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Tarkistus 21
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Energiaympäristö on viime vuosina 
muuttunut merkittävästi niin unionissa kuin 
sen ulkopuolellakin, minkä vuoksi 
energiainfrastruktuuriin tehtävät 
investoinnit ovat keskeisessä asemassa 
unionin energiansaannin varmistamisessa, 
sisämarkkinoiden toiminnassa ja unionin 
aloittamassa siirtymisessä kohti 
vähähiilistä energiajärjestelmää.

(2) Energiaympäristö on viime vuosina 
muuttunut merkittävästi niin unionissa kuin 
sen ulkopuolellakin, minkä vuoksi 
energiainfrastruktuuriin tehtävät 
investoinnit ovat keskeisessä asemassa 
unionin energiansaannin varmistamisessa, 
sisämarkkinoiden toiminnassa ja unionin 
aloittamassa siirtymisessä kohti kestävää
energiajärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 22
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Uusi energiaympäristö edellyttää 
huomattavia investointeja kaikenlaiseen 
infrastruktuuriin kaikilla 
energiasektoreilla sekä uudentyyppisen 
infrastruktuurin ja markkinoilla yleistyvien 
uusien teknologioiden kehittämistä. 
Energia-alan vapauttaminen ja 
sisämarkkinoiden lisääntyvä yhdentyminen 
kasvattavat talouden toimijoiden roolia 
investoinneissa. Samalla uudet poliittiset 
vaatimukset, kuten polttoainevalikoimaan 
vaikuttavat tavoitteet, ajavat jäsenvaltioita 
suuntaamaan energiapolitiikkaansa kohti 
uuden ja/tai uudenaikaistetun 
energiainfrastruktuurin kehittämistä.

(3) Uusi energiaympäristö edellyttää 
huomattavia investointeja kaikenlaiseen 
infrastruktuuriin, erityisesti sitoumusten 
piiriin kuuluviin joka tapauksessa 
toteuttamisen arvoisiin vaihtoehtoihin, 
kuten verkkoihin, uusiutuviin 
energialähteisiin ja energiatehokkuuteen
sekä uudentyyppisen infrastruktuurin ja 
markkinoilla yleistyvien uusien 
teknologioiden kehittämistä. Energia-alan 
vapauttaminen ja sisämarkkinoiden 
lisääntyvä yhdentyminen kasvattavat 
talouden toimijoiden roolia 
investoinneissa. Samalla uudet poliittiset 
vaatimukset, kuten polttoainevalikoimaan 
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vaikuttavat tavoitteet, ajavat jäsenvaltioita 
suuntaamaan energiapolitiikkaansa kohti 
uuden ja/tai uudenaikaistetun 
energiainfrastruktuurin kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 23
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat unionin 
kannalta merkityksellisiä ja tärkeitä 
tulevien investointien kannalta. Siksi on 
tarpeellista varmistaa, että komissiolle 
ilmoitetaan investointihankkeista, joihin 
liittyvät rakennus- tai 
käytöstäpoistamistyöt on aloitettu tai 
joiden osalta on tehty lopullinen 
investointipäätös.

(6) Tuotanto-, siirto- ja 
varastointikapasiteetin ennakoitavissa 
olevaa kehitystä ja eri energiasektoreiden 
hankkeita koskevat tiedot ovat unionin 
kannalta merkityksellisiä ja tärkeitä 
tulevien investointien kannalta. Siksi on 
tarpeellista varmistaa, että komissiolle 
ilmoitetaan investointihankkeista, joihin 
liittyvät rakennus- tai 
käytöstäpoistamistyöt on aloitettu tai 
joiden osalta on tehty lopullinen 
investointipäätös. Jotta voidaan selkeyttää, 
missä vaiheessa suunnitteilla olevista 
investointihankkeista on ilmoitettava, 
nykyisen asetuksen olisi katettava vain 
hankkeet, joiden toteuttamisen 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet ja joihin on siten tarvittava 
lupa.

