiin. Asianomaiset yritykset 
olisi velvoitettava ilmoittamaan kyseiset 
tiedot jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioille, kun 
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jäsenvaltiolle. on kyse rajat ylittävistä verkoista, jotta 
ilmoitettujen suunnitelmien toteuttamista 
voidaan valvoa.

Or. pl

Perustelu

Miksi mainitaan kaasu ja öljy mutta ei hiiltä, joka myös on tärkeä primaarienergialähde? On 
seurattava myös ilmoitettujen suunnitelmien toteutusta ja etenkin viivästymisiä; vasta se lisää 
avoimuutta.

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta jäsenvaltiolle ja yrityksille, 
etenkin pk-yrityksille, aiheutuva 
hallinnollinen taakka ja kustannukset 
pysyisivät mahdollisimman pieninä, tässä 
asetuksessa tulisi antaa mahdollisuus 
vapauttaa jäsenvaltiot ja yritykset 
ilmoitusvelvollisuudesta sillä 
edellytyksellä, että komissiolle toimitetaan
vastaavat tiedot sellaisen Euroopan unionin 
toimielinten antaman EY:n alakohtaisen 
energialainsäädännön nojalla, jolla pyritään 
saavuttamaan kilpailtuihin eurooppalaisiin 
energiamarkkinoihin, Euroopan 
energiajärjestelmän kestävyyteen ja 
Euroopan yhteisön energiasaannin 
varmuuteen liittyvät tavoitteet.

(12) Jotta jäsenvaltiolle ja yrityksille, 
etenkin pk-yrityksille, aiheutuva 
hallinnollinen taakka ja kustannukset 
pysyisivät mahdollisimman pieninä, tässä 
asetuksessa tulisi antaa mahdollisuus 
vapauttaa jäsenvaltiot ja yritykset 
ilmoitusvelvollisuudesta sillä 
edellytyksellä, että komissiolle toimitetaan 
vastaavat tiedot sellaisen Euroopan unionin 
toimielinten antaman EY:n alakohtaisen 
energialainsäädännön nojalla, jolla pyritään 
saavuttamaan kilpailtuihin eurooppalaisiin 
energiamarkkinoihin, Euroopan 
energiajärjestelmän kestävyyteen ja 
Euroopan yhteisön energiasaannin 
varmuuteen liittyvät tavoitteet. Tämän 
vuoksi olisi vältettävä päällekkäisyyttä 
energiamarkkinoiden vapauttamista 
koskevassa kolmannessa säädöspaketissa 
(direktiivi 2009/72/EY, direktiivi 
2009/73/EY, asetus (EY) N:o 713/2009, 
asetus (EY) N:o 714/2009 ja asetus (EY) 
N:o 715/2009) määriteltyjen 
ilmoitusvelvollisuuksien kanssa.

Or. en
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Tarkistus 43
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden, niiden 
valtuuttamien elinten tai tarvittaessa 
elinten, joiden tehtäväksi on annettu 
EU:n energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, on 
varmistettava, että niiden komissiolle 
ilmoittamat tiedot ovat laadukkaita, 
merkityksellisiä, tarkkoja, selkeitä, 
ajantasaisia ja johdonmukaisia, ja että 
kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
pidetään luottamuksellisina.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus 6 artiklan kanssa, on tarpeen lisätä johdanto-osan 
kappale, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien elinten tai tarvittaessa 
elinten, joiden tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, on varmistettava niiden komissiolle ilmoittamien tietojen 
laatu ja merkityksellisyys, ja myös varmistettava, että kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
pidetään luottamuksellisina.

Tarkistus 44
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission ja erityisesti 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksen 
olisi annettava säännöllinen ja monialainen 
analyysi yhteisön energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa 

(15) Komission ja erityisesti 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksen 
olisi annettava säännöllinen ja monialainen 
analyysi yhteisön energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa 
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tarkemmin rajattu analyysi tämän 
energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista.
Tässä analyysissä olisi erityisesti
määriteltävä infrastruktuurin ja 
investointien mahdollisia puutteita 
energian tarjonnan ja kysynnän 
pitkäaikaisen tasapainon näkökulmasta.

tarkemmin rajattu analyysi tämän 
energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista.
Tässä analyysissä olisi esitettävä 
jäsenvaltioiden suunnitelmia täydentäviä 
seikkoja, kehitettävä alueellisia 
näkökantoja ja erityisesti autettava 
lisäämään energian toimitusvarmuutta 
määrittelemällä infrastruktuurin ja 
investointien mahdollisia puutteita ja 
niihin liittyviä riskejä energian tarjonnan 
ja kysynnän pitkäaikaisen tasapainon 
näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 45
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Pienten ja keskisuurten yritysten 
olisi voitava hyötyä tämän asetuksen 
mukaisesta energiainvestointihankkeiden 
seurannasta ja raportoinnista, jonka 
avulla kerätyt tiedot on määrä julkaista ja 
joka pitkällä aikavälillä vaikuttaa uusien 
investointien kehitykseen ja parantaa 
investointien koordinointia.

Or. en

Tarkistus 46
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissiota voivat avustaa 
jäsenvaltioiden asiantuntijat tai ketkä 

(16) Komissiota voivat avustaa 
jäsenvaltioiden asiantuntijat tai ketkä 
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tahansa muut pätevät asiantuntijat; näin 
voidaan edistää yhteisen näkemyksen 
muodostamista ja lisätä avoimuutta tulevan 
kehityksen suhteen, mikä on erityisesti 
uusien markkinoille tulijoiden etujen 
mukaista.

tahansa muut pätevät asiantuntijat; näin 
voidaan edistää yhteisen näkemyksen 
muodostamista mahdollisista 
infrastruktuurin puutteista ja niihin 
liittyvistä riskeistä ja lisätä avoimuutta 
tulevan kehityksen suhteen, mikä on 
erityisesti uusien markkinoille tulijoiden 
etujen mukaista.

Or. en

Tarkistus 47
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska investointihankkeista 
raportoidaan säännöllisesti, komissio 
antaa jäsenvaltioille arvion toimista, joita 
tarvitaan, jotta voidaan vähentää 
riittämättömien tai vaatimuksia 
vastaamattomien investointien riskejä. 

Or. en

Tarkistus 48
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottamiin 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy- ja kaasualalla sekä 
uusiutuvien liikenteen polttoaineiden,
lämmityksen ja jäähdytyksen –
kaukolämmitys ja -jäähdytys mukaan 
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hiilidioksidipäästöihin. lukien –, sähkön ja energiankantajien, 
erityisesti vedyn, sekä energian 
varastoinnin alalla, sekä
investointihankkeita, jotka liittyvät
hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon ja 
varastointiin sekä muihin ydinlaitoksiin 
kuin ydinvoimaloihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ja laajennetaan asetuksen soveltamisalaa siten, että asetus kattaa 
kaikki energialähteet ja erityyppisten energialähteiden koko infrastruktuuriketjun.

Tarkistus 49
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottamiin 
hiilidioksidipäästöihin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
joissa toimitetaan tiedot infrastruktuuri-
investointihankkeista, joita toteutetaan
öljyn, maakaasun, hiilen, 
biopolttoaineiden ja ydinpolttoaineiden 
sekä näistä lähteistä tuotetun 
sähköenergian alalla sekä 
investointihankkeista, jotka liittyvät 
tuotettua energiayksikköä kohden 
syntyneiden hiilidioksidipäästöjen 
talteenottoon ja käsittelyyn.

Or. pl

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä mainitaan mm. biopolttoaineet, mutta ei hiiltä eikä ydinpolttoaineita.
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Tarkistus 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy , maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottamiin 
hiilidioksidipäästöihin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla Euroopan unionin 
alueella, ja myös vastaavia 
eurooppalaisten yritysten unionin 
ulkopuolisissa maissa toteuttamia 
investointihankkeita, sekä näiden 
sektoreiden tuottamiin 
hiilidioksidipäästöihin liittyviä 
investointihankkeita.

