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LYHYET PERUSTELUT 

Tässä ehdotuksessa keskitytään pääasiassa asioihin, jotka ovat tulleet esiin kansalaisten 

esittämissä vetoomuksissa uusiutuvista energiamuodoista.  

Ehdotuksessa tuetaan uusiutuvia energiamuotoja koskevaa kokonaiskehystä, joka on 

suunniteltu siten, että vuoden 2030 tavoitteet saavutetaan, ja sitä ajatellen, että voidaan 

uskottavasti saavuttaa vuoden 2050 pitkän aikavälin tavoitteet eli energialähteistä 

100 prosenttia on uusiutuvia vuoteen 2050 mennessä. 

Komission asettama uusiutuvia energiamuotoja koskeva tavoite, jonka mukaan niitä on 

vähintään 27 prosenttia energiasta vuoteen 2030 mennessä, on alle EU:n potentiaalin. 

Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuus voisi mahdollisesti olla 

45 prosenttia unionin lopullisesta energian kokonaiskulutuksesta. EU:n on saavutettava 

nykyinen tavoite, joka on se, että energiankulutuksesta 20 prosenttia olisi uusiutuvia 

energiamuotoja vuonna 2020, ottaen huomioon oikeudellisesti sitovat kansalliset tavoitteet 

vuoteen 2020 asti. Vuodeksi 2030 asetettu 35 prosentin tavoite, joka tässä ehdotuksessa on 

ilmoitettu, edustaisi joka tapauksessa erittäin merkittävää parannusta. Tätä pyrkimystä 

edellytetään, jos halutaan uskottavasti edetä kohti vuoden 2050 pitkän aikavälin tavoitteita. 

 

Lisäksi tässä ehdotuksessa todetaan, että uusiutuvaa energiaa koskevilla toimintapolitiikoilla 

olisi täydennettävä ja vahvistettava tehokkaasti EU:n kaikkia toimia, joilla pyritään torjumaan 

energiaköyhyyttä ja kuluttajien haavoittuvuutta, sillä energiaköyhyys koskee noin 11:tä 

prosenttia EU:n väestöstä. Nämä useista eri tutkimuksista peräisin olevat tiedot osoittavat 

selvästi, että ongelman laajuus johtuu nousevista energiahinnoista, vähäisistä tuloista ja 

huonosta energiatehokkuudesta kärsivistä kodeista. 

 

Tämän ehdotuksen tavoitteena on palauttaa sitovat kansalliset tavoitteet. Edellytys uusiutuvaa 

energiaa koskevista sitovista tavoitteista jäsenvaltioiden tasolla vuoteen 2030 mennessä on 

johdonmukainen Euroopan parlamentin äskettäisissä päätöslauselmissaan esittämien 

näkemysten kanssa. Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista sitovista tavoitteista 

myötävaikuttaisi myös merkittävästi poliittisen toimintakehyksen vakauden lisäämiseen ja 

uusiutuviin energiamuotoihin tehtyihin investointeihin liittyvien riskien vähenemiseen. 

Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2009/28/EY 30. marraskuuta 2016 

tehdyssä komission REFIT-arvioinnissa todettiin, että sitovat kansalliset tavoitteet ovat olleet 

merkittävin liikkeellepaneva voima uusiutuvaa energiaa koskevissa toimintapolitiikoissa ja 

investoinneissa useissa jäsenvaltioissa. 

 

Tähän ehdotukseen sisältyy uusiutuvan energian määritelmä eurooppalaisena yhteisenä 

hyödykkeenä. Sen tarkoituksena on suunnata kaikki sääntelyä koskevat päätökset siten, että 

ennen kaikkea on saavutettava demokraattiset ja sosiaaliset tavoitteet eikä niinkään tuottoja. 

Lisäksi ehdotukseen sisältyvillä taloudellista tukea koskevilla säännöksillä, joissa keskitytään 

pääasiassa itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttäviin kuluttajiin, uusiutuvaa energiaa 

tuottaviin yhteisöihin ja pienituloisiin kotitalouksiin, joita uhkaa energiaköyhyys, pyritään 

varmistamaan, että energiakäänne johtaa demokraattiseen ja hajautetumpaan 

energiajärjestelmään, joka hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Tämä lisäisi 

kansalaisten, kotitalouksien ja paikallisyhteisöjen osallistumista ja suojelisi kaikkein 

haavoittuvimmassa asemassa olevia kansalaisia. 
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Monet sidosryhmät arvostelivat valtiontukia koskeviin sääntöihin liittyviä erittäin tiukkoja 

rajoja. Tämän vuoksi ehdotuksessa pyydetään mahdollisimman suuressa määrin 

vapauttamaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön tukeminen 

valtiontukisäännöistä, jotta suosittaisiin uusiutuvan energian kehitystä ja leviämistä kaikkialla 

EU:ssa, erityisesti hankkeissa, joihin ovat ryhtyneet itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttävät kuluttajat ja uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt. 

 

Uusiutuvia energiamuotoja koskevia tukijärjestelmiä koskevien toimintamallien takautuvat 

muutokset lisäisivät huomattavasti uusiutuvan energian alan hankkeiden kehittämiselle 

koituvia riskejä, ja poliittiselta ja taloudelliselta kannalta katsottuna niitä ei koskaan voida 

suositella. Tutkimukset osoittavat myös, että vakaan ja avoimen kehyksen säilyttäminen on 

olennaisen tärkeää uusiutuviin energiamuotoihin liittyvien hankkeiden menestymiselle ja 

tehokkaalle kehittämiselle. Näin ollen ehdotuksella pyritään välttämään kaikki takautuvat 

muutokset, mikä varmistaa vakaat tukijärjestelmät. Ehdotuksessa esitetään säännöksiä sen 

selventämiseksi, että uusiutuvia energiamuotoja koskeville hankkeille myönnettyjen tukien 

tarkistaminen on tehtävä avoimesti ja laajojen julkisten kuulemisten myötä ja ainoastaan 

sellaisen oikeusperustan parantamiseksi, jolla pyritään saavuttamaan uusiutuvaa energiaa 

koskevat sitovat kansalliset ja EU:n tavoitteet. 

 

Koska uusiutuvia energiamuotoja on kohdeltava ensisijaisena asiana, tässä ehdotuksessa 

esitetään nykyiseen lainsäädäntökehykseen perustuvat säännökset ajojärjestyksessä etusijalle 

asettamisesta ja ensisijaisesta verkkoon pääsystä. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivistä 2009/28/EY 30. marraskuuta 2016 tehdyssä komission REFIT-arvioinnissa 

todettiin myös, että uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön osalta ajojärjestyksessä 

etusijalle asettamista ja ensisijaista verkkoon pääsyä koskevien säännösten täytäntöönpano on 

tehokkaasti tukenut uusiutuvien sähkölähteiden käyttöä tuotannossa, mikä tukee uusiutuvaa 

energiaa koskevien hankkeiden rahoitusta ja osaltaan vaikuttaa edistymiseen kansallisiin 

tavoitteisiin verrattuna.  

 

Kansallisia tukia fossiilisille polttoaineille on edelleen olemassa. Tämä näkökulma on selvästi 

ristiriidassa niiden EU:n toimien kanssa, joilla edistetään uusiutuvista lähteistä saatavan 

energian käyttöä tarkoituksena saavuttaa sen tavoitteet vuosiin 2030 ja 2050 mennessä. Näin 

ollen ehdotuksessa vaaditaan kaikkien sellaisten tukijärjestelmien ja -toimien poistamista, 

joilla suositaan saastuttavien energialähteiden käyttöä suoraan tai epäsuorasti. 

TARKISTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvien energiamuotojen edistäminen 

(2) Uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvien energiamuotojen edistäminen 
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on yksi unionin energiapolitiikan 

tavoitteista. Uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevan energian käytön lisääminen yhdessä 

energiasäästöjen ja lisätyn 

energiatehokkuuden kanssa on tärkeä osa 

toimenpidekokonaisuutta, joka on tarpeen 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

ilmastomuutosta koskevan vuoden 2015 

Pariisin sopimuksen sitoumusten 

noudattamiseksi sekä vuoteen 2030 

ulottuvien energia- ja ilmastopuitteiden 

toteuttamiseksi, mukaan lukien sitova 

tavoite, jonka mukaan päästöjä 

vähennetään unionissa vähintään 40 

prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 

2030 mennessä. Sillä on myös tärkeä 

tehtävä edistettäessä energiansaannin 

varmuutta ja teknologian kehitystä ja 

innovaatioita sekä luotaessa työllistymis- ja 

aluekehitysmahdollisuuksia varsinkin 

maaseudulla ja eristäytyneillä alueilla tai 

harvaanasutuilla alueilla. 

 

 

on yksi unionin energiapolitiikan 

tavoitteista. Uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevan energian käytön lisääminen yhdessä 

energiasäästöjen ja lisätyn 

energiatehokkuuden kanssa on tärkeä osa 

toimenpidekokonaisuutta, joka on tarpeen 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

ilmastomuutosta koskevan vuoden 2015 

Pariisin sopimuksen sitoumusten 

noudattamiseksi sekä vuoteen 2030 

ulottuvien energia- ja ilmastopuitteiden 

toteuttamiseksi, mukaan lukien sitova 

tavoite, jonka mukaan päästöjä 

vähennetään unionissa vähintään 40 

prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 

2030 mennessä. Sillä on myös tärkeä 

tehtävä edistettäessä energiansaannin 

varmuutta ja teknologian kehitystä ja 

innovaatioita sekä luotaessa alueellisen ja 

paikallisen tason 

työllistymismahdollisuuksia ja kestävän 

kehityksen mahdollisuuksia, etenkin 

matalan tulotason maaseutualueilla ja 

eristäytyneillä alueilla, saarialueilla tai 

harvaanasutuilla alueilla. 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden hyötyihin sisältyvät fossiilisten polttoainemenojen 

väheneminen ja vihreiden työpaikkojen luominen, mikä vaikuttaa merkittävästi paikalliseen 

kestävään kehitykseen. Uusiutuvaa energiaa koskevissa kansalaisten vetoomuksissa esittämät 

huolenaiheet ovat usein luonteeltaan paikallisia. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Erityisesti lisääntyvät teknologiset 

parannukset, julkisen liikenteen käyttöä ja 

laajentamista koskevat kannusteet, 

energiatehokkaiden teknologioiden käyttö 

ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistäminen sähkö-, 

lämmitys- ja jäähdytysaloilla sekä 

liikenteessä ovat yhdessä 

(3) Erityisesti lisääntyvät teknologiset 

parannukset, julkisen liikenteen käyttöä ja 

laajentamista koskevat kannusteet, 

energiatehokkaiden teknologioiden käyttö 

ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistäminen sähkö-, 

lämmitys- ja jäähdytysaloilla sekä 

liikenteessä ovat yhdessä 
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energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa 

hyvin tehokkaita tapoja vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä unionissa ja 

unionin riippuvuutta tuonti kaasusta ja - 

öljystä. 

 

energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa 

hyvin tehokkaita tapoja vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä unionissa ja 

unionin riippuvuutta tuontihiilestä, -

kaasusta ja -öljystä. 

Perustelu 

Riippuvuus tuontihiilestä on huolestuttavaa, ja asia olisi sisällytettävä johdanto-osan 

kappaleeseen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Euroopan parlamentti on 

päätöslauselmissaan "Ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–

2030" ja "Uusiutuvan energian 

tilannekatsaus" kannattanut unionin 

sitovaa tavoitetta, jonka mukaan 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian osuus energian 

kokonaisloppukulutuksesta on vuonna 

2030 vähintään 30 prosenttia. Se on myös 

korostanut, että tämä tavoite on 

saavutettava yksittäisten kansallisten 

tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin 

jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet. 

(6) Euroopan parlamentti kannatti 5 

päivänä helmikuuta 2014 ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030 

antamassaan päätöslauselmassa1 a 
unionin sitovaa tavoitetta, jonka mukaan 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian osuus energian 

kokonaisloppukulutuksesta on vuonna 

2030 vähintään 30 prosenttia. Se on myös 

korostanut, että tämä tavoite on 

saavutettava yksittäisten kansallisten 

tavoitteiden avulla ottaen huomioon kunkin 

jäsenvaltion oma tilanne ja mahdollisuudet. 

