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1.6.2005 A6-0134/34

TARKISTUS 34
esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0134/2005
Anne Laperrouze
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat

Ehdotus päätökseksi (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 34
4 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

 a a) eurooppalaisen takuurahaston 
luominen energian (sähkön, kaasun ja 
lämmön) jakeluverkkojen mukauttamiseen 
kohdistettujen investointien tukemiseksi 
tavalla, jota energiamuotojen yhä suurempi 
hajauttaminen edellyttää;

Or. fr

Perustelu

Hajautettujen energialähteiden (uusiutuvat energialähteet, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
sekä sähkön, lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotanto) osuuden kasvattaminen on EU:n etujen 
mukaista erityisesti, koska se parantaa verkkojen vakautta, lisää paikallisten voimavarojen 
käyttöä ja tuo näin taloudellista lisäarvoa alueille ja myös hyvin syrjäisille alueille, parantaa 
ympäristön tilaa vähentämällä kuljetuksen aikana esiintyvää hävikkiä ja parantaa kilpailua, 
kun markkinoille tulee uusia toimijoita. Samalla se vähentää pienen oligopolien ryhmän 
hallintaa markkinoilla.
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1.6.2005 A6-0134/35

TARKISTUS 35
esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0134/2005
Anne Laperrouze
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat

Ehdotus päätökseksi (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 35
6 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

 b a) hankkeet koskevat vain sellaisia 
yrityksiä, jotka täyttävät omistajuuden 
eriyttämisen ehdot;

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentti on aina puolustanut periaatetta, jonka mukaan energiamarkkinoiden 
monopolistinen osa (verkot) ja kilpailun alainen osa erotetaan toisistaan täysin. Euroopan 
veronmaksajien rahoilla ei voida tukea määräävässä asemassa olevia oligopoleja, jotka 
lujittavat valtaansa valvomalla samalla sekä tuotantoa että kuljetuksia. 
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1.6.2005 A6-0134/36

TARKISTUS 36
esittäjä(t): Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0134/2005
Anne Laperrouze
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat

Ehdotus päätökseksi (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 36
9 artikla

Euroopan etua koskevien hankkeiden 
toteuttaminen

Poistetaan.

1. Euroopan etua koskevat hankkeet on 
toteutettava pikaisesti.
Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän päätöksen 
voimaantulosta toimitettava komissiolle 
näiden hankkeiden toteuttamisaikataulu, 
jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot
a) hanketta koskevan lupaprosessin 
odotetusta etenemisestä,
b) esitutkimus- ja suunnitteluvaiheen 
aikataulusta,
c) hankkeen rakentamisesta ja
d) hankkeen käyttöönotosta.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain kertomus 1 kohdassa 
tarkoitettujen hankkeiden etenemisestä.
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Jos hanke etenee hitaammin kuin 
komissiolle toimitetussa aikataulussa on 
esitetty, jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tarkistettu suunnitelma.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että Euroopan etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvät 
lupamenettelyt ovat tehokkaita eivätkä 
aiheuta tarpeettomia viivästyksiä.

Or. fr

Perustelu

Hajautettujen energialähteiden (uusiutuvat energialähteet, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
sekä sähkön, lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotanto) osuuden kasvattaminen on EU:n etujen 
mukaista erityisesti, koska se parantaa verkkojen vakautta, lisää paikallisten voimavarojen 
käyttöä ja tuo näin taloudellista lisäarvoa alueille ja myös hyvin syrjäisille alueille, parantaa 
ympäristön tilaa vähentämällä kuljetuksen aikana esiintyvää hävikkiä ja parantaa kilpailua, 
kun markkinoille tulee uusia toimijoita. Samalla se vähentää pienen oligopolien ryhmän 
hallintaa markkinoilla.
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1.6.2005 A6-0134/37

TARKISTUS 37
esittäjä(t): Lorenzo Cesa PPE-DE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0134/2005
Anne Laperrouze
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat

Ehdotus päätökseksi (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 37
Liite I, otsikko, EL.1. kohta, EL.2. kohta

EUROOPAN LAAJUISET 
ENERGIAVERKOT

EUROOPAN LAAJUISET 
ENERGIAVERKOT

7 artiklassa määritellyt ensisijaiset 
hankkeet

7 ja 8 artiklassa määriteltyjen ensisijaisten 
hankkeiden, Euroopan etua koskevat 
hankkeet mukaan luettuina, linjaukset
Seuraavassa luettelossa ovat kuhunkin 
linjaukseen sisältyvät ensisijaiset 
hankkeet, Euroopan etua koskevat 
hankkeet mukaan luettuina.

SÄHKÖVERKOT SÄHKÖVERKOT

EL.1. Ranska – Belgia – Alankomaat – 
Saksa:

EL.1. Ranska – Belgia – Alankomaat – 
Saksa:

Sähköverkon vahvistaminen Benelux-
maiden läpi kulkevien sähkövirtojen 
ylikuormituksen ratkaisemiseksi

Sähköverkon vahvistaminen Benelux-
maiden läpi kulkevien sähkövirtojen 
ylikuormituksen ratkaisemiseksi

Näistä Euroopan etua koskevia hankkeita 
ovat:
Avelin (FR) – Avelgem (BE) -linja 
Moulaine (FR) – Aubange (BE) -linja

EL.2. Ranskan, Itävallan, Slovenian ja 
Sveitsin vastaiset Italian raja-alueet:

EL.2. Ranskan, Itävallan, Slovenian ja 
Sveitsin vastaiset Italian raja-alueet:

Yhteenliittämiskapasiteetin lisääminen Yhteenliittämiskapasiteetin lisääminen
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Näistä Euroopan etua koskevia hankkeita 
ovat:
Lienz (AT) – Cordignano (IT) -linja
Uusi yhteys Italian ja Slovenian välillä
Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI) -linja
S.Fiorano (IT) – Nave (IT) – Gorlago (IT) 
-linja
Venetsia Nord (IT) – Cordignano (IT) -
linja
St.Peter (AT) – Tauern (AT) -linja
Südburgenland (AT) – Kainachtal (AT) 
-linja 
Itävalta–Italia (Thaur-Brixen) -yhteys 
Brennerin rautatietunnelin kautta
Grand Ile (FR) – Piossasco (IT) -linja

Or. fr

Perustelu

Euroopan etua koskevissa hankkeissa tehdyn Ranskan ja Italian välisen uuden 
sähköverkkojen liitännän pitäisi kehittää vaihtoa ja kilpailua sähkömarkkinoilla ja vahvistaa 
toimitusvarmuutta näissä kahdessa valtiossa.
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1.6.2005 A6-0134/38

TARKISTUS 38
esittäjä(t): Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0134/2005
Anne Laperrouze
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat

Ehdotus päätökseksi (KOM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistus

Tarkistus 38
10 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi asianomaisia jäsenvaltioita 
kuultuaan nimetä eurooppalaisen 
koordinaattorin.

1. Komissio voi yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan nimetä 
eurooppalaisen koordinaattorin sellaisten 
hankkeiden kohdalla, joihin liittyy 
täytäntöönpano-ongelmia.

Or. fr