Or. ro

Perustelu

Täsmennetään tekstiä.

Tarkistus 51
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottamiin 
hiilidioksidipäästöihin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja 
biopolttoainesektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottaman hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin.
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Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 52
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin investointihankkeiden 
tyyppeihin, joihin liittyvät työt on aloitettu 
tai on tarkoitus aloittaa viiden vuoden 
kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä kolmen vuoden 
kuluessa.

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin investointihankkeiden 
tyyppeihin, joihin liittyvät työt on aloitettu 
tai on tarkoitus aloittaa kymmenen vuoden 
kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä viiden vuoden 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tarvittavien tutkimusten ja kehitysvaihtoehtojen kannalta on tärkeää, että asetuksen 
soveltamisalaa laajennetaan siten, että siihen sisältyvät pitkän aikavälin hankkeet. 

Tarkistus 53
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin investointihankkeiden 
tyyppeihin, joihin liittyvät työt on aloitettu 
tai on tarkoitus aloittaa viiden vuoden 
kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä kolmen vuoden 
kuluessa.

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin investointihankkeiden 
tyyppeihin, joihin liittyvät työt on aloitettu 
tai on tarkoitus aloittaa viiden vuoden 
kuluessa tai joiden tarkoituksena on poistaa 
infrastruktuuria käytöstä viiden vuoden 
kuluessa.
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Or. pl

Perustelu

Suunnittelua helpottaa, kun tiedetään kolmen vuoden sijasta seuraavien viiden vuoden 
kuluessa käytöstä poistettavat infrastruktuurit tai infrastruktuurien osat.

Tarkistus 54
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’infrastruktuurilla’ minkä tyyppistä 
tahansa laitosta tai laitoksen osaa, joka 
liittyy energian tai hiilidioksidin 
tuotantoon, siirtoon ja varastointiin;

(1) ’infrastruktuurilla’ minkä tyyppistä 
tahansa laitosta tai laitoksen osaa, joka 
liittyy energian, sen kulloisenkin kantajan
tai hiilidioksidin tuotantoon, siirtoon ja 
varastointiin;

Or. pl

Perustelu

Energiaa voidaan varastoida paitsi fyysisessä muodossa eli lämpöenergiana, sähkönä tai 
potentiaalisena energiana (jota mm. vesi on), myös kemiallisessa muodossa energialähteisiin 
tai energiankantajiin sitoutuneina aineina, joita ovat hiilivety, hiili, vety ym.

Tarkistus 55
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) olemassa olevan infrastruktuurin 
poistaminen käytöstä;

c) koko olemassa olevan infrastruktuurin 
tai sen osien tilapäinen tai lopullinen 
poistaminen käytöstä

Or. pl
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Perustelu

Infrastruktuuri voidaan poistaa käytöstä lopullisesti tai tilapäisesti joko kunnostusta varten 
tai, kun toiminta halutaan tietoisesti lopettaa.

Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

c a) maakaasu- ja öljyputkistojen 
siirtojärjestelmien saneeraus ja 
käyttöönotto, tietojen hallinnan ja 
reaaliaikaisen keruun järjestelmien 
perustaminen ja maakaasun 
toimitusvarmuutta lisäävien järjestelmien 
toteutus,

Or. ro

Perustelu

Investointihankkeen määritelmään on tärkeää sisällyttää maakaasu- ja öljyputkistojen 
kuljetusjärjestelmien saneeraus ja hyödyntäminen, tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen keruun 
järjestelmien perustaminen ja maakaasun toimitusvarmuutta lisäävien järjestelmien toteutus.

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

c b) uusien liitäntöjen kehittäminen 
Euroopan unionin ja sen 
naapurivaltioiden 
energiansiirtojärjestelmien välille;

Or. ro
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Perustelu

On tärkeää mainita myös EU:n ja sen naapurimaiden energiansiirtojärjestelmien väliset 
liitännät.

Tarkistus 58
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'suunnitteilla olevilla 
investointihankkeilla' investointihankkeita,
joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut 
ja jotka eivät ole aiheuttaneet 
pääomakustannuksia tai jotka eivät ole 
vielä johtaneet infrastruktuurin käytöstä 
poistamiseen, mukaan luettuina 
investointihankkeet, joiden keskeisiä 
ominaispiirteitä (kuten sijaintia, 
urakoitsijaa, yritystä ja teknisiä 
ominaisuuksia) voidaan, joko kokonaan 
tai osittain, tarkastella vielä uudelleen tai 
joille on vielä saatava lopullinen 
hyväksyntä;

(3) 'suunnitteilla olevilla 
investointihankkeilla' investointihankkeita,
joille on saatu kaikki tarvittavat 
hyväksynnät ja luvat;

Or. en

Perustelu

Joidenkin hankkeiden kehittäminen ei ehkä jatku alustavaa suunnitteluvaihetta pidemmälle, 
tai tarvittavien lupien myöntämisessä voi myöhemmässä vaiheessa tulla ongelmia, joiden 
vuoksi investointeja ei loppujen lopuksi tehdä. Siksi komission olisi käsiteltävä ainoastaan 
hankkeita, jotka jo ovat saaneet kaikki tarvittavat hyväksynnät ja luvat.
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Tarkistus 59
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’suunnitteilla olevilla 
investointihankkeilla’ investointihankkeita, 
joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut ja 
jotka eivät ole aiheuttaneet 
pääomakustannuksia tai jotka eivät ole 
vielä johtaneet infrastruktuurin käytöstä 
poistamiseen, mukaan luettuina 
investointihankkeet, joiden keskeisiä 
ominaispiirteitä (kuten sijaintia, 
urakoitsijaa, yritystä ja teknisiä 
ominaisuuksia) voidaan, joko kokonaan tai 
osittain, tarkastella vielä uudelleen tai joille 
on vielä saatava lopullinen hyväksyntä;

(3) ’suunnitteilla olevilla 
investointihankkeilla’ investointihankkeita, 
joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut ja 
jotka eivät ole aiheuttaneet 
pääomakustannuksia tai jotka eivät ole 
vielä johtaneet infrastruktuurin käytöstä 
poistamiseen, mukaan luettuina 
investointihankkeet, joiden keskeisiä 
ominaispiirteitä (kuten sijaintia, 
urakoitsijaa, yritystä, perustavia teknisiä ja 
toiminnallisia ominaisuuksia, jotka eivät 
ole liikesalaisuuksia) voidaan, joko 
kokonaan tai osittain, tarkastella vielä 
uudelleen tai joille on vielä saatava 
lopullinen hyväksyntä;

Or. pl

Perustelu

Toiminnalliset ominaisuudet eivät yleensä ole liikesalaisuuksia, tietyt tekniset ominaisuudet 
sitä vastoin ovat.

Tarkistus 60
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'tuotannolla' sähköntuotantoa ja 
polttoaineiden, myös biopolttoaineiden, 
jalostusta;

(6) 'tuotannolla' öljyn, kaasun, hiilen tai 
sähkön tuotantoa, mukaan lukien 
lämmön ja sähkön yhteistuotanto, tai 
lämmön tuotantoa, lämmitys ja jäähdytys 
mukaan lukien, taikka polttoaineiden, 
myös biopolttoaineiden, jalostusta;
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Or. en

Perustelu

Määritelmää on selkeytettävä siten, että se vastaa asetuksen soveltamisalaa ja sitä tapaa, 
jolla termiä käytetään liitteessä.

