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LYHYET PERUSTELUT 

Tässä komission ehdotuksessa käsitellään tiettyjä olosuhteita, jotka liittyvät suunniteltuun 

Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamiseen. 

Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta erosopimuksella, jolla säilytetään EU:n säännöstö 

31. joulukuuta 2020 päättyvän siirtymäkauden ajan, Pohjanmeri-Välimeri-ydinverkkokäytävä 

jatkuu edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan läpi. Tarkoituksena on, että uusi Verkkojen 

Eurooppa -välinettä koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1. tammikuuta 2021 siten, että 

tehdään asianmukaiset mukautukset Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. 

Jos kuitenkin Yhdistynyt kuningaskunta eroaa ilman sopimusta nykyisen aikataulun mukaan 

29. maaliskuuta 2019, Euroopan laajuisen liikenneverkon Pohjanmeri-Välimeri-

ydinverkkokäytävässä saattaa esiintyä epäjatkuvuutta Englannin kanaalin/Pohjanmeren 

satamien ja Irlannin tasavallan satamien välillä. Vastaavasti tällaisissa olosuhteissa Euroopan 

laajuisen liikenneverkon verkkokäytävä päättyisi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 

rajalla, eikä se sisältäisi Belfastin satamaa.  

Komission ehdotus tarjoaa asianmukaisen ratkaisun mahdollisesti ilmeneviin 

lainsäädännöllisiin poikkeamiin, ja siinä tuetaan Zebruggen, Antwerpenin ja Rotterdamin 

satamien nimeämistä yhteyksiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) Pohjanmeri-

Välimeri-ydinverkkokäytävän sisällä Irlannin tasavallan satamiin. Ehdotuksessa todetaan, että 

nimeäminen perustuu satamien nykyisiin liikennemääriin. Englannin kanaalin satamat 

Dunkerque ja Calais pidetään liikennekäytävän nimettyinä satamina, tässä vaiheessa 

Euroopan unionin poistumis- ja saapumissatamina. 

Tällä teknisellä nimityksellä ei ole olennaista vaikutusta minkään sataman asemaan, eikä 

nimityksellä ole vaikutusta liikennemääriin. Jos Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin poistuu 

unionista ilman sopimusta tai poistumisen jälkeen lopettaa avoimet tullimenettelyt unionin 

kanssa, voidaan todeta, että häiriöiden mahdollisuus Englannin kanaalin satamissa on 

merkittävä erityisesti tullitarkastusten määräämisen johdosta, kuten useissa tutkimuksissa on 

esitetty.  

Le Havren satama ei tällä hetkellä ole osa Irlannin tasavaltaa ja Luoteis-Ranskan muita 

satamia yhdistävää TEN-T-käytävää, sillä se ei nykyisin täytä TEN-T-vaatimuksia. Irlannin ja 

Euroopan laajuisen Pohjanmeren ja Välimeren ydinverkkokäytävän välisen suhteen 

uudelleentarkastelu on vain yksi osa Irlannin uutta kuljetustilannetta, ja tässä yhteydessä on 

otettava huomioon yhteys Atlantin käytävään, joka tarjoaa enemmän suoria yhteyksiä Irlannin 

ja muiden jäsenvaltioiden välille, mukaan lukien satamien nimeäminen Ranskassa ja itse 

Irlannissa, sekä Belgiassa ja Alankomaissa nimetyt satamat. Irlannin tasavallan ja Euroopan 

laajuisen liikenneverkon verkkokäytävien välinen suhde olisi otettava pikaisesti huomioon 

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan lainsäädännön tarkistamisessa vuosien 2021–2027 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta voidaan parantaa suoria yhteyksiä Irlannin ja muun 

unionin välillä. 

Koheesiopolitiikan vaikutuksia Pohjois-Iralantiin koskevan aluekehitysvaliokunnan 

kertomuksen mukaisesti on tärkeää jatkaa taloudellista toimintaa ja ihmisten liikkuvuutta 

Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välillä ja parantaa liikenneyhteyksiä, mukaan lukien 



 

PE632.116v02-00 4/9 AD\1172902FI.docx 

FI 

Euroopan laajuinen liikenneverkko, jotta voidaan pitää kiinni vuonna 1998 tehdystä 

pitkänperjantain/Belfastin sopimuksesta. 

TARKISTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EU) N:o 1316/20138 

perustettiin Verkkojen Eurooppa -väline, 

joka on unionin rahoitusväline. Verkkojen 

Eurooppa -välineen tarkoituksena on 

mahdollistaa Euroopan laajuisia verkkoja 

koskevan politiikan mukaisten yhteistä 

etua koskevien hankkeiden valmistelu ja 

toteuttaminen liikenne-, televiestintä- ja 

energia-aloilla. 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EU) N:o 1316/20138 

perustettiin Verkkojen Eurooppa -väline, 

joka on unionin rahoitusväline. Verkkojen 

Eurooppa -välineen tarkoituksena on 

mahdollistaa Euroopan laajuisia verkkoja 

koskevan politiikan mukaisten 

rajatylittävien ja yhteistä etua koskevien 

hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen 

liikenne-, televiestintä- ja energia-aloilla. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Kun otetaan huomioon 

Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen 

unionista, on tarpeen päivittää Irlannin 

saarta koskeva Atlantin alueen 

ydinverkkokäytävä; 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voitaisiin välttää Pohjanmeri– (6) Jotta voitaisiin välttää Pohjanmeri–
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Välimeri-ydinverkkokäytävän katkeaminen 

kahteen erilliseen ja toisistaan irralliseen 

osaan sekä varmistaa Irlannin yhteydet 

manner-Eurooppaan, Pohjanmeri–

Välimeri-ydinverkkokäytävän olisi 

sisällettävä Irlannin keskeisten satamien 

sekä Belgian ja Alankomaiden keskeisten 

satamien välisiä meriyhteyksiä. 

Välimeri-ydinverkkokäytävän katkeaminen 

kahteen erilliseen ja toisistaan irralliseen 

osaan sekä varmistaa Irlannin yhteydet 

manner-Eurooppaan, on olennaisen 

tärkeää luoda suoria yhteyksiä Irlantia 

lähimpinä oleville, nykyisellä 

liikennekäytävällä sijaitseville alueille. 
Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän 

olisi sisällettävä Irlannin keskeisten 

satamien sekä Belgian, Alankomaiden ja 

Ranskan keskeisten satamien välisiä 

meriyhteyksiä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) 27 jäsenvaltion EU:ssa, jossa 

Ranskasta tulee Irlantia maantieteellisesti 

lähimpänä oleva jäsenvaltio, Atlantin 

liikennekäytävä olisi järjesteltävä 

uudelleen siten, että Irlanti liitetään 

siihen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden 

välisen yhteyden varmistaminen 

Pohjanmeri–Välimeri-

ydinverkkokäytävässä on ratkaisevan 

tärkeää parhaillaan tehtävien ja tulevien 

infrastruktuuri-investointien kannalta sekä 

oikeudellisen selkeyden ja 

oikeusvarmuuden tuomiseksi 

infrastruktuurin suunnittelulle. 

(7) Irlannin, Pohjois-Irlannin (vuoden 

1998 pitkänperjantain/Belfastin 

sopimuksen mukaisesti) ja muiden 

jäsenvaltioiden välisen yhteyden 

varmistaminen Pohjanmeri–Välimeri-

ydinverkkokäytävässä on ratkaisevan 

tärkeää parhaillaan tehtävien ja tulevien 

infrastruktuuri-investointien kannalta sekä 

oikeudellisen selkeyden ja 

oikeusvarmuuden tuomiseksi 

infrastruktuurin suunnittelulle sekä sen 

varmistamiselle, että liikennepolitiikalla 

edistetään edelleen edellä mainittujen 
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sopimusten määräyksien noudattamista 

Euroopan unionin toimintapolitiikkojen 

mukaisesti. Tämä ei estä ottamasta 

huomioon Irlannin tasavallan 

asianmukaista asemaa 

ydinverkkokäytävässä tai ottamasta 

huomioon kyseistä asemaa ja tulevaa 

suhdetta tällä hetkellä ydinverkon 

ulkopuolella oleviin satamiin, jotta 

voidaan parantaa Irlannin tasavallan ja 

muun unionin välisiä yhteyksiä osana 

seuraavia Verkkojen Eurooppa -välineen 

mukaisia välineitä. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

Liite I – 2 kohta – otsikkokohta ”Pohjanmeri – Välimeri” – rivi 1 a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Dublin/Cork – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”. 

”Dublin/Cork – Le 

Havre/Calais/Dunkerque – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 a kohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

Liite I – 2 kohta – otsikkokohta ”Atlantin alue” 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Lisätään liitteessä I olevan I osan 2 

kohtaan (”Ydinverkon käytävät”) 

otsikkokohtaan ”Atlantin alue” rivin 

”Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara 

– Bilbao/Bordeaux – Pariisi – Le 

Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” 

jälkeen rivejä seuraavasti: 

 ”Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – 

Waterford – Cork – Brest – Roscoff – 

Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – 
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Pariisi” 

 ”Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes 

– Tours”. 
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