Or. en

Tarkistus 24
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Euratomin perustamissopimuksen 41 ja 
42 artiklan mukaan yritysten on 
ilmoitettava investointihankkeistaan. Näitä 
tietoja on tarpeen täydentää 
investointihankkeiden toteutusta 
koskevalla säännöllisellä raportoinnilla. 
Tällainen lisäraportointi ei rajoita 
Euratomin perustamissopimuksen 41–44 
artiklan soveltamista.

(7) Euratomin perustamissopimuksen 41 ja 
42 artiklan mukaan yritysten on 
ilmoitettava investointihankkeistaan. Näitä 
tietoja on tarpeen täydentää 
investointihankkeiden toteutusta 
koskevalla säännöllisellä raportoinnilla. 
Tällainen lisäraportointi, jonka yhteydessä 
olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä 
yrityksille aiheutuvaa kaksinkertaista 
rasitusta, ei rajoita Euratomin 
perustamissopimuksen 41–44 artiklan 
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 25
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta komissiolla olisi yhtenäinen 
näkemys unionin energiajärjestelmän 
tulevasta kehityksestä kokonaisuudessaan, 
investointihankkeita koskevien tietojen 
ilmoittamiselle olisi luotava 
yhdenmukaistettu kehys, joka perustuu 
niiden virallisten tietojen ajan tasalle 
saatettuun luokitukseen, jotka 
jäsenvaltioiden on toimitettava.

(8) Jotta komissiolla olisi yhtenäinen 
näkemys unionin energiajärjestelmän 
tulevasta kehityksestä kokonaisuudessaan, 
investointihankkeita koskevien tietojen 
ilmoittamiselle olisi luotava 
yhdenmukaistettu kehys, joka perustuu 
niiden virallisten tietojen ajan tasalle 
saatettuun luokitukseen, jotka 
jäsenvaltioiden on toimitettava. Tietojen 
ilmoittamista koskevassa 
yhdenmukaistetussa kehyksessä olisi 
otettava käyttöön tasapainoinen 
investointihankkeita koskeva 
raportointijärjestelmä, jotta siitä ei 
koituisi suhteetonta hallinnollista 
rasitusta.

Or. en
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Tarkistus 26
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
energiainfrastruktuurin 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
maakaasun, sähkön, mukaan lukien 
uusiutuvista lähteistä peräisin oleva 
sähkö, ja biopolttoaineiden tuotantoon, 
siirtoon ja varastointiin sekä hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, mukaan 
lukien yhteenliitännät EU:n ulkopuolisiin 
maihin. Asianomaiset yritykset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot 
jäsenvaltiolle.

(9) Tätä varten jäsenvaltiot voivat niin 
halutessaan toimittaa komissiolle tiedot 
alueellaan suunnitteilla tai rakenteilla 
olevista energiainfrastruktuurin 
investointihankkeista.

Or. nl

Tarkistus 27
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
energiainfrastruktuurin 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
maakaasun, sähkön, mukaan lukien 
uusiutuvista lähteistä peräisin oleva sähkö, 
ja biopolttoaineiden tuotantoon, siirtoon ja 
varastointiin sekä hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, mukaan 
lukien yhteenliitännät EU:n ulkopuolisiin 
maihin. Asianomaiset yritykset olisi 

(9) Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tiedot alueellaan 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
energiainfrastruktuurin 
investointihankkeista, jotka liittyvät öljyn, 
maakaasun, hiilen, lämpö- ja 
jäähdytysenergian, mukaan lukien 
kaukolämmitys ja -jäähdytys, liikenteen 
uusiutuvien polttoaineiden, sähkön, 
mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva sähkö, ja biopolttoaineiden 
tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä 
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velvoitettava ilmoittamaan kyseiset tiedot 
jäsenvaltiolle.

hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon ja 
varastointiin, mukaan lukien 
yhteenliitännät EU:n ulkopuolisiin maihin. 
Asianomaiset yritykset olisi velvoitettava 
ilmoittamaan kyseiset tiedot jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 28
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden tai niiden 
valtuuttamien elinten ja komission olisi 
pidettävä kaupallisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina. Jäsenvaltioiden tai 
niiden valtuuttamien elinten olisi näin ollen 
koottava tällaiset tiedot yhteen kansallisella 
tasolla ennen kuin ne toimitetaan 
komissiolle, paitsi jos kyse on rajat 
ylittäviin siirtohankkeisiin liittyvistä 
tiedoista. Komission on tarvittaessa 
koottava nämä tiedot siten, että yksittäisiä 
yrityksiä koskevia tietoja ei paljasteta tai 
että niistä ei voi tehdä johtopäätöksiä.