Tarkistus 61
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'energiajärjestelmällä' suljettua 
järjestelmää tietyssä jäsenvaltiossa tai 
tietyllä alueella tapahtuvaa energian 
tuotantoa, siirtoa, jakelua ja kulutusta 
varten;

Or. pl

Perustelu

Kyseessä on yhden maan sisäinen energiajärjestelmä, jossa rajat ylittävä energiansiirto ei ole 
mahdollista.

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'talteenotolla' prosessia 
hiilidioksidin talteen ottamiseksi 
teollisuuslaitoksissa varastointia varten; 

Or. en

Perustelu

Määritelmän yhdenmukaistaminen 23. huhtikuuta 2009 annetun direktiivin 2009/31/EY 
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määritelmän kanssa.

Tarkistus 63
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’siirrolla’ energialähteiden tai 
-tuotteiden tai hiilidioksidin siirtoa verkon 
kautta etenkin:

(7) ’siirrolla’ sähköenergian sekä kaasun, 
nestemäisten polttoaineiden tai 
hiilidioksidin siirtoa verkon kautta etenkin

a) putkistoissa, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen putkiverkkoa ja sitä
putkistojen osaa, jota käytetään 
pääasiallisesti paikalliseen jakeluun;

a) putkistoissa, lukuun ottamatta 
tuotantovaiheen putkiverkkoa ja 
putkistojen osia, joita käytetään 
pääasiallisesti paikalliseen jakeluun;

b) yhteenliitetyissä 
suurjännitejärjestelmissä, lukuun ottamatta 
järjestelmiä, joita käytetään pääasiallisesti 
paikalliseen jakeluun;

b) yhteenliitetyissä 
suurjännitejärjestelmissä, lukuun ottamatta 
järjestelmiä, joita käytetään pääasiallisesti 
paikalliseen jakeluun;

Or. pl

Perustelu

Energiansiirto käsittää paitsi kaasun, nestemäisten polttoaineiden ja jopa kiinteiden 
polttoaineiden, myös sähköenergian siirron.

Tarkistus 64
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'liitännällä' rajat ylittävää 
järjestelmien välistä liitoskohtaa, joka 
yhdistää sähkönsiirtoverkkoja taikka 
kaasumaisten tai nestemäisten hiilivetyjen 
taikka hiilen kaasunpoisto-, kaasutus- tai 
nesteytystuotteiden siirtoputkistoja ja 
mahdollistaa käänteiset virtaukset;
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Or. pl

Perustelu

Liitännät ovat laitteistoja, jotka yhdistävät aiemmin suljettuja energiajärjestelmiä.

Tarkistus 65
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kaukolämmitys- ja 
-jäähdytysputkissa;

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen 'siirron' määritelmässä ei mainita kaukolämmitystä ja -jäähdytystä. Vaikka 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkot ovat luonteeltaan paikallisia, niihin liittyvät investoinnit 
olisi mainittava, koska ne hyödyttävät koko EU:ta lisäämällä toimitusvarmuutta ja 
energiatehokkuutta ja vähentämällä päästöjä. Investointikustannukset ovat kaukolämmityksen 
ja -jäähdytyksen lisäämisen tärkein este Euroopassa, vaikka toisaalta 
infrastruktuurikustannukset vähentävät polttoainekustannuksia lämmön kierrätyksen ansiosta. 

Tarkistus 66
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) "varastointialueella" suljettujen 
varastointisäiliöiden järjestelmää tai 
määrättyä geologista rakennetta, joka 
muodostaa suljetun varastointitilan;

Or. pl
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Perustelu

Varastointialue on myös infrastruktuurin aineellinen osa.

Tarkistus 67
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

’varastoinnilla’ energialähteiden tai
hiilidioksidin pysyvää tai tilapäistä 
varastointia maanpäällisissä ja 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla;

b) ’varastoinnilla’ lämpö- tai 
sähköenergian taikka niiden kantajien 
sekä hiilidioksidin pysyvää tai tilapäistä 
varastointia maanpäällisissä ja 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisissa varastointipaikoissa, kuten
varastointialueilla;

Or. pl

Perustelu

Uudella määritelmällä laajennetaan energian ja energiankantajien varastoinnin käsitettä.

Tarkistus 68
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) 'varastoinnilla' energialähteiden tai 
hiilidioksidin pysyvää tai tilapäistä 
varastointia maanpäällisissä ja 
maanalaisissa infrastruktuureissa tai 
geologisilla varastointialueilla;

(8) 'varastoinnilla' energialähteiden 
pysyvää tai tilapäistä varastointia 
maanpäällisissä ja maanalaisissa 
infrastruktuureissa tai geologisilla 
varastointialueilla tai hiilidioksidin 
pysyvää ympäristön kannalta turvallista 
eristämistä maanalaisiin geologisiin 
muodostumiin;

Or. en
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Perustelu

Hiilidioksidin varastointi on määriteltävä johdonmukaisesti sen määritelmän kanssa, joka on 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/31/EY hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta.

Tarkistus 69
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) primaarienergialähteitä, kuten öljyä, 
maakaasua ja hiiltä, tai muunnettuja 
energialähteitä, kuten sähköä;

a) primaarienergialähteitä, kuten öljyä, 
maakaasua, hiiltä tai ydinpolttoaineita, 
taikka muunnettuja energialähteitä, kuten 
sähköä;

Or. pl

Perustelu

Ydinpolttoaineet ovat myös primaarienergialähteitä.

Tarkistus 70
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvia energialähteitä, mukaan 
luettuina biomassa, aurinko-, tuuli- ja 
vesivoima, vuorovesienergia ja
geoterminen energia;

b) uusiutuvia energialähteitä, mukaan 
luettuina biomassa, aurinko-, tuuli- ja 
vesivoima, vuorovesi- ja aaltoenergia sekä
geoterminen energia;

Or. pl

Perustelu

Veteen varastoitunut energiapotentiaali voidaan muuntaa mekaaniseksi voimaksi tai 
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sähköenergiaksi veden syvyyden ollessa rajoitettu. Vuorovesivaihtelun aiheuttamaa 
aaltoliikettä esiintyy avoimilla merialueilla.

Tarkistus 71
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) 'ydinlaitoksella'
a) rikastuslaitoksia, ydinpolttoaineen 
valmistuslaitoksia, ydinvoimaloita, 
jälleenkäsittelylaitoksia, 
tutkimusreaktoreita, käytetyn polttoaineen 
varastoja; ja
b) radioaktiivisen jätteen varastoja, jotka 
ovat edellä a kohdassa lueteltujen 
ydinlaitosten kanssa samalla alueella ja 
liittyvät suoraan niihin;

Or. en

Perustelu

Asetuksen olisi katettava koko ydinvoimaan liittyvä infrastruktuuriketju. Määritelmä on otettu 
sellaisenaan neuvoston direktiivistä 2009/71/EURATOM (3 artiklan 1 kohta).

Tarkistus 72
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) 'koostetiedoilla' kansallisella tai 
alueellisella tasolla yhdistettyjä tietoja; jos 
tietojen yhdistäminen kansallisella tasolla 
tuo esille yksittäisen yrityksen 
kaupallisesti arkaluonteista tietoa, tiedot 
voidaan yhdistää alueellisella tasolla; 
komissio päättää kulloistenkin 
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jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien 
elinten yhteisen ehdotuksen perusteella 
asianmukaisesta aluetasosta;

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tietojen yhdistäminen kansallisella tasolla ei riitä, koska ainoastaan 
yksi yritys kuuluisi asetuksen soveltamisalaan. Siksi asetuksen olisi myös mahdollistettava 
tietojen yhdistäminen alueellisesti. Jotta yritykset kuitenkaan eivät päättäisi yksin siitä, millä 
aluetasolla tiedot yhdistetään, komissio päättää asianmukaisesta aluetasosta kulloistenkin 
jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien elinten yhteisen ehdotuksen pohjalta. 