Lisäksi Euroopan parlamentti kehotti 

komissiota 23 päivänä kesäkuuta 2016 

uusiutuvan energian tilannekatsauksesta 

antamassaan päätöslauselmassa1 b 

varmistamaan uusiutuvan energian 

osuudesta vuoteen 2020 mennessä 

annetun direktiivin täysimääräisen 

täytäntöönpanon ja esittämään 

kunnianhimoisen sääntelykehyksen 

vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi ja korosti, 

että tarvitaan vakaata ja pitkäaikaista 

sääntelykehystä sekä uusiutuvaa energiaa 

koskevia kansallisia ja EU:n tavoitteita, 

jotka vastaavat tehokkainta 

edistymistapaa kohti unionin pitkän 

aikavälin (2050) ilmastotavoitteita. 
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 _________________ 

 1 a Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0094. 

 1 bHyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0292. 

Perustelu 

On korostettava voimakkaammin uusiutuvaa energiaa koskevaa Euroopan parlamentin 

kantaa sekä energiaa koskevia toimintalinjoja sellaisina kuin ne on määritelty sen 

päätöslauselmissa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Koska energiaköyhyys koskee noin 

11:tä prosenttia unionin väestöstä, 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 

energiaa koskevat toimintapolitiikat ovat 

merkittävässä asemassa ja ne olisi 

suunniteltava siten, että niissä keskitytään 

erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin ja 

vahvistetaan tehokkaasti unionin 

kokonaistoimintaa energiaköyhyyden ja 

kuluttajien haavoittuvuuden torjumiseksi. 

Perustelu 

Nämä tiedot ovat peräisin energiaköyhyyden tilaa Euroopassa ja keinoja sen torjumiseksi 

koskevasta komission julkaisemasta tutkimuksesta sekä Euroopan köyhyyden vastaisen 

verkoston (EAPN) ja Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation (EPSU) 

tuoreemmasta tutkimuksesta. Molemmat tutkimukset osoittavat selvästi, että ongelman laajuus 

johtuu nousevista energiahinnoista, vähäisistä tuloista ja huonosta energiatehokkuudesta 

kärsivistä kodeista. Johtuen tämän ongelman valtavasta vaikutuksesta Euroopan kansalaisiin 

valmistelija on erittäin vakuuttunut tarpeesta lisätä tämä johdanto-osan kappale. 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Uusiutuvista lähteistä peräisin 

oleva energia olisi nähtävä yhteisenä 
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eurooppalaisena hyödykkeenä, joka 

palvelee kansalaisia yksilöinä, 

kotitalouksina, osuuskuntina tai 

yhteisöinä. Siksi olisi käynnistettävä 

aloitteita, jotta kansalaiset saataisiin 

tiiviimmin mukaan valistamalla heitä, 

kannustamalla heitä valitsemaan 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevia 

energiamuotoja ja tekemällä kansalaisista 

päätöksentekoprosessin keskeisen osan, 

etenkin paikallis- ja aluetasolla. Unionin 

ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava 

kohtuuhintaisten uusiutuvia 

energialähteitä koskevien teknologioiden 

saatavuus, annettava kuluttajille takeet 

saatavilla olevan energian lähteestä ja 

parannettava hallintomenettelyjä 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian edistämiseksi. Unionin ja 

jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 

energiaa koskevia erityistoimenpiteitä, 

joilla pyritään uskottavasti ja yhtenäisesti 

parhaaseen sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen.  

Perustelu 

Sen tarkoituksena, että uusiutuva energia määritellään eurooppalaiseksi yhteiseksi 

hyödykkeeksi, on suunnata kaikki sääntelyä koskevat päätökset siten, että saavutetaan ennen 

kaikkea demokraattiset ja sosiaaliset tavoitteet eikä niinkään tuottoja. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Sen vuoksi on asianmukaista 

vahvistaa unionin sitova tavoite, jonka 

mukaan uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian osuus on vähintään 27 

prosenttia. Jäsenvaltioiden olisi 

määriteltävä omat panoksensa kyseisen 

tavoitteen saavuttamiseksi osana 

yhdennettyä kansallista energia- ja 

(7) Sen vuoksi on asianmukaista 

vahvistaa unionin sitova tavoite, jonka 

mukaan uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian osuus on vähintään 

35 prosenttia. Jäsenvaltioiden olisi 

määriteltävä omat panoksensa kyseisen 

tavoitteen saavuttamiseksi osana 

yhdennettyä kansallista energia- ja 
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ilmastosuunnitelmaa asetuksessa 

[Governance] vahvistetun hallintoprosessin 

mukaisesti. 

ilmastosuunnitelmaa asetuksessa (EU) .../... 

[Governance] vahvistetun hallintoprosessin 

mukaisesti. 

Perustelu 

Vetoomuksen nro 0829/2013 mukaan tuulivoimalat ovat hiilivoimaloita tehokkaampia, ja 

vetoomuksessa esitetään laskelmat kustannuksista energiantuotantoon verrattuna. Edellä 

mainitun perusteella unionin tavoitteen, joka koskee uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian osuutta kulutetusta energiasta unionissa, olisi oltava vähintään 35 prosenttia, jotta 

lopullisia kustannuksia voidaan alentaa. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 

koskevan unionin sitovan tavoitteen 

vahvistaminen kannustaa entisestään 

kehittämään uusiutuvaa energiaa tuottavia 

tekniikoita ja antaa investoijille 

varmuuden. Kun tavoite määritellään 

unionin tasolla, jäsenvaltiot saavat 

enemmän joustovaraa pyrkiessään 

saavuttamaan kasvihuonekaasujen 

päästövähennystavoitteensa 

kustannustehokkaimmalla tavalla omien 

olosuhteidensa, energiayhdistelmiensä ja 

uusiutuvan energian 

tuottamismahdollisuuksiensa mukaisesti. 

(8) Uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 

koskevan unionin yleisen sitovan 

tavoitteen, joka jäsenvaltioiden on 

saavutettava yksilöllisesti ja yhteisesti 

kansallisten sitovien tavoitteiden avulla, 
vahvistaminen kannustaa entisestään 

kehittämään uusiutuvaa energiaa tuottavia 

tekniikoita ja antaa investoijille 

varmuuden. Unionin tasolla määritelty 

tavoite ja siihen liittyvät kansalliset sitovat 

tavoitteet auttaisivat jäsenvaltioita 

määrittelemään paremmin, millä tavoin 

ne saavuttavat kasvihuonekaasujen 

päästövähennystavoitteensa 

kustannustehokkaimmalla tavalla omien 

olosuhteidensa, energiayhdistelmiensä ja 

uusiutuvan energian 

tuottamismahdollisuuksiensa mukaisesti. 

Perustelu 

Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista kansallisista sitovista tavoitteista vuoteen 2030 

mennessä on johdonmukainen Euroopan parlamentin äskettäisissä päätöslauselmissaan 

esittämien näkemysten kanssa. Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista sitovista tavoitteista 

myötävaikuttaisi merkittävästi poliittisen kehyksen vakauden lisäämiseen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin tehtyihin investointeihin liittyvien riskien vähenemiseen. Direktiivistä 

2009/28/EY tehdyssä komission REFIT-arvioinnissa todettiin, että kansalliset sitovat 

tavoitteet ovat olleet merkittävin liikkeelle paneva voima uusiutuvaa energiaa koskevissa 

toimintapolitiikoissa ja investoinneissa useissa jäsenvaltioissa. 
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Tarkistus   8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

lisätoimenpiteitä, jos uusiutuvan energian 

osuus unionin tasolla ei noudata unionin 

lineaarista kehityskulkua kohti uusiutuvan 

energian 27 prosentin osuutta koskevaa 

tavoitetta. Kuten asetuksessa [Governance] 

säädetään, jos komissio havaitsee 

yhdennetyistä kansallisista energia- ja 

ilmastosuunnitelmista tekemässään 

arvioinnissa tavoitetasoihin liittyvän 

aukon, se voi toteuttaa unionin tasolla 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

tavoitteet saavutetaan. Jos komissio 

havaitsee yhdennetyistä kansallisista 

energia- ja ilmastosuunnitelmista 

tekemässään arvioinnissa ns. toteutukseen 

liittyvän aukon, jäsenvaltioiden olisi 

sovellettava asetuksessa [Governance] 

säädettyjä toimenpiteitä, joissa niille 

annetaan riittävästi valinnanvaraa. 

(10) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

lisätoimenpiteitä, jos uusiutuvan energian 

osuus unionin tasolla ei noudata unionin 

lineaarista kehityskulkua kohti uusiutuvan 

energian 35 prosentin osuutta koskevaa 

tavoitetta. Kuten asetuksessa (EU) .../... 

[Governance] säädetään, jos komissio 

havaitsee yhdennetyistä kansallisista 

energia- ja ilmastosuunnitelmista 

tekemässään arvioinnissa tavoitetasoihin 

liittyvän aukon, se voi toteuttaa unionin 

tasolla toimenpiteitä sen varmistamiseksi, 

että tavoitteet saavutetaan. Jos komissio 

havaitsee yhdennetyistä kansallisista 

energia- ja ilmastosuunnitelmista 

tekemässään arvioinnissa ns. toteutukseen 

liittyvän aukon, jäsenvaltioiden olisi 

sovellettava asetuksessa (EU) .../... 

[Governance] säädettyjä toimenpiteitä, 

joissa niille annetaan riittävästi 

valinnanvaraa. 

Perustelu 

Vetoomuksen nro 0829/2013 mukaan tuulivoimalat ovat hiilivoimaloita tehokkaampia, ja 

vetoomuksessa esitetään laskelmat kustannuksista energiantuotantoon verrattuna. Edellä 

mainitun perusteella unionin tavoitteen, joka koskee uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian osuutta kulutetusta energiasta unionissa, olisi oltava vähintään 35 prosenttia, jotta 

lopullisia kustannuksia voidaan alentaa. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta tuettaisiin jäsenvaltioiden 

kunnianhimoisia panoksia unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, olisi 

(11) Jotta tuettaisiin jäsenvaltioiden 

kunnianhimoisia panoksia unionin 

tavoitteen saavuttamiseksi, olisi 
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perustettava rahoituspuitteet, joilla 

helpotetaan investointeja uusiutuvan 

energian hankkeisiin kyseisissä 

jäsenvaltioissa – myös rahoitusvälineitä 

käyttämällä. 

perustettava rahoituspuitteet, joilla 

helpotetaan investointeja uusiutuvan 

energian hankkeisiin kaikissa 

jäsenvaltioissa – myös rahoitusvälineitä 

käyttämällä, tukijärjestelyillä ja 

muuttamalla valtiontukisääntöjä siten, 

että niissä keskitytään erityisesti itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviin kuluttajiin ja uusiutuvaa 

energiaa tuottaviin yhteisöihin, jotta 

voidaan varmistaa, että energiakäänne 

johtaa demokraattiseen ja 

hajautetumpaan energiajärjestelmään, 

joka hyödyttää yhteiskuntaa 

kokonaisuudessaan. Tämä lisäisi 

kansalaisten, kotitalouksien ja 

paikallisyhteisöjen osallistumista ja 

suojaisi kaikkein haavoittuvimmassa 

asemassa olevia kansalaisia, joita uhkaa 

energiaköyhyys. 

Perustelu 

Taloudellinen tuki olisi keskitettävä ensisijaisesti itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviin kuluttajiin, uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin ja pienituloisiin 

kotitalouksiin, joita uhkaa energiaköyhyys, jotta voidaan saavuttaa demokraattiset, 

sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Uusiutuvista lähteistä tuotettavaa 

sähköä koskevien tukijärjestelmien on 

osoitettu olevan tehokas tapa edistää 

uusiutuvan sähkön käyttöönottoa. Jos 

jäsenvaltio päättää panna tukijärjestelmiä 

täytäntöön, tällaista tukea olisi 

myönnettävä muodossa, joka vääristää 

sähkömarkkinoiden toimintaa 

mahdollisimman vähän. Yhä useampi 

jäsenvaltio myöntää tukea tässä 

tarkoituksessa siten, että tukea myönnetään 

markkinatulojen lisäksi. 