(14) Jäsenvaltioiden tai niiden 
valtuuttamien elinten ja komission olisi 
pidettävä kaupallisesti ja/tai strategisesti 
arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina. 
Jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien 
elinten olisi näin ollen koottava tällaiset 
tiedot yhteen kansallisella tasolla ennen 
kuin ne toimitetaan komissiolle, paitsi jos 
kyse on rajat ylittäviin siirtohankkeisiin 
liittyvistä tiedoista. Komission on 
tarvittaessa koottava nämä tiedot siten, että 
yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja ei 
paljasteta tai että niistä ei voi tehdä 
johtopäätöksiä.

Or. en

Tarkistus 29
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission ja erityisesti sen 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksen 
olisi annettava säännöllinen ja monialainen 

(15) Komission ja erityisesti sen 
energiamarkkinoiden seurantakeskuksen 
olisi annettava säännöllinen ja monialainen 
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analyysi unionin energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa 
tarkemmin rajattu analyysi tämän 
energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista. 
Tässä analyysissä olisi erityisesti 
määriteltävä infrastruktuurin ja 
investointien mahdollisia puutteita 
energian tarjonnan ja kysynnän tasapainon 
näkökulmasta. Analyysin olisi myös 
edistettävä unionin tasolla käytävää 
keskustelua energiainfrastruktuureista. Se 
olisi näin ollen toimitettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja annettava 
niiden osapuolten käyttöön, joita asia 
koskee.

analyysi unionin energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä ja tarvittaessa 
tarkemmin rajattu analyysi tämän 
energiajärjestelmän tietyistä näkökohdista. 
Tässä analyysissä olisi erityisesti 
tehostettava energiavarmuutta 
määrittelemällä infrastruktuurin ja 
investointien mahdollisia puutteita ja 
niihin liittyviä riskejä energian tarjonnan 
ja kysynnän tasapainon näkökulmasta, ja 
sen olisi täydennettävä kansallisia 
lähestymistapoja kehittämällä alueellista 
ulottuvuutta. Analyysin olisi myös 
edistettävä unionin tasolla käytävää 
keskustelua energiainfrastruktuureista. Se 
olisi näin ollen toimitettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja annettava 
niiden osapuolten käyttöön, joita asia 
koskee.

Or. en

Tarkistus 30
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Pienten ja keskisuurten yritysten 
olisi voitava hyödyntää tällä asetuksella 
luotua investointihankkeiden 
seurantavälinettä, jonka avulla kootut 
tiedot asetetaan saataville ja joka pitkällä 
aikavälillä edistää uusia ja paremmin 
koordinoituja investointeja.

Or. en
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Tarkistus 31
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissiota voivat avustaa 
jäsenvaltioiden asiantuntijat tai ketkä 
tahansa muut pätevät asiantuntijat; näin 
voidaan edistää yhteisen näkemyksen 
muodostamista infrastruktuurien 
mahdollisista puutteista ja niihin liittyvistä 
riskeistä sekä lisätä avoimuutta tulevan 
kehityksen suhteen.

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

Or. en

Tarkistus 32
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska investointihankkeista 
raportoidaan säännöllisin väliajoin, 
komission olisi annettava jäsenvaltioille 
analyysi toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
riittämättömien tai vaatimuksia 
vastaamattomien investointien riskin 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 33
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljyn, maakaasun, sähkön, 
mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva sähkö, ja biopolttoaineen 
sektoreilla, sekä investointihankkeita, 
jotka liittyvät näiden sektoreiden 
tuottaman hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti 
komissiolle toimittamille tiedoille, jotka 
koskevat energiainfrastruktuuriin liittyviä 
investointihankkeita.