Tarkistus 73
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) 'erityiselimellä' EU:n alakohtaisen 
energialainsäädännön nojalla yhteisön 
tason energiainfrastruktuuriverkkojen 
monivuotisten kehitys- ja 
investointisuunnitelmien valmistelusta ja 
hyväksymisestä vastaavia elimiä, kuten 
verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä 
rajat ylittävässä sähkön kaupassa 
13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 714/20091 4 artiklassa 
tarkoitettua sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa ja maakaasunsiirtoverkkoihin 
pääsyä koskevista edellytyksistä 
13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/20092 4 artiklassa 
tarkoitettua kaasun 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista 
verkostoa.
______________________

1 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15.
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2 EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.

Or. en

Perustelu

Tällaiset erityselimet mainitaan useasti asetusehdotuksessa (ks. esim. 3 artiklan 2 kohta). 
Olisi selvennettävä, että tässä viitataan nimenomaisesti siirtoverkonhaltijoiden elimiin, joista 
säädetään keväällä/kesällä 2009 hyväksytyssä kolmannessa energiamarkkinoiden 
vapauttamista koskevassa säädöspaketissa. Sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaiset verkostot (ENTSO-E ja ENTSO-G) olisi siksi nimenomaisesti mainittava 
jossakin kohdin. Tämä voidaan tehdä parhaiten ja helpoimmin määritelmissä, joissa 
selvennyt koskee koko asetusta. 

Tarkistus 74
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) 'kaukolämmityksellä' tai 
'kaukojäähdytyksellä' termisen energian 
jakelua höyryn, kuuman veden tai 
jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä 
tuotantolähteestä verkoston välityksellä 
useisiin rakennuksiin tai kohteisiin 
käytettäväksi lämmitykseen tai 
jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi erityisesti mainittava kaukolämpö – lämmöntuotanto, lämmön ja sähkön 
yhteistuotanto sekä kaukolämmitys ja -jäähdytys. Useimmat sähköön liittyvät vaihtoehdot ovat 
tehokkaimmillaan silloin, kun on kyse lämmön tai sekä lämmön että sähkön jakelusta. 
Määritelmä on sanamuodoltaan täysin samanlainen kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/28/EY (2 artiklan g alakohta).
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Tarkistus 75
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden tai elinten, jotka ne 
valtuuttavat toteuttamaan niille kuuluvia 
tehtäviä, on kerättävä kaikki tässä 
asetuksessa määritellyt tiedot vuoden 2010
alusta lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein; niiden on tällöin pidettävä tietojen 
keräämisestä ja toimittamisesta aiheutuva 
taakka oikeassa suhteessa toiminnan 
tavoitteeseen.

1. Jäsenvaltioiden tai elinten, jotka ne 
valtuuttavat toteuttamaan niille kuuluvia 
tehtäviä, on kerättävä kaikki tässä 
asetuksessa määritellyt tiedot vuoden 2011
alusta lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein; niiden on tällöin pidettävä tietojen 
keräämisestä ja toimittamisesta aiheutuva 
taakka oikeassa suhteessa toiminnan 
tavoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Koska asetus hyväksytään vasta vuonna 2010, ei ole realistista pyytää raportointia vuodesta 
2010 alkaen. Artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erityiselinten suorittaman 
raportoinnin suhteen on todettava, että sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen (ENTSO-E ja ENTSO-G) hyväksymät yhteisön tason 10-vuotiset 
verkkokehityssuunnitelmat eivät voi olla saatavilla vuonna 2010, koska niitä koskevat 
asetukset ovat sovellettavissa vasta maaliskuun 3. päivästä 2011 alkaen. 

Tarkistus 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden tai elinten, jotka ne 
valtuuttavat toteuttamaan niille kuuluvia 
tehtäviä, on kerättävä kaikki tässä 
asetuksessa määritellyt tiedot vuoden 2010
alusta lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein; niiden on tällöin pidettävä tietojen 
keräämisestä ja toimittamisesta aiheutuva 
taakka oikeassa suhteessa toiminnan 
tavoitteeseen.

1. Jäsenvaltioiden tai elinten, jotka ne 
valtuuttavat toteuttamaan niille kuuluvia 
tehtäviä, on kerättävä kaikki tässä 
asetuksessa määritellyt tiedot vuoden 2011
alusta lähtien ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein; niiden on tällöin pidettävä tietojen 
keräämisestä ja toimittamisesta aiheutuva 
taakka oikeassa suhteessa toiminnan 
tavoitteeseen.
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Or. ro

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että hyväksymiseen ja julkaisemiseen sekä tämän asetuksen 
mukaisuuden varmistamiseksi toteutettaviin kansallistin toimenpiteisiin jää riittävästi aikaa.

Tarkistus 77
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on toimitettava koostetiedot ja 
asianmukaiset hanketiedot komissiolle 
vuonna 2010, joka on ensimmäinen 
raportointivuosi, ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein.

Niiden on toimitettava koostetiedot ja 
asianmukaiset hanketiedot komissiolle 
vuonna 2011, joka on ensimmäinen 
raportointivuosi, ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein.

Or. en

Perustelu

Koska asetus hyväksytään vasta vuonna 2010, ei ole realistista pyytää raportointia vuodesta 
2010 alkaen. Artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erityiselinten suorittaman 
raportoinnin suhteen on todettava, että sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisten verkostojen (ENTSO-E ja ENTSO-G) hyväksymät yhteisön tason 10-vuotiset 
verkkokehityssuunnitelmat eivät voi olla saatavilla vuonna 2010, koska niitä koskevat 
asetukset ovat sovellettavissa vasta maaliskuun 3. päivästä 2011 alkaen. 

Tarkistus 78
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on toimitettava koostetiedot ja 
asianmukaiset hanketiedot komissiolle 
vuonna 2010, joka on ensimmäinen 
raportointivuosi, ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein.

Niiden on toimitettava koostetiedot ja 
asianmukaiset hanketiedot komissiolle 
vuonna 2011, joka on ensimmäinen 
raportointivuosi, ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein.
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Or. ro

Perustelu

Ottaen huomioon tietojen keräämisestä ja ilmoittamisesta aiheutuvan hallinnollisen taakan ja 
sen tosiseikan, että tietoja kerätään vuodesta 2010 alkaen, on tärkeää, että ne toimitetaan 
vasta, kun on ollut riittävästi aikaa suorittaa 1 kohdassa määritetyt tehtävät. Siksi vuosi 2011 
vaikuttaisi sopivalta määräajalta ensimmäistä raportointia varten.

Tarkistus 79
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vältettävä tietojen 
keräämisen päällekkäisyyttä ja pidettävä 
yrityksille aiheutuvat kustannukset 
mahdollisimman pieninä.

2. Jäsenvaltioiden on vältettävä
päällekkäisyyttä sellaisten tietojen 
keräämisen kanssa, joita vaaditaan 
voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti, ja pidettävä yrityksille 
aiheutuvat kustannukset mahdollisimman 
pieninä.

Or. en

Perustelu

On ilmaistava korostetusti, että pyritään välttämään raportoinnin päällekkäisyyttä ja 
tarpeetonta hallinnollista työtaakkaa.

Tarkistus 80
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suunnitteilla tai rakenteilla oleva 
kapasiteetti

a) suunnitteilla tai rakenteilla oleva 
tuotanto-, siirto- tai varastointikapasiteetti 
sekä tieto siitä, mikä kapasiteetti on 
suunnitteilla, mikä jo rakenteilla
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Or. pl

Perustelu

Energiavarmuuden arvioimiseksi on välttämätöntä erottaa toisistaan investoinnit, joita 
voidaan pitää "varmoina" ja jotka lisäävät energiavarmuutta lyhyellä aikavälillä, sekä 
investoinnit, jotka ovat vasta suunnitteluvaiheessa. Syy epävarmuuteen tuotantosektorilla voi 
olla päätöksentekoprosessi ja kuljetussektorilla monimutkainen lupamenettely.

