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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 24
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Tämä päätös myötävaikuttaa osaltaan 
jäsenvaltioiden välisten sähköverkkojen 
yhteenliitäntäastetta koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen, joka vastaa 10 prosenttia 
kunkin jäsenvaltion sähköntuotannon 
asennetusta kapasiteetista, ja josta 
Barcelonan Eurooppa-neuvosto päätti, ja 
tällä tavoin verkkojen toiminta voidaan 
tehdä luotettavammaksi sekä varmistaa ja 
taata toimitusvarmuus sekä tehokkaasti 
toimivat sisämarkkinat.

Or. es
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Perustelu

Euroopan sähkön tuotannon kannalta ensisijaiset ja liitteissä I ja IV mainitut hankkeet 
koskevat jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden sähköverkkojen yhteenliitäntää. Tämä vastaa 
poliittista päätöstä, jonka Eurooppa-neuvosto teki maaliskuussa 2002.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 25
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Energiainfrastruktuuria olisi 
rakennettava ja ylläpidettävä siten, että 
mahdollistetaan energian sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta ottaen huomioon strategiset 
ja tarvittaessa yleispalveluun liittyvät 
perusteet.

(4) Energiainfrastruktuuria olisi 
rakennettava ja ylläpidettävä siten, että 
mahdollistetaan energian sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta väestöryhmien 
kuulemismenettelyä kunnioittaen sekä 
ottaen huomioon strategiset ja tarvittaessa 
yleispalveluun liittyvät perusteet.

Or. it

Perustelu

Infrastruktuurien rakentamisessa, ylläpidossa ja kunnostamisessa on otettava huomioon, mitä 
vaikutuksia tällä toiminnalla on ympäristön ja maiseman kannalta, jolloin on otettava 
erityisesti huomioon väestölle tiedottamista ja väestön kuulemista koskevat menettelyt, joista 
säädetään yhteisön voimassa olevassa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 26
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
kehittämiselle olisi luotava suotuisampi 
ympäristö pääasiassa kannustamalla 
verkoista vastaavien elinten välistä teknistä 
yhteistyötä, helpottamalla verkkohankkeisiin 
sovellettavien lupamenettelyjen 
toteuttamista jäsenvaltioissa viivästymisten 
vähentämiseksi ja käyttämällä 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
verkkohankkeita varten saatavilla olevia 
yhteisön rahastoja ja rahoitusvälineitä ja -
ohjelmia.

(10) Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
kehittämiselle olisi luotava suotuisampi 
ympäristö pääasiassa kehittämällä 
vaihtoehtoisia ja hajautettuja 
energiamuotoja sekä kannustamalla 
verkoista vastaavien elinten välistä teknistä 
yhteistyötä, helpottamalla verkkohankkeisiin 
sovellettavien lupamenettelyjen 
toteuttamista jäsenvaltioissa viivästymisten 
vähentämiseksi ja käyttämällä 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
verkkohankkeita varten saatavilla olevia 
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yhteisön rahastoja ja rahoitusvälineitä ja -
ohjelmia, mukaan lukien hankkeet, jotka 
koskevat maantieteellisesti hajautetuista ja 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
energiaa.

Or. it

Perustelu

Suosimalla investointeja hajautettujen verkkojen kehittämiseen sekä jo olemassa olevien 
paikallisten tuotantolähteiden käyttöön voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla 
eri toimijoiden välistä teknistä yhteistyötä ja vähentää ympäristövaikutuksia samalla kun 
voidaan leikata liian kalliiden yhteenliitäntähankkeiden kustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 27
3 artiklan b alakohta

b) helpottaa yhteisön epäsuotuisten alueiden 
ja saarialueiden kehitystä ja vähentää niiden 
eristyneisyyttä ja edistää siten taloudellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamista,

b) helpottaa yhteisön epäsuotuisten alueiden 
ja saarialueiden kehitystä ja vähentää niiden 
eristyneisyyttä tukemalla erityisesti 
paikallisten resurssien ja verkkojen, muun 
muassa yhdistetyn energia- ja 
lämmöntuotannon sekä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä, ja edistää 
siten taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista 
asianomaisella alueella ja muiden alueiden 
kanssa,

Or. it

Perustelu

Etenkin haja-asutusalueilla on suosittava energiantuotantoa, jossa otetaan paremmin 
huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys, ja jonka myötä voidaan myös lisätä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja työllisyyttä kyseisillä alueilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 28
3 artiklan d alakohta

d) edistää kestävää kehitystä ja parantaa 
ympäristönsuojelua erityisesti vähentämällä 
energian kuljetuksiin ja siirtoon liittyviä 
ympäristöriskejä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 29
4 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) energiaverkkojen mukauttaminen ja 
kehittäminen energian sisämarkkinoiden 
toiminnan tukemiseksi ja erityisesti 
pullonkauloja (varsinkin eri maiden välisiä 
pullonkauloja), ylikuormitusta ja puuttuvia 
yhteyksiä koskevien ongelmien 
ratkaiseminen sekä sähkön ja maakaasun 
sisämarkkinoiden toiminnasta ja Euroopan 
unionin laajentumisesta aiheutuvien 
tarpeiden huomioon ottaminen;

a) energiaverkkojen mukauttaminen ja 
kehittäminen energian sisämarkkinoiden 
toiminnan tukemiseksi ja erityisesti 
pullonkauloja (varsinkin eri maiden välisiä 
pullonkauloja), ylikuormitusta ja puuttuvia 
yhteyksiä koskevien ongelmien 
ratkaiseminen ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisääminen sekä 
sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden 
toiminnasta ja Euroopan unionin 
laajentumisesta aiheutuvien tarpeiden 
huomioon ottaminen;

Or. de

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen on tärkeä osa kestävää eurooppalaista 
energiapolitiikkaa. Tämä tavoite on näin ollen asetettava etusijalle Euroopan laajuisia 
energiaverkkoja koskevissa yhteisön toimissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 30
10 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi asianomaisia jäsenvaltioita
kuultuaan nimetä eurooppalaisen 
koordinaattorin.

1. Komissio voi tiettyjen hankkeiden 
yhdenmukaisen toteuttamisen kannalta, 
etenkin jäsenvaltioiden välisten hankkeiden 
tai näiden hankkeiden osuuksien ollessa 
kyseessä, mukaan lukien hankkeet, joiden 
on ilmoitettu olevan yhteisön edun 
mukaisia 8 artiklan mukaisesti, 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan, nimetä 
eurooppalaisen koordinaattorin.

Koordinaattori toimii komission nimissä ja 
sen lukuun. Koordinaattorin tehtävä koskee 
yhtä ensisijaista hanketta tai ensisijaisen 
hankkeen osuutta. Eurooppalaisen 
koordinaattorin tehtävä voidaan tarvittaessa 
laajentaa muihin alkuperäiseen 
hankkeeseen liittyviin ensisijaisiin 
hankkeisiin.

Eurooppalainen koordinaattori toimii 
komission nimissä ja sen lukuun. 
Koordinaattorin tehtävä koskee tavallisesti 
vain yhtä hanketta, etenkin kun on kyse 
jäsenvaltioiden välisestä hankkeesta, mutta 
joissakin tapauksissa se voidaan laajentaa 
koskemaan koko päälinjaa. 
Eurooppalainen koordinaattori laatii 
yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa toimintasuunnitelman.

Or. es

Perustelu

Tarkistukseen sisältyy sama kompromissi, jonka Euroopan parlamentti esitti käsiteltäessä 
päätöstä 884/2004/EY yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon 
kehittämiseksi.
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