Or. nl

Tarkistus 34
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 öljyn, maakaasun, sähkön, 
mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva sähkö, ja biopolttoaineen
sektoreilla, sekä investointihankkeita, jotka 
liittyvät näiden sektoreiden tuottaman 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljyn, maakaasun, hiilen, 
uusiutuvien energialähteiden, sähkön, 
mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva sähkö, ja uusiutuvista 
energialähteistä saatavien liikenteen 
polttoaineiden sektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden yhteistuotantoon ja 
kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen, ja 
niiden tuottaman hiilidioksidin 
talteenottoon, siirtämiseen ja varastointiin.

Or. en
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Tarkistus 35
Jean-Pierre Audy

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 öljyn, maakaasun, sähkön, 
mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva sähkö, ja biopolttoaineen
sektoreilla, sekä investointihankkeita, jotka 
liittyvät näiden sektoreiden tuottaman 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljyn, maakaasun, sähkön ja 
biopolttoaineiden sektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottaman hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin.

Or. fr

Tarkistus 36
Werner Langen

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 öljyn, maakaasun, sähkön, 
mukaan lukien uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva sähkö, ja biopolttoaineen 
sektoreilla, sekä investointihankkeita, jotka 
liittyvät näiden sektoreiden tuottaman 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen 
kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, 
jotka koskevat energiainfrastruktuuriin 
liittyviä investointihankkeita, joita 
toteutetaan öljyn, maakaasun, hiilen,
sähkön, mukaan lukien uusiutuvista 
lähteistä peräisin oleva sähkö, ja 
biopolttoaineen sektoreilla, sekä 
investointihankkeita, jotka liittyvät näiden 
sektoreiden tuottaman hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin.

Or. de

Tarkistus 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä luetellun 
tyyppisiin investointihankkeisiin, joihin 
liittyvät rakennus- tai 
käytöstäpoistamistyöt on aloitettu tai 
joiden osalta on tehty lopullinen 
investointipäätös.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä luetellun 
tyyppisiin investointihankkeisiin sekä 
monivuotisiin kaasu- ja sähköverkon 
kehittämishankkeisiin kuuluviin 
investointihankkeisiin, joihin liittyvät 
rakennus- tai käytöstäpoistamistyöt on 
aloitettu tai joiden osalta on tehty 
lopullinen investointipäätös.

Or. ro

Tarkistus 38
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat lisäksi toimittaa 
arviotietoja tai alustavia tietoja liitteessä 
lueteltujen tyyppisistä 
investointihankkeista, joiden osalta 
rakennustöiden on suunniteltu alkavan 
viiden vuoden kuluessa tai joissa on 
kyseessä käytöstä poistaminen kolmen 
vuoden kuluessa, mutta joiden osalta ei
ole vielä tehty lopullista 
investointipäätöstä.

Jäsenvaltiot voivat lisäksi niin halutessaan 
toimittaa arviotietoja tai alustavia tietoja 
suunnitteilla tai rakenteilla olevista 
energiainfrastruktuurin 
investointihankkeista.

Or. nl

Tarkistus 39
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Jäsenvaltiot voivat lisäksi toimittaa
arviotietoja tai alustavia tietoja liitteessä 
lueteltujen tyyppisistä 
investointihankkeista, joiden osalta 
rakennustöiden on suunniteltu alkavan 
viiden vuoden kuluessa tai joissa on
kyseessä käytöstä poistaminen kolmen 
vuoden kuluessa, mutta joiden osalta ei ole 
vielä tehty lopullista investointipäätöstä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi toimitettava
arviotietoja tai alustavia tietoja liitteessä 
lueteltujen tyyppisistä 
investointihankkeista, joiden osalta 
rakennustöiden on suunniteltu alkavan 
viiden vuoden kuluessa tai joissa on 
kyseessä käytöstä poistaminen kolmen 
vuoden kuluessa, mutta joiden osalta ei ole 
vielä tehty lopullista investointipäätöstä.