(15) Uusiutuvista lähteistä tuotettavaa 

sähköä koskevien tukijärjestelmien on 

osoitettu olevan tehokas tapa edistää 

uusiutuvan sähkön käyttöönottoa. Jos 

jäsenvaltio päättää panna tukijärjestelmiä 

täytäntöön, tällaista tukea olisi 

myönnettävä muodossa, jossa keskitytään 

energiaköyhyyden vaivaamiin 

pienituloisiin kotitalouksiin, itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviin kuluttajiin ja uusiutuviin 

lähteisiin perustuvaa energiaa tuottaviin 

yhteisöihin. Yhä useampi jäsenvaltio 
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myöntää tukea tässä tarkoituksessa siten, 

että tukea myönnetään markkinatulojen 

lisäksi. 

Perustelu 

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukijärjestelmät olisi suunniteltava siten, että 

saavutetaan ennen kaikkea demokraattiset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. 

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti koko ehdotuksen logiikkaan. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Tukijärjestelmien avaaminen 

rajatylittävälle osallistumiselle rajoittaa 

sisäisiin energiamarkkinoihin kohdistuvia 

negatiivisia vaikutuksia ja voi tietyin 

edellytyksin auttaa jäsenvaltioita 

saavuttamaan unionin tavoitteen 

kustannustehokkaammin. Koska 

rajatylittävä osallistuminen liittyy 

olennaisesti unionin uusiutuvaa energiaa 

koskevan politiikan kehittymiseen, sitovat 

kansalliset tavoitteet korvataan unionin 

tason sitovalla tavoitteella. Sen vuoksi on 

asianmukaista vaatia, että jäsenvaltiot 

avaavat asteittain ja osittain tuen toisissa 

jäsenvaltioissa sijaitseville hankkeille, 

määrittelevät useita tapoja tällaisen 

asteittaisen avaamisen toteuttamiseksi ja 

varmistavat samalla Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen määräysten 

noudattamisen, 30, 34 ja 110 artikla 

mukaan lukien. 

(17) Tukijärjestelmien avaaminen 

rajatylittävälle osallistumiselle rajoittaa 

sisäisiin energiamarkkinoihin kohdistuvia 

negatiivisia vaikutuksia ja voi tietyin 

edellytyksin auttaa jäsenvaltioita 

saavuttamaan unionin tavoitteen ja 

vastaavat kansalliset tavoitteensa 

kustannustehokkaammin. Rajatylittävä 

osallistuminen liittyy olennaisesti unionin 

uusiutuvaa energiaa koskevan politiikan 

kehittymiseen ja jäsenvaltioiden, joille 

kuuluu pääasiallinen vastuu uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevaa energiaa 

koskevien kansallisten sitovien 

tavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2030 

mennessä, olisi saavutettava unionin tason 

tavoite yksilöllisesti ja yhteisesti. Sen 

vuoksi on asianmukaista vaatia, että 

jäsenvaltiot avaavat asteittain ja osittain 

tuen toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 

hankkeille, määrittelevät useita tapoja 

tällaisen asteittaisen avaamisen 

toteuttamiseksi ja varmistavat samalla 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen määräysten noudattamisen, 30, 

34 ja 110 artikla mukaan lukien. 

Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 

ensisijaisesti hyödynnettävä uusiutuviin 

lähteisiin perustuvan energian 

potentiaalia kaikilta osin paikallistasolla 

sen sijaan, että ne avaavat rajatylittävän 
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osallistumisen mahdollistavia 

tukijärjestelmiä. 

Perustelu 

Ensisijainen asema olisi annettava paikallisille hankkeille, sillä ne tuovat enemmän lisäarvoa 

kuin kansainväliset hankkeet, kuten useat tutkimukset ovat osoittaneet. Paikalliset hankkeet 

myös kannustavat kansalaisten aktiiviseen osallistumiseen uusiutuvien energioiden 

käyttöönotossa. 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Uusiutuvaa energiaa koskevien 

tukipolitiikkojen olisi oltava vakaita, eikä 

niitä saisi muuttaa usein, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta tukijärjestelmien 

muutoksia, joilla ne saatetaan 

valtiontukisääntöjen mukaisiksi. 

Muutokset vaikuttavat suoraan pääoman 

rahoituskustannuksiin ja hankkeen 

kehityskustannuksiin ja näin ollen 

uusiutuvan energian käyttöönoton 

kokonaiskustannuksiin unionissa. 

Jäsenvaltioiden olisi ehkäistävä uusiutuvan 

energian hankkeisiin myönnettävän tuen 

tarkistusten kielteiset vaikutukset 

hankkeiden taloudelliseen 

elinkelpoisuuteen. Tässä yhteydessä 

jäsenvaltioiden olisi edistettävä 

kustannustehokkaita tukipolitiikkoja ja 

varmistettava niiden rahoituksen 

kestävyys. 

(18) Uusiutuvaa energiaa koskevien 

tukipolitiikkojen olisi oltava vakaita, eikä 

niitä saisi muuttaa usein ja takautuvasti. 

Muutokset vaikuttavat suoraan pääoman 

rahoituskustannuksiin ja hankkeen 

kehityskustannuksiin ja näin ollen 

uusiutuvan energian käyttöönoton 

kokonaiskustannuksiin unionissa. 

Jäsenvaltioiden olisi ehkäistävä uusiutuvan 

energian hankkeisiin myönnettävän tuen 

tarkistusten kielteiset vaikutukset 

hankkeiden taloudelliseen 

elinkelpoisuuteen. Tässä yhteydessä 

jäsenvaltioiden olisi edistettävä 

kustannustehokkaita tukipolitiikkoja, 

pidettävä yllä vakaata ja avointa poliittista 

kehystä, ja varmistettava rahoituksen 

kestävyys, mikä on erittäin tärkeää 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian vaihtoehtojen kehitykselle ja 

leviämiselle kaikkialla unionissa. 

Jäsenvaltioiden olisi myös poistettava 

kaikki toimenpiteet, jotka suoraan tai 

epäsuorasti edistävät pilaavien lähteiden 

käyttöä.  

Perustelu 

Tutkimukset osoittavat, että vakaan ja avoimen kehyksen säilyttäminen on olennaisen tärkeää 

uusiutuviin energiamuotoihin liittyvien hankkeiden onnistuneelle kehittämiselle. Edellä 

mainitun kehyksen vakaus on erittäin tärkeää, jotta voidaan välttää sellaisten toimintalinjojen 

valinnat, jotka kannustavat jatkamaan perinteisten energialähteiden, kuten fossiilisten 
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polttoaineiden ja ydinenergian käyttöä, vaikka niillä tiedetään olevan erittäin kielteinen 

vaikutus ympäristöön. Kansallisia tukia fossiilisille polttoaineille on edelleen olemassa. Tämä 

näkökulma on ristiriidassa niiden EU:n toimien kanssa, joilla edistetään uusiutuvien 

energioiden käyttöä tarkoituksena saavuttaa sen tavoitteet vuosiin 2030 ja 2050 mennessä. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Jäsenvaltioiden velvollisuus laatia 

uusiutuvaa energiaa koskevat 

toimintasuunnitelmat ja komission 

velvollisuus raportoida jäsenvaltioiden 

edistymisestä ovat olennaisen tärkeitä 

avoimuuden lisäämiseksi, selkeyden 

tarjoamiseksi investoijille ja kuluttajille 

sekä tehokkaan seurannan 

mahdollistamiseksi. Asetuksessa 

[Governance] kootaan kyseiset 

velvollisuudet energiaunionin 

hallintojärjestelmään, jossa ilmasto- ja 

energia-alan suunnittelu-, raportointi- ja 

seurantajärjestelmät virtaviivaistetaan. 

Myös uusiutuvaa energiaa koskeva 

avoimuusfoorumi sisällytetään asetuksella 

[Governance] vahvistettuun laajempaan 

sähköiseen alustaan. 

(19) Jäsenvaltioiden velvollisuus laatia 

uusiutuvaa energiaa koskevat 

toimintasuunnitelmat ja komission 

velvollisuus raportoida jäsenvaltioiden 

edistymisestä ovat olennaisen tärkeitä 

avoimuuden lisäämiseksi, selkeyden 

tarjoamiseksi kuluttajille ja investoijille 

sekä tehokkaan seurannan 

mahdollistamiseksi. Asetuksessa (EU) .../... 

[Governance] kootaan kyseiset 

velvollisuudet energiaunionin 

hallintojärjestelmään, jossa ilmasto- ja 

energia-alan suunnittelu-, raportointi- ja 

seurantajärjestelmät virtaviivaistetaan. 

Myös uusiutuvaa energiaa koskeva 

avoimuusfoorumi sisällytetään asetuksella 

(EU) .../... [Governance] vahvistettuun 

laajempaan sähköiseen alustaan. 

Perustelu 

Esitysjärjestys on syytä muuttaa, koska vetoomuksissa keskitytään lähinnä kuluttajiin ja vasta 

toissijaisesti investoijiin. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Jotta voidaan luoda 

mahdollisuuksia alentaa tässä direktiivissä 

asetetun unionin tavoitteen saavuttamisesta 

aiheutuvia kustannuksia ja jotta 

jäsenvaltioilla olisi joustavuutta niiden 

(26) Jotta voidaan luoda 

mahdollisuuksia alentaa tässä direktiivissä 

asetetun sekä unionin tavoitteen että 

kansallisten sitovien tavoitteiden 

saavuttamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
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täyttäessä velvollisuuttaan olla alittamatta 

vuoden 2020 kansallisia tavoitteita vuoden 

2020 jälkeen, on tarkoituksenmukaista sekä 

helpottaa uusiutuvista lähteistä 

jäsenvaltioissa tuotetun energian käyttöä 

muissa jäsenvaltioissa että antaa 

jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa muissa 

jäsenvaltioissa kulutettu, uusiutuvista 

lähteistä peräisin oleva energia huomioon 

uusiutuvan energian osuuksiensa 

saavuttamisen osalta. Tästä syystä 

tarvitaan yhteistyömekanismeja, joilla 

täydennetään velvollisuuksia avata tuki 

toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 

hankkeille. Näihin mekanismeihin kuuluu 

tilastollisia siirtoja, jäsenvaltioiden välisiä 

yhteishankkeita tai yhteisiä 

tukijärjestelmiä. 

jotta jäsenvaltioilla olisi joustavuutta 

niiden täyttäessä velvollisuuttaan olla 

alittamatta vuoden 2020 kansallisia 

tavoitteita vuoden 2020 jälkeen, on 

tarkoituksenmukaista sekä helpottaa 

uusiutuvista lähteistä jäsenvaltioissa 

tuotetun energian käyttöä muissa 

jäsenvaltioissa että antaa jäsenvaltioille 

mahdollisuus ottaa muissa jäsenvaltioissa 

kulutettu, uusiutuvista lähteistä peräisin 

oleva energia huomioon uusiutuvan 

energian osuuksiensa saavuttamisen osalta. 

Tästä syystä 

tarvitaan yhteistyömekanismeja, joilla 

täydennetään velvollisuuksia avata tuki 

toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 

hankkeille. Näihin mekanismeihin kuuluu 

tilastollisia siirtoja, jäsenvaltioiden välisiä 

yhteishankkeita tai yhteisiä 

tukijärjestelmiä. 

Perustelu 

Vaatimus uusiutuvaa energiaa koskevista kansallisista sitovista tavoitteista vuoteen 2030 

mennessä on johdonmukainen Euroopan parlamentin jo äskettäisissä päätöslauselmissaan 

esittämien näkemysten kanssa. Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista sitovista tavoitteista 

myötävaikuttaisi merkittävästi poliittisen kehyksen vakauden lisäämiseen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin tehtyihin investointeihin liittyvien riskien vähenemiseen. Unionin 

kansalaiset ovat tuoneet vetoomuksissaan selvästi esiin uusiutuvaa energiaa koskevan 

poliittisen kehyksen epävakauden ja siitä johtuvan uusiutuvien energiahankkeiden 

kehittämiseen liittyvän riskin. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Uusiutuvista energialähteistä 

unionin ulkopuolella tuotettu tuontisähkö 

olisi voitava ottaa huomioon 

jäsenvaltioiden uusiutuvan energian 

osuuksissa. On syytä varmistaa tällaisen 

tuonnin luotettava jäljittäminen ja 

määrittäminen, jotta taattaisiin, että 

perinteisen energian korvaamisella 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 

(28) Uusiutuvista 

energialähteistä unionin ulkopuolella 

tuotettu tuontisähkö olisi voitava ottaa 

huomioon jäsenvaltioiden uusiutuvan 

energian tavoitteissa. On syytä varmistaa 

tällaisen tuonnin luotettava jäljittäminen ja 

määrittäminen, jotta taattaisiin, että 

perinteisen energian korvaamisella 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 
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energialla unionissa ja kolmansissa maissa 

on riittävä vaikutus. Kolmansien maiden 

kanssa tullaan harkitsemaan sopimuksia 

tällaisesta uusiutuvista energialähteistä 

tuotetulla sähköllä käytävästä kaupasta. Jos 

energiayhteisön perustamissopimuksen18 

sopimuspuolet tekevät päätöksen, joka 

velvoittaa ne noudattamaan tämän 

direktiivin asiaankuuluvia säännöksiä, 

niihin olisi sovellettava jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä koskevia tämän 

direktiivin mukaisia toimenpiteitä. 

energialla unionissa ja kolmansissa maissa 

on riittävä vaikutus. Kolmansien maiden 

kanssa tullaan harkitsemaan sopimuksia 

tällaisesta uusiutuvista energialähteistä 

tuotetulla sähköllä käytävästä kaupasta. Jos 

energiayhteisön perustamissopimuksen18 

sopimuspuolet tekevät päätöksen, joka 

velvoittaa ne noudattamaan tämän 

direktiivin asiaankuuluvia säännöksiä, 

niihin olisi sovellettava jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä koskevia tämän 

direktiivin mukaisia toimenpiteitä. 

