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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto
Euroopan komissio julkisti 19. lokakuuta 2011 ehdotuksensa asetukseksi Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoista. Komission ehdotuksen tavoitteena on taata, että 
strategiset energiaverkot ja varastointilaitokset EU:ssa olisivat valmiina vuoteen 2020 
mennessä. Tarkemmin asetuksen tavoitteena on energian sisämarkkinoiden täysi 
yhdentyminen, mukaan lukien sen takaaminen, ettei yksikään jäsenvaltio ole eristyksissä 
eurooppalaisesta verkostosta.

Se edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua mahdollistamalla unionin 2020-strategian 
tavoitteiden saavuttamisen samalla kun se takaa toimitusvarmuuden ja solidaarisuuden 
jäsenvaltioiden välillä.

Kuten komission tiedonannossa Energiainfrastruktuurin ensisijaiset tavoitteet vuoteen 2020 
mennessä ja sen jälkeen kehotetaan, nykyistä Euroopan laajuisten energiaverkkojen 
politiikkaa täytyisi katsoa uudelleen, tukea uuden energiainfrastruktuuripolitiikan välineillä, 
tehostaa sekä rahoittaa tarkoituksenmukaisesti. 

Rahoitus
Seuraavien kymmenen vuoden sisällä tarvitaan noin 200 miljardia euroa kaasuputkistojen ja 
sähköverkkojen rakentamiseen. Tarkemmin 140 miljardia euroa 
suurjännitesähkönsiirtojärjestelmiin, varastointiin ja älykkään sähköverkon sovelluksiin, 
70 miljardia euroa kaasuputkistoihin, varastointiin, nesteytetyn maakaasun terminaaleihin ja 
vastakkaisvirtainfrastruktuureihin sekä 2,5 miljardia euroa hiilidioksidin siirron 
infrastruktuuriin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisiä investointien tasoja on nostettava huomattavasti. Vuosien 
2000 ja 2010 väliseen aikaan verrattuna tämä johtaisi 30 prosentin kasvuun investoinneissa 
kaasualalla ja 100 prosentin kasvuun sähköalalla verrattuna samaan ajanjaksoon aiemmin.

Ongelmien tunnistaminen

Lupamenettelyihin ja yleiseen vastustukseen liittyvät ongelmat ovat energiainfrastruktuurien, 
erityisesti ilmassa kulkevien sähköjohtojen, oikea-aikaisen täytäntöönpanon suurimpia esteitä.

Hallinnolliset menettelyt ovat monimutkaisia ja tehottomia, erityisesti menettelyjen 
organisoinnin ja asianomaisten osapuolten toimivallan suhteen, jäävät sirpaleisiksi ja niiltä 
puuttuvat selkeät aikarajat, etukäteissuunnittelu sekä EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon koordinointi.

Asianomaisen väestön vastustus liittyy projektista saatavan lisäarvon epäselkeyteen, 
todelliseen tai koettuun vaikutukseen ympäristölle ja maisemakuvalle, terveys- ja 
turvallisuushuoliin sekä kansan ja sidosryhmien myöhäiseen ja tehottomaan osallistumiseen.

Joissain jäsenvaltioissa on myös poliittisia ja/tai omistukseen liittyviä spekulaatioita 
infrastruktuuri-investointien rahoitusmenettelyihin liittyen.
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Vaikutus ympäristölle

Nykyään suunniteltujen energiainfrastruktuurien täytyy olla yhtenäisiä EU:n pitkäaikaisten 
ilmasto- ja energiatavoitteiden sekä niiden täytäntöönpanon kanssa eri kansallisissa 
energiapolitiikoissa. Energiainfrastruktuurihankkeiden suunnittelun täytyisi myös noudattaa 
täysin varovaisuusperiaatetta.

Ehdotuksen täytyy integroida nykyiset ympäristönsuojeluvaatimukset energiainfrastruktuurin 
yhteyteen. Etusijalla pitäisi olla energialähteet, joista ei koidu kustannuksia yhteiskunnalle ja 
ympäristölle.

Pääoma- ja toimintakulujen lisäksi merkittäviä ympäristöllisiä kustannuksia aiheutuu 
energiainfrastruktuurien rakentamisesta, toiminnasta ja käytöstäpoistamisesta. Nämä 
ympäristökustannukset täytyy ottaa huomioon kustannus-hyötyanalyysissä käyttämällä 
elinkaarilaskentaan perustuvaa lähestymistapaa. Tarvitaan energiainfrastruktuurihankkeen 
ympäristövaikutusten perinpohjaista arviointia tapauskohtaisesti, jotta merkittävät riskit 
voidaan arvioida paikalliset ja alueelliset ympäristöolosuhteet huomioon ottaen.