Or. en

Tarkistus 40
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. ’investointihankkeilla’ hankkeita, joiden 
tarkoituksena on:

2. ’investointihankkeilla’ hankkeita, jotka 
ovat toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymiä ja joiden tarkoituksena on:

Or. en

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) olemassa olevan infrastruktuurin 
muuntaminen tai uudenaikaistaminen tai 
sen kapasiteetin lisääminen tai 
pienentäminen;

ii) olemassa olevan infrastruktuurin 
muuntaminen tai uudenaikaistaminen tai 
sen kapasiteetin lisääminen tai 
pienentäminen sekä olemassa tai 
rakenteilla olevan infrastruktuurin 
kahden tai useamman osatekijän 
yhdistäminen toisiinsa;
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Or. ro

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. ’talteenotolla’ prosessia hiilidioksidin 
talteen ottamiseksi teollisuuslaitoksissa 
varastointia varten;

Or. en

Tarkistus 43
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

10 a. 'ydinlaitoksella'
i) rikastuslaitoksia, ydinpolttoaineen 
valmistuslaitoksia, ydinvoimalaitoksia, 
jälleenkäsittelylaitoksia, 
tutkimusreaktoreita, käytetyn polttoaineen 
varastoja; sekä
ii) radioaktiivisen jätteen varastoja, jotka 
ovat edellä i alakohdassa lueteltujen 
ydinlaitosten kanssa samalla alueella ja 
liittyvät suoraan niihin;

Or. en

Tarkistus 44
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 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 
jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien 
elinten yhteisen ehdotuksen perusteella 
asianmukaisesta aluetasosta;

Or. en

Tarkistus 45
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden tai elinten, jotka 
jäsenvaltiot valtuuttavat hoitamaan 
tietojen keräämiseen ja raportointiin 
kuuluvia tehtäviä, on pidettävä tietojen 
keräämiseen ja raportointiin liittyvät 
rasitteet oikeasuhteisina sekä kerättävä 
kaikki tässä asetuksessa määritellyt tiedot 
1 päivästä tammikuuta 2015 lähtien ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein.

Poistetaan.

Niiden on ilmoitettava tässä asetuksessa 
määritellyt tiedot ja asianmukaiset 
hanketiedot komissiolle vuonna 2015, 
joka on ensimmäinen raportointivuosi, ja 
sen jälkeen kahden vuoden välein. 
Ilmoitus on tehtävä koostetussa muodossa 
lukuun ottamatta rajat ylittäviä 
siirtohankkeita koskevia asianmukaisia 
tietoja.
Jäsenvaltioiden tai niiden valtuuttamien 
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elinten on ilmoitettava koostetiedot ja 
asianmukaiset hanketiedot kyseessä 
olevan raportointivuoden heinäkuun 
31 päivään mennessä.

Or. nl

Tarkistus 46
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten yritysten on ilmoitettava 
ennen kunkin raportointivuoden 
kesäkuun 1 päivää 3 artiklassa tarkoitetut 
tiedot niille jäsenvaltioille tai näiden 
valtuuttamille elimille, joiden alueella ne 
aikovat toteuttaa investointihankkeita. 
Ilmoitettujen tietojen on vastattava 
investointihankkeiden tilannetta 
asianomaisen raportointivuoden 
maaliskuun 31 päivänä.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten yritysten on ilmoitettava 
ennen kunkin raportointivuoden kesäkuun 
1 päivää 3 artiklassa tarkoitetut tiedot niille 
jäsenvaltioille tai näiden valtuuttamille 
elimille, joiden alueella ne aikovat 
toteuttaa investointihankkeita. Ilmoitettujen 
tietojen on vastattava 
investointihankkeiden tilannetta 