__________________ __________________ 

18 EUVL L 198, 20.7.2006, s. 18. 18 EUVL L 198, 20.7.2006, s. 18. 

Perustelu 

Vaatimus uusiutuvaa energiaa koskevista kansallisista sitovista tavoitteista vuoteen 2030 

mennessä on johdonmukainen Euroopan parlamentin jo äskettäisissä päätöslauselmissaan 

esittämien näkemysten kanssa. Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista sitovista tavoitteista 

myötävaikuttaisi merkittävästi poliittisen kehyksen vakauden lisäämiseen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin tehtyihin investointeihin liittyvien riskien vähenemiseen. Unionin 

kansalaiset ovat tuoneet vetoomuksissaan selvästi esiin uusiutuvaa energiaa koskevan 

poliittisen kehyksen epävakauden ja siitä johtuvan uusiutuvien energiahankkeiden 

kehittämiseen liittyvän riskin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Tämän direktiivin tavoitteiden 

ja unionin muun ympäristölainsäädännön 

tavoitteiden keskinäinen johdonmukaisuus 

olisi varmistettava. Jäsenvaltioiden olisi 

erityisesti uusiutuvan energian 

tuotantolaitosten arviointi-, suunnittelu- tai 

toimilupamenettelyjen yhteydessä otettava 

huomioon unionin koko 

ympäristölainsäädäntö ja uusiutuvien 

energialähteiden vaikutus ympäristö- ja 

ilmastonmuutostavoitteiden 

saavuttamiseen, varsinkin verrattuna muun 

kuin uusiutuvan energian 

tuotantolaitoksiin. 

(31) Tämän direktiivin tavoitteiden 

ja unionin muun ympäristölainsäädännön 

tavoitteiden keskinäinen johdonmukaisuus 

olisi varmistettava. Jäsenvaltioiden olisi 

erityisesti uusiutuvan energian 

tuotantolaitosten arviointi-, suunnittelu- tai 

toimilupamenettelyjen yhteydessä 

varmistettava unionin koko 

ympäristölainsäädännön asianmukainen 

soveltaminen, jotta tehostetaan 
uusiutuvien energialähteiden vaikutusta 

ympäristö- ja ilmastonmuutostavoitteiden 

saavuttamiseen, varsinkin verrattuna muun 

kuin uusiutuvan energian 



 

AD\1135872FI.docx 17/46 PE597.694v04-00 

 FI 

tuotantolaitoksiin. Jäsenvaltioiden olisi 

myös varmistettava, että uusiutuvaa 

energiaa tuottavat tuotantolaitokset 

toteutetaan ja että niissä noudatetaan 

kaikilta osin Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa määrättyä 

perusoikeuksien suojelua. 

Perustelu 

Vetoomusvaliokunta ei voi kansalaisten vetoomuksissaan esiin tuomien tilanteiden vuoksi 

hyväksyä, että jäsenvaltiot ainoastaan ”ottavat huomioon” EU:n ympäristöoikeuden. On 

erittäin tärkeää korostaa, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että EU:n 

ympäristölainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osin, kun uusiutuvan energian 

tuotantolaitoksille myönnetään lupa, niitä rakennetaan ja ne ovat toiminnassa. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei EU:n kansalaisten oikeuksia laiminlyödä. Tämä 

näkökulma käy myös selvästi ilmi Euroopan parlamentin saamista vetoomuksista. 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Pitkäkestoiset hallinnolliset 

menettelyt ovat merkittävä hallinnollinen 

este, ja niistä koituu paljon kustannuksia. 

Kun luvanmyöntämisprosesseja 

yksinkertaistetaan ja hankkeiden 

rakentamista koskeville 

viranomaispäätöksille asetetaan selkeät 

määräajat, menettelyjen toteuttamisen 

pitäisi tehostua ja sitä myötä 

hallintokustannusten laskea. 

(37) Pitkäkestoiset hallinnolliset 

menettelyt ovat merkittävä hallinnollinen 

este, ja niistä koituu paljon kustannuksia. 

Kun luvanmyöntämisprosesseja 

yksinkertaistetaan ja hankkeiden 

rakentamista koskeville 

viranomaispäätöksille asetetaan selkeät 

määräajat, menettelyjen toteuttamisen 

pitäisi tehostua ja sitä myötä 

hallintokustannusten laskea. Hankkeiden 

hyväksymistä koskevien määräaikojen 

lyhentäminen ja ilmoitusmenettelyn 

parantaminen parantaisivat avoimuutta 

luvanhakijoiden kannalta. 

Perustelu 

Avoimuuden puute ja luvanhakijoiden pitkät odotusajat ovat nousseet selvästi esille 

vastaanotetuissa vetoomuksissa. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(53) Koska itse tuotetun uusiutuvan 

sähkön kulutuksen merkitys kasvaa, on 

tarpeen määritellä itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja 

sääntelypuitteet, joiden nojalla itse 

tuottamaansa energiaa käyttävät kuluttajat 

voivat tuottaa, varastoida, kuluttaa ja 

myydä sähköä ilman kohtuuttomia 

rasitteita. Itse tuotetun energian 

kollektiivinen kulutus olisi sallittava 

tietyissä tapauksissa, jotta esimerkiksi 

kerrostaloasunnoissa asuvat kansalaiset 

voivat hyötyä kuluttajien 

vaikutusmahdollisuuksista samalla tavoin 

kuin omakotitaloissa asuvat kotitaloudet. 

(53) Koska itse tuotetun uusiutuvan 

sähkön kulutuksen merkitys kasvaa, on 

tarpeen määritellä itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat ja 

sääntelypuitteet, joiden nojalla itse 

tuottamaansa energiaa käyttävät kuluttajat 

voivat tuottaa, varastoida, kuluttaa ja 

myydä sähköä ilman kohtuuttomia 

rasitteita. Itse tuotetun energian 

kollektiivinen kulutus olisi sallittava 

kerrostaloasunnoissa asuville kansalaisille, 

jotka voivat esimerkiksi hyötyä kuluttajien 

vaikutusmahdollisuuksista samalla tavoin 

kuin omakotitaloissa asuvat kotitaloudet. 

Perustelu 

Valmistelija katsoo, että kansalaisten kollektiivisen itse tuotetun energian kulutuksen 

yhteydessä on parempi hyväksyä yleisempi säännös, jolloin kaikenlaiset poikkeukset, kuten 

ilmaus ”tietyissä tapauksissa”, poistuvat. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 54 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(54) Paikallinen kansalaisosallistuminen 

uusiutuvan energian hankkeisiin 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 

kautta on tuottanut huomattavasti lisäarvoa 

uusiutuvan energian paikallisen 

hyväksynnän ja ylimääräisen yksityisen 

pääoman saatavuuden suhteen. Tämän 

paikallisen osallistumisen merkitys tulee 

kasvamaan merkittävästi, kun uusiutuvan 

energian kapasiteetti lisääntyy 

tulevaisuudessa. 

(54) Paikallinen kansalaisosallistuminen 

uusiutuvan energian hankkeisiin 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 

kautta on tuottanut huomattavasti lisäarvoa 

uusiutuvan energian paikallisen 

hyväksynnän ja ylimääräisen yksityisen 

pääoman saatavuuden suhteen. Tämä 

paikallinen osallistuminen on aktivoitava 

viipymättä, koska siitä tulee entistä 

olennaisempaa, kun uusiutuvan energian 

kapasiteetti lisääntyy tulevaisuudessa. 
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Perustelu 

Paikallistason osallistumisen puute on ollut yksi merkittävimmistä huolenaiheista, joita 

kansalaiset ovat ottaneet esille vetoomusvaliokunnalle viime vuosina esittämissään 

vetoomuksissa. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden tehokas edistäminen riippuu alhaalta 

ylöspäin suuntautuvista strategioista ja aloitteista.  

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 66 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (66 a) Uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevan sähkön ensisijainen verkkoon 

syöttäminen ja sen verkkoon pääsyn 

takaaminen on tärkeää, jotta uusiutuvan 

energian lähteet voidaan integroida 

sähkön sisämarkkinoille. Verkon 

luotettavuuden ja turvallisuuden ylläpitoa 

sekä ajojärjestystä koskevat vaatimukset 

voivat vaihdella kansallisen verkon 

ominaispiirteiden ja sen turvallisen 

käytön mukaan. Ensisijaisella verkkoon 

pääsyllä taataan, että uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevaa sähköä tuottavat, 

verkkoon liittyneet tuottajat voivat myydä 

ja siirtää uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa sähköä liityntäsääntöjen 

mukaisesti milloin tahansa, kun lähteet 

ovat käytettävissä. Tämän direktiivin 

tavoitteet edellyttävät kuitenkin 

uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 

siirron ja jakelun jatkuvaa lisäämistä 

ilman, että vaikutetaan verkon 

luotettavuuteen tai turvallisuuteen. 

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tätä 

varten asianmukaisia toimenpiteitä, jotta 

lisättäisiin uusiutuvista lähteistä tuotetun 

sähkön osuutta muun muassa ottamalla 

huomioon sellaisten luonnonvarojen 

ominaispiirteet, jotka ovat luonteeltaan 

vaihtelevia ja joita ei vielä voida 

varastoida. Uusiutuvaa energiaa 

tuottavien uusien tuotantolaitosten 

liitännät olisi sallittava mahdollisimman 

nopeasti tässä direktiivissä asetettujen 

tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Jotta 
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voitaisiin nopeuttaa verkkoon liittämisen 

menettelyjä, jäsenvaltioiden olisi voitava 

tarjota ensisijaista liitäntää tai varattua 

liitäntäkapasiteettia uusille laitoksille, 

jotka tuottavat sähköä uusiutuvista 

lähteistä. 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa on pidettävä ensisijaisena. Direktiivistä 2009/28/EY tehdyssä komission 

REFIT-arvioinnissa todettiin myös, että uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön 

osalta ajojärjestyksessä etusijalle asettamista ja ensisijaista verkkoon pääsyä koskevien 

säännösten täytäntöönpano on tehokkaasti tukenut uusiutuvien sähkölähteiden käyttöä 

tuotannossa, mikä tukee uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden rahoitusta ja osaltaan 

vaikuttaa edistymiseen kansallisiin tavoitteisiin verrattuna. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 101 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(101) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitteita, joita ovat uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian osuuden 

nostaminen vähintään 27 prosenttiin 

energian kokonaisloppukulutuksesta 

unionissa vuoteen 2030 mennessä, vaan ne 

voidaan toiminnan laajuuden takia 

saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 

unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 

mikä on näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarpeen. 

(101) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitteita, joita ovat uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian osuuden 

nostaminen vähintään 35 prosenttiin 

energian kokonaisloppukulutuksesta 

unionissa vuoteen 2030 mennessä, vaan ne 

voidaan toiminnan laajuuden takia 

saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 

unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 

mikä on näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarpeen. 