Tarkistus 81
Yannick Jadot

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yksityiskohtaiset tiedot rahoituksesta 
ja erityisesti rahoituksen arvioitu määrä 
ja lähteet, mukaan lukien julkisen 
rahoituksen osuus investointihankkeissa

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa tietoja energiainfrastruktuurin suunnitelluista rahoituslähteistä ja 
erityisesti EU:n ja jäsenvaltioiden hankerahoitusosuuksista ja -määristä, jotta voidaan tehdä 
arvioita ja ohjata julkista rahoitusta. 

Tarkistus 82
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

b a) päivät, joina rakentamiseen 
tarvittavat hyväksynnät ja luvat on saatu

Or. en
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Perustelu

Kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa (TEN/411) esitetään, asetuksen 
tarkoituksena olisi myös oltava sen seuraaminen, etenevätkö ilmoitetut hankkeet suunnitellun 
aikataulun mukaisesti.

Tarkistus 83
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimitusvarmuuden kannalta 
merkitykselliset teknologiat, kuten 
käänteiset virtaukset, mahdollisuudet 
vaihtaa polttoainetta tai muut asiaan 
kuuluvat laitteistot

e) toimitusvarmuuden kannalta 
merkitykselliset teknologiat, kuten 
järjestelmien väliset käänteiset virtaukset, 
mahdollisuudet vaihtaa polttoainetta tai 
muut asiaan kuuluvat laitteistot

Or. pl

Perustelu

Siirron on oltava unionin laajuista.

Tarkistus 84
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

f a) aika, jonka infrastruktuuri on 
uudenaikaistettaessa poissa käytöstä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella halutaan estää tilanteet, joissa infrastruktuuri on poissa käytöstä, ja niiden 
seuraukset, kun on kyse suurista investoinneista.
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Tarkistus 85
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on ilmoitettava asennetun 
kapasiteetin määrä kyseessä olevan 
raportointivuoden alussa. 

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on ilmoitettava asennetun 
tuotanto-, siirto- tai 
varastointikapasiteetin määrä kyseessä 
olevan raportointivuoden alussa.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään sanamuotoa.

Tarkistus 86
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on ilmoitettava asennetun 
kapasiteetin määrä kyseessä olevan 
raportointivuoden alussa.

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on ilmoitettava valmiiksi 
asennetun kapasiteetin määrä kyseessä 
olevan raportointivuoden alussa.

Or. en

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistus 87
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden 
tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan 
alakohtaisten investointisuunnitelmien 
laatiminen, on varmistettava, että niiden 
komissiolle ilmoittamat tiedot ovat 
laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, 
selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia.

1. Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden 
tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan 
alakohtaisten investointisuunnitelmien 
laatiminen, on varmistettava, että niiden 
komissiolle ilmoittamat tiedot ovat 
laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, 
selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia, ja 
erityisesti, että energiainfrastruktuuri-
investoinnit ovat täysin jäsenvaltioiden 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
tavoitteiden sekä niiden uusiutuvia 
energialähteitä koskevien 
toimintasuunnitelmien mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisesti kerättyjä tietoja on käytettävä yhdessä uusiutuvia energialähteitä 
koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien mukaisesti kerättävien tietojen kanssa ja 
täydennettävä näitä tietoja. Näiden tietojen on myös oltava keskenään yhtäpitäviä ja 
edistettävä EY:n uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen saavuttamista. Katso myös 
10 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 88
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden 
tehtäväksi on annettu EU:n energia-alan 
alakohtaisten investointisuunnitelmien 
laatiminen, on varmistettava, että niiden 
komissiolle ilmoittamat tiedot ovat 

1. Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
erityiselinten tai tilanteen mukaan elinten, 
joiden tehtäväksi on annettu EU:n energia-
alan alakohtaisten investointisuunnitelmien 
laatiminen, on varmistettava, että niiden 
komissiolle ilmoittamat tiedot ovat 
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laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, 
selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia.

laadukkaita, merkityksellisiä, tarkkoja, 
selkeitä, ajantasaisia ja johdonmukaisia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 2 artiklan 10 a kohdassa esitettyyn uuteen määritelmään, jossa tarkennetaan, 
että sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset verkostot (ENTSO-E ja ENTSO-
G) ovat näitä erityiselimiä.

Tarkistus 89
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tietojen ilmoittamisesta vastaavat 
elimet, joiden tehtäväksi on annettu EU:n 
energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, 
tietojen mukana on toimitettava 
jäsenvaltioiden asianmukaiset 
huomautukset kerättyjen tietojen laadusta.

Jos tietojen ilmoittamisesta vastaavat 
elimet, joiden tehtäväksi on annettu EU:n 
energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, 
tietojen mukana on toimitettava 
jäsenvaltioiden asianmukaiset 
huomautukset kerättyjen tietojen laadusta 
ja merkityksellisyydestä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien elinten tai tilanteen mukaan elinten, joiden tehtäväksi 
on annettu EU:n energia-alan alakohtaisten investointisuunnitelmien laatiminen, on 
varmistettava, että niiden komissiolle ilmoittamat tiedot ovat paitsi laadukkaita myös 
merkityksellisiä.
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Tarkistus 90
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tietojen ilmoittamisesta vastaavat 
elimet, joiden tehtäväksi on annettu EU:n 
energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, 
tietojen mukana on toimitettava 
jäsenvaltioiden asianmukaiset 
huomautukset kerättyjen tietojen laadusta.

Jos tietojen ilmoittamisesta vastaavat 
erityiselimet, joiden tehtäväksi on annettu 
EU:n energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, 
tietojen mukana on toimitettava 
jäsenvaltioiden asianmukaiset 
huomautukset kerättyjen tietojen laadusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 2 artiklan 10 a kohdassa esitettyyn uuteen määritelmään, jossa tarkennetaan, 
että sähkön ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiset verkostot (ENTSO-E ja ENTSO-
G) ovat näitä erityiselimiä.

Tarkistus 91
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

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 tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot, etenkin 10 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä. Komissio saattaa 
ympäristötiedot saataville tiedon 
saatavuutta, yleisön osallistumista 
päätöksentekoon sekä oikeuden 
saatavuutta ympäristöasioissa koskevan 
Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja 
elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1367/20061

mukaisesti.
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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/EY mukaisesti.
____________
1 EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.
2 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on saattaa asetuksen säännökset yhteneväisiksi Århusin yleissopimuksen 
kanssa sekä EY:n ja jäsenvaltioiden asiaa koskevien täytäntöönpanovälineiden eli Århus-
asetuksen ja ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin kanssa.

Tarkistus 92
Adam Gierek

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 voi jäsenvaltioiden 
suostumuksella julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot, etenkin 
10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä, edellyttäen, että tiedot 
julkaistaan koostetussa muodossa eikä 
yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja tällöin 
paljasteta eivätkä ne ole pääteltävissä 
varsinkaan tapauksissa, joissa 
jäsenvaltiossa toimii vain yksi kyseisen 
kaltainen yritys.

Or. pl

Perustelu

Koostetussa muodossa esitetyt tiedot eivät aina takaa liikesalaisuuksien säilymistä, etenkin 
kun tietyssä maassa toimii vain yksi kyseisen kaltainen yritys.
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Tarkistus 93
Corinne Lepage

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 voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut tiedot, etenkin 
10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä, edellyttäen, että tiedot 
julkaistaan koostetussa muodossa eikä 
pörssissä noteeraamattomia, pääosin 
muuten kuin julkisin varoin rahoitettuja 
yrityksiä tai luonnollisia henkilöitä
koskevia yksittäisiä tietoja paljasteta.