Avoimuus ja yleisön osallistuminen

Uudet säännöt parantavat kansalaisten mahdollisuuksia osallistua hankkeeseen ja saada 
äänensä kuuluviin. Asetuksen mukaan kansalaisten on osallistuttava lupamenettelyyn hyvin 
varhaisessa vaiheessa. Asetuksen mukaan tämä on tehtävä ennen kuin hankkeentoteuttaja 
jättää muodollisen lupahakemuksensa. Tällä tavoin kansalaisten huolenaiheet voidaan ottaa 
huomioon vielä hankkeen suunnitteluvaiheessa. Monissa jäsenvaltioissa on nykyään käytäntö, 
että julkinen kuuleminen pidetään sen jälkeen, kun asia on annettu viranomaisen 
käsiteltäväksi.

Yhteistä etua koskevat hankkeet
Tätä varten komissio on määritellyt 12 ensisijaista käytävää ja aluetta, jotka kattavat sähkö-, 
kaasu-, öljy- sekä hiilidioksidiliikenneverkot. Se ehdottaa "yhteisen edun" järjestelmää 
hankkeille, jotka edesauttavat näiden ensisijaisten tavoitteiden käyttöönottoa ja jotka ovat 
saavuttaneet tämän aseman. Yhteistä etua koskevien hankkeiden tulisi hyötyä nopeammasta 
lupamenettelystä, jonka ei tulisi kestää kauempaa kuin kolme vuotta.

Valmistelijan suositukset

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotuksia, jotka koskevat infrastruktuurilupien päätöksenteon 
nopeuttamista ja myös uusia sääntöjä, joilla parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia 
osallistua hankkeisiin ja saada äänensä kuuluviin.

Infrastruktuurihankkeita ei kuitenkaan voida erottaa ympäristölainsäädännöstä ja SEUT:n 
11 artiklan mukaisesti ehdotus täytyy integroida nykyisiin ympäristönsuojeluvaatimuksiin 
energiainfrastruktuurin yhteydessä.

Laadukas julkinen keskustelu on taattava ja Euroopan ympäristölainsäädäntö on otettava 
huomioon asianmukaisesti.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille, joilla 
on haitallisia ympäristövaikutuksia, olisi 
myönnettävä lupa yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, kun kaikki 
direktiiveissä 92/43/EY ja 2000/60/EU 
säädetyt ehdot täyttyvät.

(20) Yhteistä etua koskeville hankkeille 
olisi annettava prioriteettiasema 
kansallisella tasolla, jotta voidaan 
varmistaa niiden nopea hallinnollinen 
käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä yhteistä etua koskevia hankkeita 
yleisen edun mukaisina. Hankkeille, joilla 
on haitallisia ympäristövaikutuksia, ei olisi 
myönnettävä lupaa. Lupa olisi 
myönnettävä ainoastaan hankkeille, jotka 
täyttävät kaikki direktiiveissä 92/43/EY, 
79/409/EY ja 2000/60/EU säädetyt ehdot.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– toimitusvarmuus, muun muassa 
vahvistamalla nykyinen toimitusvakaus 
ja/tai sähkökatkostorjunta

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa 
tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
lupamenettelyissä, siinä määrin kun 
tällaisesta käsittelystä säädetään vastaavan 
typpisiin energiainfrastruktuureihin 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

Yhteistä etua koskevat hankkeet on 
asetettava korkeimpaan mahdolliseen 
asemaan kansallisessa 
tärkeysjärjestyksessä ja niitä on käsiteltävä 
tämän aseman mukaisesti 
aluesuunnittelussa, lupamenettelyissä ja 
ympäristövaikutusten arviointia 
koskevissa menettelyissä, siinä määrin kun 
tällaisesta käsittelystä säädetään vastaavan 
typpisiin energiainfrastruktuureihin 
sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
laatimaan mekanismeja, joilla maksetaan 
korvauksia väestöryhmille, joihin yhteistä 
etua koskevat hankkeet sekä muut 
kansalliset 
energiainfrastruktuurihankkeet 
vaikuttavat.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioissa, joissa lupamenettelyn 
osat, mukaan lukien aluesuunnittelu ja 
ympäristövaikutusten arviointia koskevat 
menettelyt, eivät johda oikeudellisesti 
sitovaan lupaan, toimivaltaisten 
viranomaisten on taattava, että niiden 
pituus noudattaa oikealla tavalla yleisiä 
aikarajoja.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät seuraavat 
perusteet:

2. Liitteessä II olevan 1 kohdan a–d 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvat yhteistä etua koskevat 
hankkeet, lukuun ottamatta 
pumppuvoimaan perustuvia 
sähkönvarastointihankkeita, voivat saada 
unionin rahoitustukea myös töihin 
annettavien avustusten muodossa 
[Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen] säännösten mukaisesti, jos ne 
toteutetaan 5 artiklan 6 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tai jos ne täyttävät vähintään 
kaksi seuraavista perusteista:

Or. en