Perustelu 

Vetoomuksen nro 0829/2013 mukaan tuulivoimalat ovat hiilivoimaloita tehokkaampia, ja 

vetoomuksessa esitetään laskelmat kustannuksista energiantuotantoon verrattuna. Edellä 

mainitun perusteella unionin tavoitteen, joka koskee uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian osuutta kulutetusta energiasta unionissa, olisi oltava vähintään 35 prosenttia, jotta 

lopullisia kustannuksia voidaan alentaa. 
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Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian edistämiselle. Siinä asetetaan 

sitova unionin tavoite, joka koskee 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian kokonaisosuutta energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. 

Direktiivi sisältää myös 

säännöt uusiutuvista lähteistä tuotetulle 

sähkölle myönnettävästä taloudellisesta 

tuesta, itse tuotetun uusiutuvan energian 

kulutuksesta, uusiutuvan energian käytöstä 

lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen 

aloilla, jäsenvaltioiden välisistä sekä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välisestä alueellisesta yhteistyöstä, 

alkuperätakuista, hallinnollisista 

menettelyistä sekä tiedottamisesta ja 

koulutuksesta. Lisäksi siinä vahvistetaan 

kestävyyskriteerit ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

koskevat kriteerit biopolttoaineille, 

bionesteille ja biomassapolttoaineille. 

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian edistämiselle. Siinä asetetaan 

sitova unionin vähimmäistavoite sekä 

jäsenvaltioiden tason kansalliset sitovat 

tavoitteet, jotka koskevat uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian 

kokonaisosuutta energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. 

Direktiivi sisältää myös 

säännöt uusiutuvista lähteistä tuotetulle 

sähkölle myönnettävästä taloudellisesta 

tuesta, uusiutuvaa energiaa tuottavista 

yhteisöistä, energiaköyhyyttä torjuvista 

toimenpiteistä, alan laadukkaiden 

työpaikkojen luomisesta, itse tuotetun 

uusiutuvan energian kulutuksesta, 

uusiutuvan energian käytöstä lämmityksen, 

jäähdytyksen ja liikenteen aloilla, 

jäsenvaltioiden välisistä sekä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välisestä alueellisesta yhteistyöstä, 

alkuperätakuista, hallinnollisista 

menettelyistä sekä tiedottamisesta ja 

koulutuksesta sekä uusiutuviin lähteisiin 

perustuvan energian pääsystä 

sähköverkkoon. Lisäksi siinä vahvistetaan 

kestävyyskriteerit ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

koskevat kriteerit biopolttoaineille, 

bionesteille ja biomassapolttoaineille. 

Perustelu 

Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista kansallisista sitovista tavoitteista vuoteen 2030 

mennessä on johdonmukainen Euroopan parlamentin äskettäisissä päätöslauselmissaan 

esittämien näkemysten kanssa. Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista sitovista tavoitteista 

myötävaikuttaisi merkittävästi myös poliittisen kehyksen vakauden lisäämiseen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin tehtyihin investointeihin liittyvien riskien vähenemiseen. Direktiivistä 
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2009/28/EY tehdyssä komission REFIT-arvioinnissa todettiin, että kansalliset sitovat 

tavoitteet ovat olleet merkittävin liikkeelle paneva voima uusiutuvaa energiaa koskevissa 

toimintapolitiikoissa ja investoinneissa useissa jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian osuus on 

vähintään 27 prosenttia unionin energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian osuus on 

vähintään 35 prosenttia unionin energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. 

Perustelu 

Vetoomuksen nro 0829/2013 mukaan tuulivoimalat ovat hiilivoimaloita tehokkaampia, ja 

vetoomuksessa esitetään laskelmat kustannuksista energiantuotantoon verrattuna. Edellä 

mainitun perusteella unionin tavoitteen, joka koskee uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian osuutta kulutetusta energiasta unionissa, olisi oltava vähintään 35 prosenttia, jotta 

lopullisia kustannuksia voidaan alentaa. 

. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden panokset tämän 

yleisen vuotta 2030 koskevan tavoitteen 

saavuttamiseksi on asetettava ja 
ilmoitettava komissiolle osana 

jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia 

energia- ja ilmastosuunnitelmia asetuksen 

[hallintoasetus] 3–5 ja 9–11 artiklan 

mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on saavutettava 

tämä unionin tasolla asetettu yleinen 
vuotta 2030 koskeva tavoite saavuttamalla 

uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 

koskevat kansalliset sitovat tavoitteet. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 

koskevia kansallisia sitovia tavoitteita 

vastaavista toimenpiteistä komissiolle 

osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä 

kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia 

asetuksen (EU) .../... [hallintoasetus] 3–5 ja 

9–11 artiklan mukaisesti. Tämän artiklan 

1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden 
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saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat 

soveltaa muun muassa seuraavia 

toimenpiteitä: 

 a) tukijärjestelmät; 

 b) jäsenvaltioiden väliset sekä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

väliset yhteistyötoimet, joiden 

tarkoituksena on saavuttaa 5 ja 11–

13 artiklan mukaiset kansalliset 

kokonaistavoitteet. 

Perustelu 

Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista kansallisista sitovista tavoitteista vuoteen 2030 

mennessä on johdonmukainen Euroopan parlamentin äskettäisissä päätöslauselmissaan 

esittämien näkemysten kanssa. Edellytys uusiutuvaa energiaa koskevista sitovista tavoitteista 

myötävaikuttaisi merkittävästi myös poliittisen kehyksen vakauden lisäämiseen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin tehtyihin investointeihin liittyvien riskien vähenemiseen. Direktiivistä 

2009/28/EY tehdyssä komission REFIT-arvioinnissa todettiin, että kansalliset sitovat 

tavoitteet ovat olleet merkittävin liikkeelle paneva voima uusiutuvaa energiaa koskevissa 

toimintapolitiikoissa ja investoinneissa useissa jäsenvaltioissa. 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio tukee jäsenvaltioiden 

pääsyä tähän kunnianhimoiseen 

tavoitteeseen luomalla sille edellytykset 

tehostamalla unionin varojen ja etenkin 

rahoitusvälineiden käyttöä, jotta 

uusiutuvaan energiaan liittyvien 

hankkeiden pääomakustannuksia saadaan 

alennettua. 

4. Komissio tukee jäsenvaltioiden 

pääsyä tähän kunnianhimoiseen 

tavoitteeseen luomalla sille edellytykset 

tehostamalla unionin varojen ja etenkin 

rahoitusvälineiden käyttöä, jotta 

uusiutuvaan energiaan liittyvien 

hankkeiden pääomakustannuksia saadaan 

alennettua ja helpotettua vuodelle 2030 

asetettujen unionin tavoitteiden ja 

kansallisten sitovien tavoitteiden 

saavuttamista, ja komissio hyväksyy ... 

mennessä [vuoden kuluttua tämän 

direktiivin voimaantulosta] 

lainsäädäntöehdotuksen sellaisen 

rahoitusvälineen perustamisesta, jolla 

pyritään vähentämään uusiutuviin 

lähteisiin perustuvaa energiaa koskevien 

unionin hankkeiden riskeistä johtuvia 

korkeita pääomakustannuksia.  
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Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jollei valtiontukisäännöistä muuta 

johdu, jäsenvaltiot voivat soveltaa 

tukijärjestelmiä saavuttaakseen 3 artiklan 

1 kohdassa asetetun unionin tavoitteen. 

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön tukijärjestelmät on suunniteltava 

siten, että vältetään sähkömarkkinoiden 

tarpeettomat vääristymät ja varmistetaan, 

että tuottajat ottavat huomioon sähkön 

tarjonnan ja kysynnän sekä mahdolliset 

verkon rajoitukset. 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

tukijärjestelmiä saavuttaakseen tai 

ylittääkseen 3 artiklan 1 kohdassa asetetun 

unionin tavoitteen. Uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön 

tukijärjestelmät on suunniteltava siten, että 

autetaan erityisesti energiaköyhyyden 

vaivaamia pienituloisia kotitalouksia, itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviä kuluttajia ja uusiutuvaa 

energiaa tuottavia yhteisöjä, ja 

varmistetaan, että tuottajat ottavat 

huomioon sähkön tarjonnan ja kysynnän 

sekä mahdolliset verkon rajoitukset. 

Jäsenvaltiot eivät myöskään saa tehdä 

takautuvia muutoksia uusiutuviin 

lähteisiin perustuvaa energiaa koskeviin 

tukijärjestelmiin, jotta varmistetaan 

kuluttajien ja investoijien oikeusvarmuus 

sekä uusiutuvan energian hankkeiden 

kehittämistä koskevan vakaan ja avoimen 

poliittisen kehyksen säilyminen. 

Jäsenvaltioiden on myös poistettava 

tukijärjestelmät ja toimenpiteet, jotka 

suoraan tai epäsuorasti edistävät 

pilaavien lähteiden käyttöä. 

Perustelu 

Uusiutuvia energiamuotoja koskevia tukijärjestelmiä koskevien toimintamallien takautuvat 

muutokset lisäisivät huomattavasti uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiselle koituvia 

riskejä. Muut asiaan liittyvät ongelmat käyvät esiin vetoomusvaliokunnalle tehdystä 

tutkimuksesta liittyen aurinkoenergiapolitiikkaan vastaanotettujen vetoomusten 

näkökulmasta. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korosti 26. huhtikuuta 2017 tämän 

direktiivin uudelleenlaadinnasta antamassaan lausunnossa, että fossiilisille polttoaineille 

myönnetään edelleen kansallisia tukia. Tämä näkökulma on ristiriidassa niiden EU:n toimien 

kanssa, joilla edistetään uusiutuvien energioiden käyttöä tarkoituksena saavuttaa sen pitkän 

aikavälin tavoitteet vuosiin 2030 ja 2050 mennessä. 

 



 

AD\1135872FI.docx 25/46 PE597.694v04-00 

 FI 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan sähkön tukeminen, 

erityisesti hankkeissa, joihin ovat 

ryhtyneet itse tuottamaansa uusiutuvaa 

energiaa käyttävät kuluttajat ja 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt, on 

vapautettava mahdollisimman suuressa 

määrin valtiontukisäännöistä, jotta 

suosittaisiin uusiutuvan energian 

kehitystä ja leviämistä kaikkialla 

unionissa. 

Perustelu 

Monet sidosryhmät korostivat, että valtiontukia koskeviin sääntöihin liittyy erittäin tiukkoja 

rajoja ja niitä on sen vuoksi muutettava, jotta ne edistävät tehokkaasti uusiutuvan energian 

kehitystä kaikkialla EU:ssa. Itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa käyttävien kuluttajien ja 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen hankkeisiin keskittyminen liittyy erottamattomasti 

koko ehdotuksen logiikkaan. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Uusiutuviin energianlähteisiin 

perustuvan sähköntuotannon tukeminen on 

suunniteltava niin, että uusiutuvista 

lähteistä tuotettu sähkö syötetään 

sähkömarkkinoille ja varmistetaan, että 

uusiutuvan energian tuottajat reagoivat 

markkinahintasignaaleihin ja 

maksimoivat markkinatulonsa. 

2. Uusiutuviin energianlähteisiin 

perustuvan sähköntuotannon tukeminen on 

suunniteltava niin, että autetaan erityisesti 

energiaköyhyyden vaivaamia pienituloisia 

kotitalouksia, itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttäviä kuluttajia 

ja uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä 

ja syötetään uusiutuvista lähteistä tuotettu 

sähkö sähkömarkkinoille ja varmistetaan 

uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 

koskevien investointihankkeiden 

toteutettavuus ja investoiminen entistä 

tehokkaampiin ja kestävämpiin 

teknologioihin.  
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Perustelu 

Tukijärjestelmien olisi keskityttävä ensisijaisesti itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttäviin kuluttajiin, uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin ja pienituloisiin 

kotitalouksiin, joita uhkaa energiaköyhyys, ottaen erityisesti huomioon myönteiset sosiaaliset 

ja ympäristölliset vaikutukset, joita uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian 

hajautetulla tuotannolla on. Arvioiden mukaan 112 miljoonaa ”tuottajakuluttajaa” voisi 

tyydyttää 19 prosenttia Euroopan sähkönkysynnästä vuoteen 2030 mennessä ja puolet 

kaikista EU:n kansalaisista voisi tyydyttää 45 prosenttia Euroopan sähkönkysynnästä vuoteen 

2050 mennessä. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on taattava, että 

uusiutuvista energialähteistä tuotetulle 

sähkölle annettava tuki myönnetään 

avoimella, läpinäkyvällä, kilpailulle 

avoimella, syrjimättömällä ja 

kustannustehokkaalla tavalla. 