Or. fr

Perustelu

Pörssissä noteerattuja ja pääosin julkisrahoitteisia yrityksiä koskevat tiedot ovat julkisia 
eivätkä edellytä luottamuksellisuutta. Tarkistuksella pyritään turvaamaan sidosryhmille 
suurempi avoimuus.

Tarkistus 94
Marian-Jean Marinescu

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 voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti toimitetut koostetiedot, etenkin 
10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
analyyseissä, edellyttäen, että tiedot 
julkaistaan koostetussa muodossa
kansallisella tai alueellisella tasolla eikä 
yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja 
paljasteta.

Or. en
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Perustelu

Koostetietojen julkaisemisessa on huolehdittava siitä, että ei huononneta talouden toimijoiden 
kilpailuasemia, mikä on mahdollista pienissä maissa, joissa on vain yksi tai muutamia 
toimijoita. Yksi ratkaisu voisi olla tietojen alueellinen "sokkoutus". Tietojen sokkoutusta on 
korostettava.

Tarkistus 95
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa sille tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettujen tietojen 
vastaanotossa, tallentamisessa ja 
käsittelyssä tarvittavien 
tietotekniikkaresurssien kehittämisestä, 
isännöinnistä, hallinnoinnista ja 
ylläpidosta.

Komissio vastaa sille tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettujen 
energiainfrastruktuuria koskevien tietojen 
vastaanotossa, tallentamisessa ja 
käsittelyssä tarvittavien, suunnitteluun 
käytettävien tietotekniikkaresurssien 
kehittämisestä, isännöinnistä, 
hallinnoinnista ja ylläpidosta.

Or. pl

Perustelu

On kerrottava, missä tarkoituksessa tietoja työstetään.

Tarkistus 96
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii toimitettujen tietojen ja 
tarvittaessa muiden tietolähteiden, kuten 
komission ostamien tietojen, pohjalta 
vähintään joka toinen vuosi monialaisen 
analyysin EU:n energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä, ja pyrkii siinä 

1. Komissio laatii toimitettujen tietojen ja 
tarvittaessa muiden tietolähteiden, kuten
kansallisten uusiutuvia energialähteitä 
koskevien toimintasuunnitelmien ja
erityisesti liitteessä määritellyt 
kapasiteettiarvot alittavaa uusiutuvan 
energian hajautettua tuotantoa koskevien 
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erityisesti tietojen, sekä komission ostamien tietojen, 
pohjalta vähintään joka toinen vuosi 
monialaisen analyysin EU:n 
energiajärjestelmän rakenteellisesta 
kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä, ja 
pyrkii siinä erityisesti

Or. en

Perustelu

Euroopan komission olisi kehitysvaihtoehtoja hahmotellessaan otettava huomioon myös 
hajautettu uusiutuvan energian tuotanto, joka ei kuulu asetuksen soveltamispiiriin mutta joka 
sisällytetään kansallisiin uusiutuvia energialähteitä koskeviin toimintasuunnitelmiin. Myös 
energiatuotannon mahdollinen ylijäämä olisi otettava huomioon kehitysvaihtoehdoissa, ja 
myös niitä olisi käsiteltävä. Katso myös 6 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 97
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrittelemään mahdollisia tulevia 
aukkoja energian kysynnän ja tarjonnan 
välillä;

a) määrittelemään mahdollisia tulevia 
aukkoja energian kysynnän ja tarjonnan 
välillä sekä ylijäämäenergian kysyntää ja 
tarjontaa, mukaan lukien kaukolämmitys-
ja -jäähdytysverkoissa käytetty 
teollisuuden ja sähköntuotannon 
ylijäämälämpö;

Or. en

Perustelu

Euroopan komission olisi kehitysvaihtoehtoja hahmotellessaan otettava huomioon myös 
hajautettu uusiutuvan energian tuotanto, joka ei kuulu asetuksen soveltamispiiriin mutta joka 
sisällytetään kansallisiin uusiutuvia energialähteitä koskeviin toimintasuunnitelmiin. Myös 
energiantuotannon mahdollinen ylijäämä olisi otettava huomioon kehitysvaihtoehdoissa ja 
myös niitä olisi käsiteltävä. Katso myös 6 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.
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Tarkistus 98
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tunnistamaan tapaukset, joissa 
riippuvuus tietystä 
energiainfrastruktuurista saattaa 
muodostua liian suureksi;

Or. fr

Tarkistus 99
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) seuraamaan EU:n ulkopuolelta 
peräisin olevia investointihankkeita;

Or. en

Perustelu

Katso tarkistukset liitteen 2.1 ja 3.2 kohtaan.

Tarkistus 100
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c b) tarkastelemaan investointihankkeiden 
edistymistä alkaen päivästä, jona 
rakentamiseen tarvittavat hyväksynnät ja 
luvat on saatu;
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Or. en

Perustelu

On tärkeää seurata, mitä hankkeelle tapahtuu sen jälkeen, kun sille on saatu tarvittavat 
hyväksynnät, erityisesti kuinka kauan kestää, kunnes infrastruktuuri otetaan käyttöön. 

Tarkistus 101
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

c b) varmistamaan, että jäsenvaltiot 
noudattavat sitoumuksiaan etenkin 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämisen suhteen;

Or. fr

Tarkistus 102
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

c c) arvioimaan verkkojen ikääntymistä ja 
investointitarpeita.

Or. fr
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Tarkistus 103
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettuja analyyseja laatiessaan, että 
varhaisessa kehittämisvaiheessa olevia 
hankkeita arvioidaan niiden toteuttamisen 
todennäköisyyden perusteella. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että analyysit eivät anna väärää kuvaa tilanteesta.

Tarkistus 104
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiota voivat avustaa edellä 1 
kohdassa tarkoitettujen analyysien 
laadinnassa jäsenvaltioiden asiantuntijat 
ja/tai mitkä tahansa muut asiantuntijat, 
joilla on erityisosaamista kyseessä olevalta 
alalta.

2. Komissio toimii koordinoidusti niiden 
elinten kanssa, joiden tehtäväksi on 
annettu EU:n energia-alan alakohtaisten 
investointisuunnitelmien laatiminen, ja 
sitä voivat avustaa edellä 1 kohdassa 
tarkoitettujen analyysien laadinnassa 
jäsenvaltioiden asiantuntijat ja/tai mitkä 
tahansa muut asiantuntijat, joilla on 
erityisosaamista kyseessä olevalta alalta.

Or. en
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Tarkistus 105
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiota voivat avustaa edellä 1 
kohdassa tarkoitettujen analyysien 
laadinnassa jäsenvaltioiden asiantuntijat 
ja/tai mitkä tahansa muut asiantuntijat, 
joilla on erityisosaamista kyseessä olevalta 
alalta.

2. Komissio järjestää julkisen kuulemisen, 
johon osallistuvat kaikki sidosryhmät ja 
järjestöt, ja sitä voivat avustaa edellä 1 
kohdassa tarkoitettujen analyysien 
laadinnassa jäsenvaltioiden asiantuntijat 
ja/tai mitkä tahansa muut asiantuntijat, 
joilla on erityisosaamista kyseessä olevalta 
alalta.

Or. en

Perustelu

Kun komissio hahmottelee EU:n energia-alan kehitysvaihtoehtoja, olisi huolehdittava yleisön 
täysistä osallistumismahdollisuuksista.

Tarkistus 106
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa jäsenvaltioille arvion 
toimista, joita tarvitaan, jotta voidaan 
vähentää riittämättömien tai vaatimuksia 
vastaamattomien investointien riskejä. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa palautetta jäsenvaltioille.
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Tarkistus 107
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi keskustella analyyseistä 
niiden osapuolten kanssa, joita asia koskee.
Se toimittaa analyysit Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja julkaisee ne.

3. Komissio voi keskustella analyyseistä 
niiden osapuolten kanssa, joita asia koskee.
Osapuolet määritetään 6 artiklan 
1 kohdassa. Se toimittaa analyysit 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
julkaisee ne.