Asianomaisten yritysten on ilmoitettava 
ennen kunkin raportointivuoden huhtikuun 
15 päivää 3 artiklassa tarkoitetut tiedot
niille jäsenvaltioille tai näiden 
valtuuttamille elimille, joiden alueella ne 
aikovat toteuttaa investointihankkeita. 
Ilmoitettujen tietojen on vastattava 
investointihankkeiden tilannetta 
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asianomaisen raportointivuoden 
maaliskuun 31 päivänä. Ilmoitettujen 
tietojen on vastattava 
investointihankkeiden tilannetta 
asianomaisen raportointivuoden 
maaliskuun 31 päivänä.

asianomaisen raportointivuoden 
maaliskuun 31 päivänä. Ilmoitettujen
tietojen on vastattava 
investointihankkeiden tilannetta 
asianomaisen raportointivuoden 
maaliskuun 31 päivänä.

Or. ro

Tarkistus 48
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä luetellun tyyppisiä
investointihankkeita koskevissa 3 
artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on 
mainittava soveltuvin osin:

1. Energiainfratruktuurin 
investointihankkeita koskevissa 
ilmoituksissa voi olla esimerkiksi 
seuraavat tiedot:

Or. nl

Tarkistus 49
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

Tarkistus 50
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) todennäköinen käyttöönottovuosi; c) todennäköinen käyttöönottovuosi sekä 
mahdolliset jo ilmenneet tai ennakoidut 
viivästykset;

Or. en

Tarkistus 51
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, niiden valtuuttamat elimet tai
3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu erityiselin voivat liittää
ilmoituksiinsa asiaa koskevat 
huomautuksensa, kuten 
investointihankkeiden toteuttamisen 
viivästymistä tai esteitä koskevat 
huomautukset.

Jäsenvaltioiden, niiden valtuuttamien 
elinten tai 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun erityiselimen on 
liitettävä ilmoituksiinsa kaikki asiaa 
koskevat huomautuksensa, kuten 
investointihankkeiden toteuttamisen 
viivästymistä tai esteitä koskevat 
huomautukset.

Or. en

Tarkistus 52
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä ovat erityiselimet, tietojen 
mukana voidaan toimittaa jäsenvaltioiden 
asianmukaiset huomautukset.

Jos kyseessä ovat erityiselimet, tietojen 
mukana voidaan toimittaa jäsenvaltioiden 
asianmukaiset huomautukset. 
Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä 
annettava toimitettuja tietoja koskevia 
lisätietoja tai -selvennyksiä.
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Or. en

Tarkistus 53
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komission on julkaistava tämän 
asetuksen mukaisesti, etenkin 10 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuissa analyyseissä 
toimitetut tiedot, edellyttäen, että tiedot 
julkaistaan koostetussa muodossa eikä 
yksittäisiä yrityksiä ja laitoksia koskevia 
tietoja paljasteta tai niistä ei voi tehdä 
johtopäätöksiä.

Komissio saattaa lisäksi 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 1367/2006 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 54
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti, etenkin 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa analyyseissä toimitetut 
tiedot, edellyttäen, että tiedot julkaistaan 

2. Komissio voi julkaista tämän asetuksen 
mukaisesti, etenkin 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa analyyseissä toimitetut 
koostetiedot, edellyttäen, että tiedot 
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koostetussa muodossa eikä yksittäisiä 
yrityksiä ja laitoksia koskevia tietoja 
paljasteta tai niistä ei voi tehdä 
johtopäätöksiä.

julkaistaan koostetussa muodossa 
kansallisella tai alueellisella tasolla eikä 
yksittäisiä yrityksiä ja laitoksia koskevia 
tietoja paljasteta tai niistä ei voi tehdä 
johtopäätöksiä.

Or. en

Tarkistus 55
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden, komission tai niiden 
valtuuttamien elinten on kunkin pidettävä 
hallussaan olevat kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina.

3. Jäsenvaltioiden, komission tai niiden 
valtuuttamien elinten on kunkin pidettävä 
hallussaan olevat kaupallisesti ja/tai 
strategisesti arkaluonteiset tiedot 
luottamuksellisina.