3. Jäsenvaltioiden on taattava, että 

uusiutuvista energialähteistä tuotetulle 

sähkölle annettava tuki myönnetään 

avoimella, läpinäkyvällä ja 

kustannustehokkaalla tavalla. 

Perustelu 

Avun ehtona on oltava ensisijaisesti direktiivin 1 artiklassa ja 3 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen tavoitteiden saavuttaminen, joten on syytä poistaa viittaukset 

kilpailukykylogiikkaan suhteessa energiaan, joka perustuu uusiutumattomiin lähteisiin. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on avattava 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön tukijärjestelmät muissa 

jäsenvaltioissa sijaitseville tuottajille tässä 

artiklassa vahvistetuin edellytyksin. 

1. Jäsenvaltiot voivat päättää avata 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön tukijärjestelmät muissa 

jäsenvaltioissa sijaitseville tuottajille, kun 

se on tarpeen, jotta voidaan edistää 

uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 

ja ilmastonmuutosta koskevan politiikan 

tavoitteiden saavuttamista. 
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Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vähintään 10 prosenttia kapasiteetista, 

jolle ryhdytään maksamaan tukea kunakin 

vuonna vuosina 2021–2026 ja vähintään 15 

prosenttia kapasiteetista, jolle ryhdytään 

maksamaan tukea kunakin vuonna vuosina 

2026–2030 on avoin muissa jäsenvaltioissa 

sijaitseville laitoksille. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vähintään viisi prosenttia 

kapasiteetista, jolle ryhdytään maksamaan 

tukea kunakin vuonna vuosina 2021–2026 

ja vähintään 10 prosenttia kapasiteetista, 

jolle ryhdytään maksamaan tukea kunakin 

vuonna vuosina 2026–2030 on avoin 

muissa jäsenvaltioissa sijaitseville 

laitoksille. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

noudattamiseksi tarvittavien mukautusten 

tekemistä jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että uusiutuvaan energiaan liittyville 

hankkeille myönnetyn tuen määrää ja tuen 

ehtoja ei tarkisteta tavalla, joka vaikuttaa 

kielteisesti tuen puitteissa annettuihin 

oikeuksiin ja tuettujen hankkeiden 

talouteen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

uusille tai jo olemassa oleville uusiutuvaan 

energiaan liittyville hankkeille myönnetyn 

tuen määrää ja tuen ehtoja ei tarkisteta 

taannehtivalla tavalla, joka vaikuttaa 

kielteisesti tuen puitteissa annettuihin 

oikeuksiin ja tuettujen hankkeiden 

talouteen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava vakaan ja avoimen 

poliittisen toimintakehyksen ylläpito ja se, 

että tarkistettaessa uusiutuvaan energiaan 

liittyviin hankkeisiin myönnettyä tukea 

keskitytään parantamaan kuluttajien ja 

investoijien oikeusvarmuutta ja 

oikeudellista kehystä, jolla pyritään 

saavuttamaan tässä direktiivissä asetetut 

unionin tavoitteet. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kaikki 

tukijärjestelmien muutokset julkistetaan 

vähintään 12 kuukautta ennen niiden 

voimaantuloa ja että niihin sovelletaan 

avointa ja osallistavaa julkisen 

kuulemisen prosessia. Kaikkiin 

merkittäviin olemassa olevien 
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tukijärjestelmien muutoksiin on 

sisällytettävä riittävä siirtymäaika ennen 

uuden tukijärjestelmän voimaantuloa. 

Perustelu 

Tukijärjestelmiin tehtävät takautuvia muutoksia ei voida koskaan suositella poliittiselta ja 

taloudelliselta kannalta katsottuna myöskään siksi, että niistä aiheutuu kustannuksia ja 

vaikuttavuuden ja taloudellisen tehokkuuden heikkenemistä. Euroopan parlamentin on 

vaadittava vakaita tukijärjestelmiä ja jäsenvaltioiden on otettava käyttöön uusiutuvaa 

energiaa koskevien tukijärjestelmien parhaat käytännöt erityisesti panemalla täytäntöön 

kansalaisten avoin ja osallistava kuulemisprosessi, jolla pyritään varmistamaan kansalaisten 

täysimääräinen osallistuminen. Tämä käy selvästi ilmi kansalaisten vetoomusten kautta 

esittämien huolenaiheiden järjestelmällisestä analyysista. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on taattava, että tuetut 

hankkeet saavat asianmukaisen 

korvauksen, kun oikeuksiin ja talouteen 

vaikuttavat merkittävästi muut 

lainsäädännölliset muutokset, jotka 

johtavat energiahankkeiden syrjimiseen. 

Perustelu 

Kaikkien vastaanotettujen vetoomusten kärjessä on ollut vakaa oikeudellinen kehys. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunnioitetaan unionin oikeuden periaatteita, kuten 

oikeusvarmuutta ja oikeutettujen odotusten suojelemista. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön kokonaisloppukulutus lasketaan 

jäsenvaltiossa uusiutuvista energialähteistä 

tuotetun sähkön määränä, johon lasketaan 

mukaan itse tuotettua uusiutuvaa energiaa 

Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön kokonaisloppukulutus lasketaan 

jäsenvaltiossa uusiutuvista energialähteistä 

tuotetun sähkön määränä, johon lasketaan 

mukaan itse tuottamaansa uusiutuvaa 
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käyttävien kuluttajien ja energiayhteisöjen 

sähköntuotanto ja johon ei lasketa sähkön 

tuotantoa pumppuvoimalaitoksissa 

aiemmin ylämäkeen pumpatun veden 

avulla. 

energiaa käyttävien kuluttajien ja 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 
sähköntuotanto ja johon ei lasketa sähkön 

tuotantoa pumppuvoimalaitoksissa 

aiemmin ylämäkeen pumpatun veden 

avulla. 

Perustelu 

Tämä osa liittyy olennaisesti direktiivin muihin osiin. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) vähennettävä siitä uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian määrästä, 

joka otetaan huomioon määritettäessä 

siirron toteuttavan jäsenvaltion uusiutuvan 

energian osuutta tämän direktiivin 

soveltamiseksi; ja 

a) vähennettävä siitä uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian määrästä, 

joka otetaan huomioon määritettäessä 

siirron toteuttavan jäsenvaltion kansallisen 

tavoitteen saavuttamista tämän direktiivin 

soveltamiseksi; ja 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) lisättävä siihen uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian määrään, 

joka otetaan huomioon määritettäessä 

siirron hyväksyneen jäsenvaltion 

uusiutuvan energian osuutta tämän 

direktiivin soveltamiseksi. 

b) lisättävä siihen uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian määrään, 

joka otetaan huomioon määritettäessä 

siirron hyväksyneen 

jäsenvaltion kansallisen tavoitteen 

saavuttamista tämän direktiivin 

soveltamiseksi. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle sähkön, lämmityksen tai 

jäähdytyksen osuus tai määrä, joka 

tuotetaan uusiutuvista energialähteistä 

niiden alueella 25 päivän kesäkuuta 2009 

jälkeen toteutetuissa yhteishankkeissa tai 

kyseisen päivämäärän jälkeen kunnostetun 

laitoksen kapasiteetin lisäyksellä, jonka 

katsotaan sisältyvän toisen jäsenvaltion 

kansalliseen uusiutuvan energian 

kokonaisosuuteen tämän direktiivin 

soveltamiseksi. 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle sähkön, lämmityksen tai 

jäähdytyksen osuus tai määrä, joka 

tuotetaan uusiutuvista energialähteistä 

niiden alueella 25 päivän kesäkuuta 2009 

jälkeen toteutetuissa yhteishankkeissa tai 

kyseisen päivämäärän jälkeen kunnostetun 

laitoksen kapasiteetin lisäyksellä, jonka 

katsotaan sisältyvän toisen jäsenvaltion 

kansalliseen uusiutuvan energian 

kokonaistavoitteeseen tämän direktiivin 

soveltamiseksi. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) määritettävä laitoksen tuottaman 

sähkön, lämmityksen tai jäähdytyksen 

osuus tai määrä, jonka katsotaan sisältyvän 

toisen jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaisosuuteen; 

b) määritettävä laitoksen tuottaman 

sähkön, lämmityksen tai jäähdytyksen 

osuus tai määrä, jonka katsotaan sisältyvän 

toisen jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaistavoitteeseen; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) määritettävä kokonaisissa 

kalenterivuosissa ajanjakso, jolloin 

laitoksen uusiutuvista energialähteistä 

tuottaman sähkön, lämmityksen tai 

jäähdytyksen katsotaan sisältyvän toisen 

jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaisosuuteen. 

d) määritettävä kokonaisissa 

kalenterivuosissa ajanjakso, jolloin 

laitoksen uusiutuvista energialähteistä 

tuottaman sähkön, lämmityksen tai 

jäähdytyksen katsotaan sisältyvän toisen 

jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaistavoitteeseen. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 
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10 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) mainitun laitoksen kyseisen vuoden 

aikana uusiutuvista energialähteistä 

tuottaman sähkön, lämmityksen tai 

jäähdytyksen määrä, joka sisältyy toisen 

jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaisosuuteen ilmoituksen 

ehtojen mukaisesti. 

b) mainitun laitoksen kyseisen vuoden 

aikana uusiutuvista energialähteistä 

tuottaman sähkön, lämmityksen tai 

jäähdytyksen määrä, joka sisältyy toisen 

jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaistavoitteeseen 

ilmoituksen ehtojen mukaisesti. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) vähennetään siitä uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön, 

lämmityksen tai jäähdytyksen määrästä, 

joka otetaan huomioon arvioitaessa 1 

kohdassa tarkoitetun ilmoituskirjeen 

lähettäneen jäsenvaltion uusiutuvan 

energian osuutta; ja 

a) vähennetään siitä uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön, 

lämmityksen tai jäähdytyksen määrästä, 

joka otetaan huomioon arvioitaessa 1 

kohdassa tarkoitetun ilmoituskirjeen 

lähettäneen jäsenvaltion uusiutuvan 

energian tavoitteen täyttymistä; ja 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) lisätään siihen uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön, 

lämmityksen tai jäähdytyksen määrään, 

joka otetaan huomioon arvioitaessa 2 

kohdassa tarkoitetun ilmoituskirjeen 

vastaanottaneen jäsenvaltion uusiutuvan 

energian osuutta. 

b) lisätään siihen uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön, 

lämmityksen tai jäähdytyksen määrään, 

joka otetaan huomioon arvioitaessa 2 

kohdassa tarkoitetun ilmoituskirjeen 

vastaanottaneen jäsenvaltion uusiutuvan 

energian tavoitteen täyttymistä. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Uusiutuvista energialähteistä 

kolmannessa maassa tuotettu sähkö otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden uusiutuvan 

energian osuuksia arvioitaessa ainoastaan 

sillä ehdolla, että seuraavat edellytykset 

täyttyvät: 

2. Uusiutuvista energialähteistä 

kolmannessa maassa tuotettu sähkö otetaan 

huomioon uusiutuvaa energiaa koskevien 

jäsenvaltioiden kansallisten tavoitteiden 

täyttymistä arvioitaessa ainoastaan sillä 

ehdolla, että seuraavat edellytykset 

täyttyvät: 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Kolmannen maan alueella 

toimivassa laitoksessa tuotetun sähkön 

osuus tai määrä, jonka katsotaan sisältyvän 

yhden tai useamman jäsenvaltion 

kansalliseen energian kokonaisosuuteen 

tätä direktiiviä sovellettaessa, on 

ilmoitettava komissiolle. Kun edellä 

mainittu koskee useampaa kuin yhtä 

jäsenvaltiota, tämän osuuden tai määrän 

jakautuminen jäsenvaltioiden kesken on 

ilmoitettava komissiolle. Mainittu osuus tai 

määrä ei saa ylittää unioniin 

todellisuudessa vietyä ja siellä kulutettua 

osuutta tai määrää, joka vastaa tämän 

artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii 

alakohdassa tarkoitettua määrää ja täyttää 

sen 2 kohdan a alakohdassa asetetut ehdot. 