Or. nl

Perustelu

Komissio voi halutessaan keskustella analyyseistä niiden osapuolten kanssa, joita asia 
koskee. Hollannin kielen "betrokken partijen" on englannin termiä epämääräisempi. Siksi 
tekstissä on syytä viitata 6 artiklan 1 kohtaan, jossa osapuolet määritetään.

Tarkistus 108
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta komissio voi varmistaa 
seurantaan liittyvien eri julkaisujen 
johdonmukaisuuden, sen on otettava 
huomioon energiainfrastruktuureja 
koskevat monivuotiset 
investointisuunnitelmat, jotka muiden 
säädösten, esimerkiksi sähköalan 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 mukaisesti 
perustetut erityiselimet laativat.

Or. pl

Perustelu

Esitettyjen tietojen mahdolliset epäjohdonmukaisuudet on oikaistava.
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Tarkistus 109
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietojen laadun parantamiseksi komissio 
tarkastelee tarvittaessa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti uudelleen 
asetuksen liitteessä määriteltyjä 
kynnysarvoja ja voi vaatia jäsenvaltioita 
ilmoittamaan suunnitteilla tai rakenteilla 
olevan infrastruktuurin tai kapasiteetin 
keskeiset ominaispiirteet. 

Or. en

Perustelu

Suunnitteilla tai rakenteilla olevan infrastruktuurin tai kapasiteetin keskeisten 
ominaispiirteiden ilmoittamista varten tarvitaan malli, koska "keskeiset ominaisuudet" 
mainitaan 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, mutta niitä ei määritellä siinä. Toisaalta 
vaatimus mallin sisällyttämisestä asetusehdotukseen hidastaisi asetuksen täytäntöönpanoa. 
(Katso myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto TEN/411.)

Tarkistus 110
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – -1.1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1.1. Tuotanto
– Talteenottolaitokset, joiden kapasiteetti 
on vähintään 20 000 barrelia 
vuorokaudessa;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhtenäistämään asetusehdotuksen tekstiä kokonaisuudessaan. 

Tarkistus 111
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1.1 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Huomioon ei oteta kemianteollisuuden 
laitoksia, jotka eivät tuota polttoöljyä tai 
moottoripolttonesteitä tai jotka tuottavat 
niitä vain sivutuotteina.

Huomioon ei oteta kemianteollisuuden 
laitoksia, jotka eivät tuota polttoöljyä tai 
moottoripolttonesteitä tai jotka tuottavat 
niitä vain sivutuotteina (alle 10 prosenttia 
vuosituotannostaan massana mitattuna).

Or. en

Perustelu

Tekninen tarkennus.

Tarkistus 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1.2 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös 
investoinnit öljytuoteputkistojen 
siirtojärjestelmien saneeraukseen ja 
käyttöönottoon, tietojen hallinnan ja 
reaaliaikaisen keruun järjestelmien sekä 
öljytuotteiden toimitusvarmuutta lisäävien 
järjestelmien toteutukseen.

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

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

Perustelu

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös investoinnit öljytuoteputkistojen siirtojärjestelmien 
saneeraukseen ja käyttöönottoon, tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen keruun järjestelmien 
sekä öljytuotteiden toimitusvarmuutta lisäävien järjestelmien toteutukseen.

Tarkistus 113
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 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

Perustelu

Sotilaskäyttöön tarkoitettuja laitteistoja ei pitäisi jättää ulkopuolelle, koska näin voisi jäädä 
pois suuri osa infrastruktuuria jäsenvaltioiden käyttämistä määritelmistä riippuen. 
Tarkistuksella ei tietenkään ole tarkoitus vaikuttaa siihen, että komissio myöhemmässä 
vaiheessa käsittelee tällaista tietoa luottamuksellisena. 

Tarkistus 114
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1.3 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös 
investoinnit raakaöljyn ja öljytuotteiden 
varastointilaitosten käyttöönottoon sekä 
tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen 
keruun järjestelmiin.

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

tarkoituksiin käytettäviä säiliöitä eikä 
säiliöitä, joista toimitetaan öljyä 1.1 
kohdan soveltamisalaan kuulumattomiin 
laitoksiin.

Or. ro

Perustelu

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös investoinnit raakaöljyn ja öljytuotteiden 
varastointilaitosten käyttöönottoon sekä tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen keruun 
järjestelmiin

Tarkistus 115
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 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

Perustelu

Sotilaskäyttöön tarkoitettuja laitteistoja ei pitäisi jättää ulkopuolelle, koska näin voisi jäädä 
pois suuri osa infrastruktuuria jäsenvaltioiden käyttämistä määritelmistä riippuen. 
Tarkistuksella ei tietenkään ole tarkoitus vaikuttaa siihen, että komissio myöhemmässä 
vaiheessa käsittelee tällaista tietoa luottamuksellisena. 
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Tarkistus 116
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – -2.1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-2.1. Tuotanto
– Talteenottolaitokset, joiden kapasiteetti 
on vähintään 0,1 m cm vuorokaudessa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhtenäistämään asetusehdotuksen tekstiä kokonaisuudessaan. 

Tarkistus 117
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

EY:n perustamissopimuksen 155 artiklan 
mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa 
määritellyt putkistot ja yhteistä etua 
koskevat hankkeet.

Putkistot, jotka muodostavat olennaisia 
yhteyksiä kansallisissa ja kansainvälisissä 
yhteenliitetyissä verkoissa, sekä EY:n 
perustamissopimuksen 155 artiklan 
mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa 
määritellyt putkistot ja yhteistä etua 
koskevat hankkeet sekä hankkeet, jotka 
mainitaan yhteisön rahoitustukea 
energia-alan hankkeille koskevasta 
talouden elvytysohjelmasta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 663/20091 liitteessä.

________________
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Or. en
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Perustelu

Asiasta on neuvoteltu Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kanssa.

Tarkistus 118
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2.1 alakohta – viimeinen kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös 
investoinnit maakaasuputkistojen 
siirtojärjestelmien saneeraukseen ja 
käyttöönottoon, tietojen hallinnan ja 
reaaliaikaisen keruun järjestelmien 
toteutukseen ja maakaasun 
toimitusvarmuutta lisääviin järjestelmiin.

Or. ro

Perustelu

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös investoinnit maakaasuputkistojen siirtojärjestelmien 
saneeraukseen ja käyttöönottoon, tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen keruun järjestelmien 
toteutukseen ja maakaasun toimitusvarmuutta lisääviin järjestelmiin.

Tarkistus 119
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2.3 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tietotekniikkaohjelmat ja -laitteistot, 
joiden avulla seurataan reaaliaikaisesti 
kaasuvarantoja ja raportoidaan niistä 
EU:n toimivaltaisille elimille.

Or. en
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Perustelu

Tällainen IT-järjestelmä on tärkeä infrastruktuuri-investointi. Se on välttämätön, jotta 
voidaan tehostaa toimivan varoitus- ja ennaltaehkäisyjärjestelmän luomista kaasun 
toimitusvarmuuden parantamiseksi. Se myös varmistaa N-1-ohjelman sovellettavuuden.

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2.3 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös 
investoinnit maakaasun 
varastointilaitosten käyttöönottoon sekä 
tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen 
keruun järjestelmiin.

Huomioon ei oteta sotilaallisiin 
tarkoituksiin käytettäviä kaasuputkistoja, 
terminaaleja ja laitoksia eikä putkistoja, 
terminaaleja ja laitoksia, joilla toimitetaan 
kaasua energiatuotteita tuottamattomiin tai
niitä vain sivutuotteina tuottaviin 
kemianteollisuuden laitoksiin.