Or. en

Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa sille tämän asetuksen 
mukaisesti toimitettujen 
energiainfrastruktuuria koskevien 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 
tietotekniikkaresurssien kehittämisestä, 
turvallisuudesta, luottamuksellisuudesta, 
isännöinnistä, hallinnoinnista ja 
ylläpidosta.

Or. ro
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Tarkistus 57
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimitettujen tietojen ja tarvittaessa 
muiden tietolähteiden, kuten komission 
ostamien tietojen, pohjalta ja ottaen 
huomioon asianmukaiset analyysit, kuten 
kaasun ja sähkön monivuotiset verkon 
kehittämissuunnitelmat, komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
julkaisee joka toinen vuosi monialaisen 
analyysin unionin energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä. Tällä analyysillä 
pyritään erityisesti:

Toimitettujen tietojen ja tarvittaessa 
muiden tietolähteiden, kuten komission 
ostamien tai sen saataville EU:n 
lainsäädännön mukaisesti asetettujen 
tietojen, pohjalta – mukaan lukien lähteet, 
joiden kapasiteetti alittaa liitteessä 
vahvistetut arvot – ja ottaen huomioon 
asianmukaiset analyysit, kuten kaasun ja 
sähkön monivuotiset verkon 
kehittämissuunnitelmat, komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
julkaisee joka toinen vuosi monialaisen 
analyysin unionin energiajärjestelmän 
rakenteellisesta kehityksestä ja 
tulevaisuudennäkymistä. Tällä analyysillä 
pyritään erityisesti:

Or. en

Tarkistus 58
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksilöimään energiakysynnän ja 
-tarjonnan väliset mahdolliset tulevat 
puutteet, jotka ovat merkitykselliset 
unionin energiapoliittisten näkymien 
kannalta;

a) yksilöimään energiakysynnän ja 
-tarjonnan väliset mahdolliset tulevat 
puutteet ja ylijäämät, jotka ovat 
merkitykselliset unionin energiapoliittisten 
näkymien kannalta, painottaen erityisesti 
energiaomavaraisuuden lisäämistä siten, 
että unionin kokonaisenergiankulutus 
vähenee;
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Or. en

Tarkistus 59
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yksilöimään rajojen yli tehtävissä 
siirroissa ilmenevät puutteet ja vajeet, 
jotka haittaavat energia-alan 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. en

Tarkistus 60
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) seuraamaan kolmansissa maissa 
toteutettavia EU:n investointihankkeita, 
joilla on vaikutusta EU:n 
energiamarkkinoihin ja -turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 61
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c b) analysoimaan investointihankkeiden 
edistymistä luvan myöntämisen 
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ajankohdasta nykyiseen tilanteeseen 
saakka.

Or. en

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 63
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa 31 päivään 
joulukuuta 2016 mennessä ja esittää 
raportin tämän tarkastelun tuloksista 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Uudelleentarkastelussa komissio 
tarkastelee muun muassa mahdollisuutta 
laajentaa soveltamisala koskemaan 
kaasun, öljyn ja hiilen tuotantoa.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa 31 päivään 
joulukuuta 2018 mennessä ja esittää 
raportin tämän tarkastelun tuloksista 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Uudelleentarkastelussa komissio 
tarkastelee muun muassa unionin 
investointien kohdentamista sellaisiin 
kolmansien maiden hankkeisiin, jotka 
vaikuttavat unionin energiamarkkinoihin 
ja toimitusvarmuuteen.

Or. de
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Tarkistus 64
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta tietojen laatua voitaisiin parantaa, 
uudelleentarkastelussa voidaan harkita 
uudelleen ehdotetun asetuksen liitteessä 
vahvistettuja kynnysarvoja sekä eritellä 
mallissa kaavaillun tai rakenteilla olevan 
infrastruktuurin tai kapasiteetin 
pääominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 65
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3 a. Tuotanto

– Tuotantolaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään miljoona tonnia vuodessa;

Or. de

Tarkistus 66
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.3 a. Tuotanto
– tavanomaiset ja/tai epätavanomaiset 
tuotantolaitokset, joiden kapasiteetti on 
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180 miljoonaa kuutiometriä vuodessa;

Or. de

Tarkistus 67
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lämpö- ja ydinvoimalaitokset 
(generaattorit, joiden teho on vähintään 
100 MWe),

– lämpö- ja ydinvoimalaitokset 
(generaattorit, joiden teho on vähintään 
50 MWe),

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.