Jokaisen jäsenvaltion, jonka kansalliseen 

kokonaistavoitteeseen sähkön osuuden tai 

määrän on tarkoitus sisältyä, on annettava 

tämä ilmoitus. 

4. Kolmannen maan alueella 

toimivassa laitoksessa tuotetun sähkön 

osuus tai määrä, jonka katsotaan sisältyvän 

yhden tai useamman jäsenvaltion 

kansalliseen energian 

kokonaistavoitteeseen tätä 

direktiiviä sovellettaessa, on ilmoitettava 

komissiolle. Kun edellä mainittu koskee 

useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tämän 

osuuden tai määrän jakautuminen 

jäsenvaltioiden kesken on ilmoitettava 

komissiolle. Mainittu osuus tai määrä ei 

saa ylittää unioniin todellisuudessa vietyä 

ja siellä kulutettua osuutta tai määrää, joka 

vastaa tämän artiklan 2 kohdan a 

alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettua 

määrää ja täyttää sen 2 kohdan a 

alakohdassa asetetut ehdot. Jokaisen 

jäsenvaltion, jonka kansalliseen 

kokonaistavoitteeseen sähkön osuuden tai 

määrän on tarkoitus sisältyä, on annettava 

tämä ilmoitus. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 5 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) määritettävä laitoksen tuottaman 

sähkön osuus tai määrä, jonka katsotaan 

sisältyvän jäsenvaltion kansalliseen 

uusiutuvan energian osuuteen, sekä 

vastaavat rahoitusjärjestelyt, jollei 

luottamuksellisuutta koskevista 

vaatimuksista muuta johdu; 

b) määritettävä laitoksen tuottaman 

sähkön osuus tai määrä, jonka katsotaan 

sisältyvän jäsenvaltion 

kansalliseen uusiutuvan energian 

tavoitteeseen, sekä vastaavat 

rahoitusjärjestelyt, jollei 

luottamuksellisuutta koskevista 

vaatimuksista muuta johdu; 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 5 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) määritettävä kokonaisissa 

kalenterivuosissa ajanjakso, jonka aikana 

sähkön on katsottava sisältyvän 

jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaisosuuteen; ja 

c) määritettävä kokonaisissa 

kalenterivuosissa ajanjakso, jonka aikana 

sähkön on katsottava sisältyvän 

jäsenvaltion kansalliseen uusiutuvan 

energian kokonaistavoitteeseen; ja 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) mainitun laitoksen kyseisen vuoden 

aikana uusiutuvista energialähteistä 

tuottaman sähkön määrä, joka sisältyy sen 

kansalliseen uusiutuvan energian 

kokonaisosuuteen 11artiklan mukaisen 

ilmoituksen ehtojen mukaisesti; ja 

b) mainitun laitoksen kyseisen vuoden 

aikana uusiutuvista energialähteistä 

tuottaman sähkön määrä, joka sisältyy sen 

kansalliseen uusiutuvan energian 

kokonaistavoitteeseen 11 artiklan 

mukaisen ilmoituksen ehtojen mukaisesti; 

ja 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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3. Arvioitaessa tämän direktiivin 

mukaisia uusiutuvan energian kansallisia 

kokonaisosuuksia 1 kohdan b alakohdan 

mukaisesti ilmoitettu uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön määrä 

otetaan huomioon arvioitaessa 

ilmoituskirjeen lähettäneen jäsenvaltion 

uusiutuvan energian osuutta. 

3. Arvioitaessa tämän direktiivin 

mukaisten uusiutuvan energian 

kansallisten kokonaistavoitteiden 

saavuttamista 1 kohdan b alakohdan 

mukaisesti ilmoitettu uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön määrä 

otetaan huomioon arvioitaessa 

ilmoituskirjeen lähettäneen jäsenvaltion 

uusiutuvan energian tavoitteita. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kaksi jäsenvaltiota tai useammat 

jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti päättää 

yhdistää tai osittain yhteensovittaa 

kansalliset tukijärjestelmänsä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 

mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita. 

Tällaisissa tapauksissa yhden osallistuvan 

jäsenvaltion alueella tuotetun uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian tietty 

määrä voidaan sisällyttää toisen 

osallistuvan jäsenvaltion kansalliseen 

uusiutuvan energian osuuteen, jos 

asianomaiset jäsenvaltiot: 

1. Kaksi jäsenvaltiota tai useammat 

jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti päättää 

yhdistää tai osittain yhteensovittaa 

kansalliset tukijärjestelmänsä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 

mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita. 

Tällaisissa tapauksissa yhden osallistuvan 

jäsenvaltion alueella tuotetun uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian tietty 

määrä voidaan sisällyttää toisen 

osallistuvan jäsenvaltion 

kansalliseen uusiutuvan energian 

tavoitteeseen, jos asianomaiset 

jäsenvaltiot: 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Laskettaessa tämän direktiivin 

mukaisia uusiutuvan energian kansallisia 

kokonaisosuuksia uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön, 

lämmityksen tai jäähdytyksen määrä, josta 

on ilmoitettu 2 kohdan mukaisesti, on 

jaettava uudelleen asianomaisten 

jäsenvaltioiden kesken ilmoitetun 

3. Laskettaessa tämän direktiivin 

mukaisia uusiutuvan energian kansallisia 

kokonaistavoitteita uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön, 

lämmityksen tai jäähdytyksen määrä, josta 

on ilmoitettu 2 kohdan mukaisesti, on 

jaettava uudelleen asianomaisten 

jäsenvaltioiden kesken ilmoitetun 
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jakelusäännön mukaisesti. jakelusäännön mukaisesti. Komissio 

edistää jäsenvaltioiden välisten yhteisten 

tukihankkeiden luomista etenkin ohjeiden 

ja parhaiden käytäntöjen jakamisen 

avulla. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

valtuutus-, hyväksyntä- ja 

toimilupamenettelyjä koskevat kansalliset 

säännöt, joita sovelletaan sähköä, 

lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energialähteistä tuottaviin laitoksiin ja 

liitännäisiin siirto- ja jakeluverkkojen 

infrastruktuureihin sekä biomassan 

jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 

energiatuotteiksi, ovat oikeasuhteisia ja 

tarpeellisia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

valtuutus-, hyväksyntä- ja 

toimilupamenettelyjä koskevat kansalliset 

säännöt, joita sovelletaan sähköä, 

lämmitystä tai jäähdytystä uusiutuvista 

energialähteistä tuottaviin laitoksiin ja 

liitännäisiin siirto- ja jakeluverkkojen 

infrastruktuureihin sekä biomassan 

jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 

energiatuotteiksi, ovat oikeasuhteisia, 

tarpeellisia ja yksinkertaistettuja ja että 

etusijalle asetetaan julkisyhteisöt, 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian kuluttajat ja itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttävät kuluttajat. 

Jäsenvaltioiden on laadittava tätä varten 

yksinkertaisia hallinnollisia määräyksiä 

16 artiklan mukaisesti. 

Perustelu 

Direktiivin yhtenä tavoitteena on itse tuotetun energian kuluttaminen ja omavaraiset 

energiayhteisöt. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) hajautettuihin laitteisiin, joita 

käytetään energian tuottamiseen 

uusiutuvista lähteistä, sovelletaan 

d) hajautettuihin laitteisiin, joita 

käytetään energian tuottamiseen 

uusiutuvista lähteistä, sovelletaan 
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yksinkertaistettuja ja kevyempiä 

lupamenettelyjä, mukaan lukien pelkkä 

ilmoittaminen, jos se on sallittua 

sovellettavassa sääntelykehyksessä. 

yksinkertaistettuja ja kevyempiä 

lupamenettelyjä, mukaan lukien pelkkä 

ilmoittaminen, jos se on sallittua 

sovellettavassa sääntelykehyksessä, ottaen 

huomioon itse tuottamaansa uusiutuvaa 

energiaa käyttävät kuluttajat sekä 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöt ja 

energian varastointi. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että uusiutuvista lähteistä saatavan 

energian suunniteltu tuki on investoijien 

näkökulmasta riittävän ennustettava. Tätä 

varten jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 

julkaistava tuen odotettua kohdentamista 

koskeva pitkän aikavälin suunnitelma, joka 

kattaa vähintään kolme seuraavaa vuotta ja 

käsittää kunkin järjestelmän osalta 

alustavan aikataulun, kapasiteetin, 

odotettavissa olevat jaettavat määrärahat 

sekä sidosryhmien kuulemisen tuen 

suunnittelusta. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että uusiutuvista lähteistä saatavan 

energian suunniteltu tuki on investoijien 

näkökulmasta riittävän ennustettava. Tätä 

varten jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 

julkaistava tuen odotettua kohdentamista 

koskeva pitkän aikavälin suunnitelma, joka 

kattaa vähintään viisi seuraavaa vuotta ja 

käsittää kunkin järjestelmän osalta 

alustavan aikataulun, kapasiteetin, 

odotettavissa olevat jaettavat määrärahat 

sekä sidosryhmien kuulemisen tuen 

suunnittelusta. 

Perustelu 

Kaikkien vastaanotettujen vetoomusten kärjessä on ollut vakaa oikeudellinen kehys. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunnioitetaan unionin oikeuden periaatteita, kuten 

oikeusvarmuutta ja oikeutettujen odotusten suojelemista. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Jäsenvaltioiden on arvioitava 

uusiutuviin energialähteisiin liittyvä 

potentiaalinsa sekä hukkalämmön ja -

kylmän käyttöä lämmitykseen ja 

8. Jäsenvaltioiden on arvioitava 

uusiutuviin energialähteisiin liittyvä 

kestävä potentiaalinsa, jonka on 

käsitettävä paikka-analyysi vähäisen 
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jäähdytykseen koskevat mahdollisuutensa. 

Kyseinen arviointi on sisällytettävä 

direktiivin 2012/72/EU 14 artiklan 1 

kohdan nojalla vaadittuun toiseen 

kattavaan arviointiin ensimmäisen kerran 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja 

sen jälkeen kattavan arvioinnin 

päivityksiin. 

ekologisen riskin omaavien alueiden 

osalta, sekä hukkalämmön ja -kylmän 

käyttöä lämmitykseen ja jäähdytykseen 

koskevat mahdollisuutensa. Kyseinen 

arviointi on sisällytettävä direktiivin 

2012/72/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla 

vaadittuun toiseen kattavaan arviointiin 

ensimmäisen kerran viimeistään 31 

päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen 

kattavan arvioinnin päivityksiin. 

Perustelu 

Tarkistus vastaa huolenaiheita, joita kansalaiset ovat ottaneet esille vetoomuksissaan. On 

erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot sisällyttävät uusiutuviin energialähteisiin liittyvän 

potentiaalin arvioon myös uusiutuvaa energiaa tuottavien voimaloiden ekologiset vaikutukset, 

jotta voidaan varmistaa parempi oikeusvarmuus ja suurempi sosiaalinen hyväksyttävyys. 

Lähestymistavalla pyritään takaamaan strategisesti, että EU:n ympäristölainsäädäntöä ja 

kaikkia asiaan liittyviä kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan kokonaisuudessaan, jotta 

voidaan estää kansalaisyhteiskunnan, kehittäjien ja valtion hallinnon väliset ristiriidat. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Keskitetyn hallinnollisen 

yhteyspisteen on yhteistyössä siirto- 

jakeluverkonhaltijoiden kanssa julkaistava 

menettelykäsikirja uusiutuvaan energiaan 

liittyvien hankkeiden kehittäjille, myös 

pienten mittakaavan hankkeiden ja itse 

tuotettua uusiutuvaa energiaa käyttävien 

kuluttajien hankkeiden. 

3. Keskitetyn hallinnollisen 

yhteyspisteen on yhteistyössä siirto- 

jakeluverkonhaltijoiden kanssa julkaistava 

menettelykäsikirja uusiutuvaan energiaan 

liittyvien hankkeiden kehittäjille, myös 

pienten mittakaavan hankkeiden, itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttävien kuluttajien hankkeiden sekä 

uusiutuvaa energiaa tuottavia yhteisöjä 

koskevien hankkeiden osalta. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden on helpotettava 5. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
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polttoainelähteiden vaihtamista nykyisissä 

uusiutuvaa energiaa käyttävissä laitoksissa 

muun muassa takaamalla yksinkertaistettu 

ja nopea lupamenettely, joka saa kestää 

korkeintaan yhden vuoden päivästä, jona 

polttoainelähteen vaihtamispyyntö jätetään 

keskitettyyn hallinnolliseen 

yhteyspisteeseen. 

polttoainelähteiden vaihtamista nykyisissä 

uusiutuvaa energiaa käyttävissä laitoksissa 

muun muassa takaamalla yksinkertaistettu 

ja nopea lupamenettely, joka saa kestää 

korkeintaan yhden vuoden päivästä, jona 

polttoainelähteen oikeutettu 

vaihtamispyyntö jätetään keskitettyyn 

hallinnolliseen yhteyspisteeseen. 