Huomioon ei oteta sotilaallisiin 
tarkoituksiin käytettäviä kaasuputkistoja, 
terminaaleja ja laitoksia eikä putkistoja, 
terminaaleja ja laitoksia, joilla toimitetaan 
kaasua energiatuotteita tuottamattomiin tai 
niitä vain sivutuotteina tuottaviin 
kemianteollisuuden laitoksiin.

Or. ro

Perustelu

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös investoinnit maakaasun varastointilaitosten 
käyttöönottoon sekä tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen keruun järjestelmiin.

Tarkistus 121
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 2.3 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Huomioon ei oteta sotilaallisiin 
tarkoituksiin käytettäviä kaasuputkistoja, 
terminaaleja ja laitoksia eikä putkistoja, 

Huomioon ei oteta putkistoja, terminaaleja 
ja laitoksia, joilla toimitetaan kaasua 
energiatuotteita tuottamattomiin tai niitä 
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terminaaleja ja laitoksia, joilla toimitetaan 
kaasua energiatuotteita tuottamattomiin tai 
niitä vain sivutuotteina tuottaviin 
kemianteollisuuden laitoksiin.

vain sivutuotteina tuottaviin 
kemianteollisuuden laitoksiin.

Or. en

Perustelu

Sotilaskäyttöön tarkoitettuja laitteistoja ei pitäisi jättää ulkopuolelle, koska näin voisi jäädä 
pois suuri osa infrastruktuuria jäsenvaltioiden käyttämistä määritelmistä riippuen. 
Tarkistuksella ei tietenkään ole tarkoitus vaikuttaa siihen, että komissio myöhemmässä 
vaiheessa käsittelee tällaista tietoa luottamuksellisena. 

Tarkistus 122
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. HIILI, RUSKOHIILI JA 
LIUSKEÖLJY
– Uudet avolouhokset tai avolouhosten 
laajennukset, joiden vuosituotanto on 
vähintään [xx] tonnia;
– Uudet kaivokset tai kaivosten 
laajennukset, joiden vuosituotanto on 
vähintään [xx] tonnia.

Or. en

Perustelu

Koska hiili mainitaan energialähteiden määritelmässä, myös liitteessä olisi oltava hiili-
infrastruktuuria koskeva kohta.
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Tarkistus 123
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hiili
– Louhintalaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään XXX;
– Tuotantolaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään XXX.

Or. en

Tarkistus 124
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.1 alakohta – 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 10 MW) sekä 
aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 1 MW);

Or. en

Perustelu

Aurinkosähkölaitoksille esitetty raja-arvo vaikuttaa liian korkealta, eikä siinä ole otettu 
huomioon aurinkosähkötekniikan hajautettua luonnetta. Jos 10 MW:n raja-arvo säilytetään, 
se tarkoittaisi periaatteessa, että säädös kattaisi alle 10 prosenttia tällaisista laitoksista.
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Tarkistus 125
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät, 
geotermiset laitokset ja 
aurinkosähkölaitokset (generaattorit, joiden 
yksikköteho on vähintään 5 MW);

Or. en

Perustelu

Jos 10 MW:n raja-arvo säilytetään, se tarkoittaisi periaatteessa, että säädös kattaisi karkeasti 
arvioiden alle 10 prosenttia tällaisista laitoksista.

Tarkistus 126
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.1 alakohta – 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 127
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.1 alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät 
hajautetut tuotantolaitokset, jotka on 
liitetty verkkoon tai joilla on 



AM\798540FI.doc 59/63 PE430.916v01-00

FI

myyntisopimus jonkin yhtiön kanssa ja 
joiden yhteen laskettu tuotantokapasiteetti 
on vähintään 10 MW.

Or. fr

Tarkistus 128
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmassa kulkevat siirtojohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 150 kV:n
jännitteelle;

Ilmassa kulkevat siirtojohdot, jotka on 
suunniteltu vähintään 100 kV:n
jännitteelle;

Or. en

Perustelu

Esitetty 150 kV merkitsisi, että monet joissakin jäsenvaltioissa suunnitteilla olevat 110 kV:n 
siirtojohdot jäisivät säädöksen ulkopuolelle.

Tarkistus 129
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

EY:n perustamissopimuksen 155 artiklan 
mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa 
määritellyt yhteistä etua koskevat 
hankkeet.

– EY:n perustamissopimuksen 155 artiklan 
mukaisesti laadituissa suuntaviivoissa 
määritellyt yhteistä etua koskevat hankkeet 
sekä hankkeet, jotka mainitaan yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille 
koskevasta talouden elvytysohjelmasta 
13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 663/20091 liitteessä.

________________
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Or. en

Perustelu

Asiasta on neuvoteltu Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kanssa.

Tarkistus 130
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Kaukolämmitysverkko, jonka läpimitta 
on vähintään 300 mm.

Or. en

Perustelu

Kaukolämpöinfrastruktuurit ovat strategisesti tärkeitä vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi eli energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Ne olisi mainittava ehdotuksessa.

Tarkistus 131
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 3.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2 a. Varastointilaitokset ja muut 
ydinlaitokset
– Sähkön varastointilaitokset;
– Radioaktiivisen jätteen 
varastointilaitokset;
– Muut ydinlaitokset kuin 3.1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 3.3 kohdan 
toisessa alakohdassa mainitut. 
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Or. en

Tarkistus 132
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5 kohta – -5.1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-5.1. Talteenotto
– Hiilidioksidin talteenottolaitokset, jotka 
ovat yhteydessä (soveltuvin osin) 1.1 ja 
3.1 kohdassa tarkoitettuihin 
tuotantolaitoksiin ja joiden 
talteenottokapasiteetti on vähintään 
100 kilotonnia vuodessa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhtenäistämään asetusehdotuksen tekstiä kokonaisuudessaan. 

Tarkistus 133
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5 kohta – 5.2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Varastointilaitokset (varastointipaikka tai 
-kompleksi, jonka kapasiteetti on vähintään 
100 kilotonnia).

Varastointilaitokset (varastointipaikka tai 
-kompleksi, jonka kapasiteetti on vähintään 
100 kilotonnia vuodessa).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhtenäistämään asetusehdotuksen tekstiä kokonaisuudessaan. 
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Tarkistus 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5 kohta – 5.2 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Tähän kohtaan kuuluvat myös 
investoinnit hiilidioksidin varastointiin 
geologisille varastointialueille, josta 
säädetään asetuksessa yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille 
koskevasta talouden elvytysohjelmasta.

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen käytettäviä 
varastointilaitoksia.

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen käytettäviä 
varastointilaitoksia.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää mainita tässä kohdassa myös hankkeet, joissa hiilidioksidia varastoidaan 
geologisille varastointialueille, sillä niistä säädetään asetuksessa yhteisön rahoitustukea 
energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta.

Tarkistus 135
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5 kohta – 5.2 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös 
investoinnit hiilidioksidin 
varastointilaitosten käyttöönottoon sekä 
tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen 
keruun järjestelmiin.

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen käytettäviä 
varastointilaitoksia.

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen käytettäviä 
varastointilaitoksia.

Or. ro
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Perustelu

Näihin hankkeisiin sisältyvät myös investoinnit hiilidioksidin varastointilaitosten 
käyttöönottoon sekä tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen keruun järjestelmiin.

Tarkistus 136
Yannick Jadot

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5 kohta – 5.2 alakohta – viimeinen kappale

Komission teksti Tarkistus

Huomioon ei oteta tutkimukseen ja 
teknologian kehittämiseen käytettäviä 
varastointilaitoksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tutkimus- ja kehittämishankkeita ei pitäisi sulkea pois, koska periaatteessa tämä merkitsisi, 
että seuraavien 10–15 vuoden aikana saatavilla ei olisi minkäänlaista tietoa hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista. Hiilidioksidin geologisesta varastoinnista annettu direktiivi 
koskee periaatteessa myös näitä laitoksia. 