Tarkistus 68
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– biomassa-, bioneste- ja 
jätevoimalaitokset (joiden teho on 
vähintään 20 MW),

– biomassa-, bioneste- ja 
jätevoimalaitokset (joiden teho on 
vähintään 10 MW),

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.
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Tarkistus 69
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset 
(laitokset, joiden 
sähköntuotantokapasiteetti on vähintään 
20 MW),

– sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset 
(laitokset, joiden 
sähköntuotantokapasiteetti on vähintään 
10 MW),

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.

Tarkistus 70
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vesivoimalaitokset (laitokset, joiden teho 
on vähintään 30 MW),

– vesivoimalaitokset (laitokset, joiden teho 
on vähintään 15 MW),

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.

Tarkistus 71
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuulivoimapuistot, joiden teho on 
vähintään 20 MW,

– tuulipuistot, joilla tarkoitetaan samalle 
alueelle koottuja tuulivoimaloita, jotka 
muodostavat organisatorisesti ja/tai 
teknisesti yhden kokonaisuuden, jonka 
teho on vähintään 10 MW, sekä yksittäiset 
tuulivoimalat, joiden teho on vähintään 
5 MW;

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.

Tarkistus 72
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuulivoimapuistot, joiden teho on 
vähintään 20 MW,

– merelle rakennetut tuulivoimapuistot, 
joiden teho on vähintään 20 MW, tai 
maalle rakennetut tuulivoimapuistot, 
joiden teho on vähintään 5 MW;

Or. en

Tarkistus 73
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 6 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja 
geotermiset laitokset (joiden teho on 
vähintään 20 MW),

– keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja 
geotermiset laitokset (joiden teho on 
vähintään 10 MW),

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.

Tarkistus 74
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja 
geotermiset laitokset (joiden teho on 
vähintään 20 MW),

– keskittävät aurinkolämpöjärjestelmät ja 
geotermiset laitokset (joiden teho on 
vähintään 10 MW),

Or. en

Tarkistus 75
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 10 MW).

– aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 1 MW).

Or. en
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Tarkistus 76
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 10 MW).

– aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 5 MW).

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikan myötä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiahuolto 
järjestetään hajautetummin. Tämä on otettava huomioon tietoja kerättäessä, jotta asiasta 
saadaan edustava näkemys. Siksi kynnysarvoja on alennettava.

Tarkistus 77
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3.1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 10 MW).

– aurinkosähkölaitokset (joiden teho on 
vähintään 5 MW).

Or. en

Tarkistus 78
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2 a. Varastointilaitokset ja muut 
ydinlaitokset
– sähkön varastointilaitokset;
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– radioaktiivisen jätteen 
varastointilaitokset;
– muut kuin 3.1 kohdan ensimmäisessä 
luetelmakohdassa tarkoitetut 
ydinlaitokset.
(Tarkistus sijoitetaan uutena alaotsakkeena 
3.2 kohdan ("Siirto") jälkeen.

Or. en

Tarkistus 79
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. KAUKOLÄMMITYS JA 
-JÄÄHDYTYS
– Kaukolämmitysverkko, jonka läpimitta 
on vähintään 300 mm.

Or. en

Tarkistus 80
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. HIILI
3.b.1 Louhinta ja tuotanto
– louhokset ja tuotantolaitokset, joiden 
vuotuinen tuotanto on vähintään 500 000 
tonnia.

Or. en
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Tarkistus 81
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. HIILI
3 a.1. Tuotanto ja jalostus
tuotanto- ja jalostuslaitokset, joiden 
vuotuinen tuotanto on vähintään 
miljoona tonnia. 

Or. de

Tarkistus 82
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 5.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1 a. 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


