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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tavoitteena on tarkistaa nykyistä energia-alan investointihankkeita 
koskevaa ilmoitusjärjestelmää. Siinä pyritään keräämään riittävästi tietoa suunnitelluista 
investoinneista, jotta komission on mahdollista valvoa infrastruktuurin tilaa ja ennakoida 
mahdollisia ongelmia.

Vaikka ehdotus onkin luonteeltaan melko hallinnollinen, siinä annetaan viesti tulevien 
investointien odotetusta luonteesta ja ominaisuuksista. Sen vuoksi on tärkeätä korostaa 
entisestään hankkeiden ympäristövaikutusta, jotta varmistetaan energiainfrastruktuurien 
rakentaminen ja käytöstä poistaminen kestävällä tavalla ja entistä enemmän kannustaen sekä 
ympäristö asianmukaisesti huomioon ottaen.

Lausunnon valmistelija suosittelee tämän vuoksi muuttamaan ehdotusta seuraavasti:

Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä ehdotettujen hankkeiden 
ympäristövaikutuksiin, jotta varmistetaan, että energiajärjestelmää kehitetään 
kestävästi. Investointihankkeisiin olisi liitettävä asianmukainen ympäristövaikutusten 
arviointi, jota edellytetään muun muassa tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa neuvoston direktiivissä 85/337/ETY1.

Infrastruktuuri voitaisiin poistaa käytöstä vaiheittain vähentämällä asteittain sen 
tuotantokapasiteettia. Tällaisessa tapauksessa lopullisen sulkemispäivämäärän lisäksi 
olisi ilmoitettava myös vaiheittaista käytöstä poistamista koskevat päivämäärät.

Kun infrastruktuuri poistetaan käytöstä, kohteen ympäristön puhdistaminen saasteista 
voi olla tarpeen. Tämän vuoksi olisi tarvittaessa ja erityisen lainsäädännön sitä 
edellyttäessä ilmoitettava myös suunnitelluista kunnostustoimenpiteistä.

Jotta vältetään useiden pienten, juuri rajat alittavien hiilidioksidin varastointilaitosten 
rakentaminen, kaikista hiilidioksidin varastointilaitoksista olisi ilmoitettava niiden 
kapasiteetista riippumatta.

Yleisellä tasolla lausunnon valmistelija huomauttaa, että EU:n nykyisessä lainsäädännössä 
säädetään jo investointeja ja infrastruktuuria koskevista raportointi- ja ilmoitusvelvoitteista. 
Olisi varmistettava, että tällaisten tietojen käyttöä koordinoidaan paremmin, jotta 
kaksinkertaisia raportointivelvoitteita voidaan välttää.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40 muutoksineen.
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Tarkistus 1

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) 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. 
Asianmukaista huomiota olisi 
kiinnitettävä ehdotettujen hankkeiden 
ympäristövaikutuksiin, jotta varmistetaan, 
että energiajärjestelmää kehitetään 
kestävästi. Jos erityisessä 
lainsäädännössä niin edellytetään, 
investointihankkeisiin olisi liitettävä 
ympäristövaikutusten arviointi ja olisi 
myös viitattava suunniteltuihin 
toimenpiteisiin ympäristön 
kunnostamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

f a) viittaus investointihankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiin, jos 
erityinen lainsäädäntö edellyttää tällaista 
vaikutusten arviointia.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todennäköinen 
käytöstäpoistamisajankohta.

b) todennäköinen 
käytöstäpoistamisajankohta sekä 
tarvittaessa infrastruktuurin toiminnan 
vaiheittaista lopettamista koskevat 
alustavat päivämäärät.

Or. en

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viittaus käytöstäpoistohankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiin, jos 
erityinen lainsäädäntö edellyttää tällaista 
vaikutusten arviointia

Or. en

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

b b) luettelo ympäristön kunnostamista 
koskevista suunnitelluista toimenpiteistä, 
jos erityinen lainsäädäntö edellyttää 
tällaista kunnostamista.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Liite – 5.2 kohta – luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– Varastointilaitokset (varastointipaikka tai 
-kompleksi kapasiteetista riippumatta).

Or. en