Perustelu 

Tarkistus liittyy erottamattomasti 17 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. ”Oikeutettu”-

ilmauksen lisäämisellä varmistetaan, että nykyisten laitosten polttoainelähteen 

vaihtamispyyntö on asiaa koskevan EU:n ympäristölainsäädännön mukainen eikä johda 

ympäristövaikutusten riittämättömään arviointiin. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Polttoainelähteen vaihtaminen on sallittua 

16 artiklan mukaisesti perustetulle 

keskitetylle hallinnolliselle yhteyspisteelle 

tehdyn ilmoituksen jälkeen, jos merkittäviä 

kielteisiä ympäristöllisiä tai sosiaalisia 

vaikutuksia ei ole odotettavissa. Keskitetty 

hallinnollinen yhteyspiste päättää kuuden 

kuukauden kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta, riittääkö ilmoitus. 

Polttoainelähteen vaihtaminen on sallittua 

16 artiklan mukaisesti perustetulle 

keskitetylle hallinnolliselle yhteyspisteelle 

tehdyn ilmoituksen jälkeen, kun on 

varmistettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2014/52/EU1a 

(ympäristövaikutusten arvioinnista 

annettu direktiivi), Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY1 

b(strategista ympäristöarviointia koskeva 

direktiivi) ja neuvoston direktiivin 

92/43/ETY1c (luontotyyppidirektiivi) 6 

artiklan 3 ja 4 kohdan noudattaminen ja 

jos merkittäviä kielteisiä ympäristöllisiä tai 

sosiaalisia vaikutuksia ei ole odotettavissa. 

Keskitetty hallinnollinen yhteyspiste 

päättää asiasta kuuden kuukauden kuluessa 

ilmoituksen vastaanottamisesta. 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/52/EU, annettu 16 päivänä 

huhtikuuta 2014, tiettyjen julkisten ja 

yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista 
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annetun direktiivin 2011/92/EU 

muuttamisesta (EUVL L 124, 25.4.2014, 

s. 1).  

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä 

kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 

ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 

30) 

 1 c Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 

annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL 

L 206, 22.7.1992, s. 7). 

Perustelu 

Tarkistus vastaa huolenaiheita, joita kansalaiset ovat ottaneet esille vetoomuksissaan. 

Nimenomainen viittaus tarpeeseen noudattaa ympäristövaikutusten arvioinnista annettua 

direktiiviä, strategista ympäristöarviointia koskevaa direktiiviä ja/tai luontotyyppidirektiiviä 

auttaisi varmistamaan, että nykyisten uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 

polttoainelähteen vaihtamiseen sovellettaisiin edelleen riittävän ympäristöarvioinnin 

vaatimusta. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tieto tukitoimenpiteistä on saatavilla 

kaikille asianmukaisille toimijoille, kuten 

kuluttajille, rakentajille, asentajille, 

arkkitehdeille ja lämmitys-, jäähdytys- ja 

sähkölaitteiden ja -järjestelmien 

toimittajille sekä sellaisten ajoneuvojen 

toimittajille, jotka voivat käyttää 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 

energiaa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tieto tukitoimenpiteistä on saatavilla 

kaikille asianmukaisille toimijoille, kuten 

kuluttajille ja etenkin pienituloisille ja 

haavoittuvassa asemassa oleville 

kuluttajille, itse tuottamaansa uusiutuvaa 

energiaa käyttäville kuluttajille, 

uusiutuvaa energiaa tuottaville 

yhteisöille, rakentajille, asentajille, 

arkkitehdeille ja lämmitys-, jäähdytys- ja 

sähkölaitteiden ja -järjestelmien 

toimittajille sekä sellaisten ajoneuvojen 

toimittajille, jotka voivat käyttää 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 

energiaa. 
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Perustelu 

Vetoomusvaliokunnan vastaanottamat vetoomukset kytkeytyvät suoraan pienituloisten ja 

haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien, itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttävien kuluttajien ja uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen mukaan ottamiseen. Tämä 

vastaa myös vihreiden esittämien muiden tarkistuksen henkeä (katso esimerkiksi 15 artiklaa 

koskeva tarkistus). 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on annettava 

yleisölle tietoja 3 kohdassa tarkoitetuista 

sertifiointijärjestelmistä tai vastaavista 

hyväksymisjärjestelmistä. Jäsenvaltiot 

voivat myös asettaa saataville niiden 

asentajien luettelon, jotka ovat 3 kohdassa 

tarkoitettujen säännösten mukaisesti luvan 

tai hyväksynnän saaneita asentajia. 

4. Jäsenvaltioiden on annettava 

yleisölle tietoja 3 kohdassa tarkoitetuista 

sertifiointijärjestelmistä tai vastaavista 

hyväksymisjärjestelmistä. Jäsenvaltioiden 

on asetettava saataville niiden asentajien 

luettelo, jotka ovat 3 kohdassa 

tarkoitettujen säännösten mukaisesti luvan 

tai hyväksynnän saaneita asentajia. 

Perustelu 

On olennaista, että yleisöllä on tietoa hyväksynnän saaneista asentajista, jos tarkoituksena on 

edistää uusiutuvia energialähteitä. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on tapauksen 

mukaan arvioitava tarvetta laajentaa 

olemassa olevaa 

kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. 

1. Jäsenvaltioiden on arvioitava 

tarvetta laajentaa olemassa olevaa 

kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 

helpotettaisiin uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan kaasun liittämistä siihen. 

Siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden on 

vastattava kaasuverkkoinfrastruktuurin 

sujuvan toiminnan takaamisesta, sen 

ylläpito ja säännöllinen puhdistus 

mukaan lukien. 
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Perustelu 

Operaattoreiden on oltava vastuussa infrastruktuurista, jotta voidaan varmistaa kaasun 

sisällyttäminen uusiutuviin energialähteisiin, mikä kytkeytyy direktiivin muihin osiin. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä 

kehittääkseen siirto- ja 

jakeluverkkoinfrastruktuuria, älykkäitä 

verkkoja, varastointilaitoksia ja 

sähköjärjestelmää sähköjärjestelmän 

turvallisen toiminnan varmistamiseksi 

samalla kun otetaan huomioon 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

sähköntuotannon kehitys, jäsenvaltioiden 

välinen sekä jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden välinen verkkojen 

yhteenliittäminen mukaan lukien. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava myös 

asianmukaiset toimenpiteet 

nopeuttaakseen verkkoinfrastruktuurin 

lupamenettelyjä ja koordinoidakseen 

verkkoinfrastruktuurin hyväksyntä 

hallinnollisten menettelyjen ja 

suunnittelumenettelyjen kanssa. 

 Jollei muuta johdu verkon luotettavuuden 

ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevista 

vaatimuksista, jotka perustuvat 

toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 

määrittelemiin läpinäkyviin ja 

syrjimättömiin kriteereihin, 

jäsenvaltioiden on 

 a)  varmistettava, että niiden alueella 

toimivat siirto- ja jakeluverkko-

operaattorit takaavat uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön siirron 

ja jakelun; 

 b) säädettävä, että uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 

verkkoon asetetaan etusijalle tai sen pääsy 
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verkkoon taataan; 

 c) varmistettava, että siirtoverkko-

operaattorit asettavat 

sähköntuotantolaitosten toimituksissa 

etusijalle erilaisia uusiutuvia 

energialähteitä käyttävät tuotantolaitokset 

läpinäkyviä ja syrjimättömiä perusteita 

käyttäen ja siinä määrin kuin kansallisen 

sähköjärjestelmän turvallinen käyttö sen 

sallii;  

 d)  varmistettava erityisten 

läpinäkyvien ja syrjimättömien 

toimenpiteiden käyttöönotto, joilla 

pyritään saavuttamaan kansallisen 

sähköjärjestelmän korkein mahdollinen 

turvallisuustaso; 

 e)  varmistettava, että asianmukaiset 

verkon ja markkinoiden toimintaa 

koskevat toimenpiteet toteutetaan, jotta 

minimoidaan uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 

rajoittaminen. 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa on pidettävä ensisijaisena. Direktiivistä 2009/28/EY tehdyssä komission 

REFIT-arvioinnissa todettiin myös, että uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön 

osalta ajojärjestyksessä etusijalle asettamista ja ensisijaista verkkoon pääsyä koskevien 

säännösten täytäntöönpano on tehokkaasti tukenut uusiutuvien sähkölähteiden käyttöä 

tuotannossa, mikä tukee uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden rahoitusta ja osaltaan 

vaikuttaa edistymiseen kansallisiin tavoitteisiin verrattuna. 

 

 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajiin, jotka itse tuottavat uusiutuvaa 

energiaa, joko yksin tai yhteenliittymien 

kautta, sovelletaan seuraavaa: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kotitalousasiakkaista voi joko yksin tai 

yhteisesti tulla itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttäviä kuluttajia. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että itse 

tuottamaansa energiaa käyttäviin 
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kuluttajiin sovelletaan seuraavaa: 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman kohtuuttomia 

menettelyjä ja maksuja, jotka eivät vastaa 

kustannuksia; 

a) niillä on oikeus kuluttaa itse 

tuottamaansa energiaa ja myydä, myös 

sähkönhankintasopimuksin, uusiutuvista 

energianlähteistä tuotetun sähkön 

ylimääräinen tuotanto ilman verotusta, 

kohtuuttomia menettelyjä ja maksuja 

ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki 

uusiutuviin lähteisiin perustuvan 

energian hajautetusta tuotosta saatavat 

hyödyt; 

Perustelu 

On vältettävä ottamasta käyttöön veroa. Monet vetoomuksen esittäjät korostivat, että tämä on 

erittäin tärkeä asia, joka heidän mielestään tekisi uusiutuvista lähteistä itse tuotetun sähkön 

käytöstä taloudellisesti vähemmän houkuttelevaa. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) niillä on oikeus kuluttaa 

uusiutuvista lähteistä itse tuottamaansa 

energiaa ilman, että siitä peritään 

maksua, palkkiota tai veroa; 

Perustelu 

Kaikkien vastaanotettujen vetoomusten yleisimpänä aiheena on ollut vakaa oikeudellinen 

kehys, ja esillä ovat olleet myös kuluttajien oikeudet. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kunnioitetaan unionin oikeuden periaatteita, kuten oikeusvarmuutta ja oikeutettujen odotusten 

suojelemista. 
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Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

erityisistä toimenpiteistä, joilla pyritään 

edistämään ja helpottamaan uusiutuvista 

lähteistä itse tuotetun uusiutuvan 

energian kulutuksen kehittämistä ja 

poistamaan kaikki olemassa olevat esteet. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on edistettävä itse tuotetun uusiutuvan energian kulutusta ottaen erityisesti 

huomioon myönteiset sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, joita uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun energian hajautetulla tuotannolla on. Tarkistus liittyy 

erottamattomasti koko ehdotuksen logiikkaan. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

soveltamista jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavat yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

2. Jäsenvaltioiden on otettava 

uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen 

ja erityisesti energiaköyhyyden 

vaivaamien pienituloisten kotitalouksien 

muodostamien yhteisöjen 

erityisominaisuudet huomioon 

suunnitellessaan tukijärjestelmiä. 

Perustelu 

Uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen paikallistasolla toteuttamat ja tukijärjestelmistä 

tuetut hankkeet on vapautettava mahdollisimman suuressa määrin valtiontukisäännöistä, jotta 

suosittaisiin uusiutuvan energian kehitystä ja leviämistä kaikkialla unionissa. Vetoomusten 

esittäjien joukossa on pk-yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä kansalaisia, joilla on yhteinen 

näkemys energiakestävästä yhteiskunnasta, jonka toteutukseen olisi mahdollisuuksien mukaan 

kannustettava erityisesti, kun kyse on paikallisista uusiutuvaa energiaa tuottavista yhteisöistä. 
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