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LYHYET PERUSTELUT

Aluekehitysvaliokunta antoi vuonna 2007 teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle 
lausunnon Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja varten. Lausunnossa 
kehotettiin Euroopan komissiota esittämään mahdollisimman pian ehdotuksensa direktiiviksi 
uusiutuvista energialähteistä sekä niiden edistämistä ja teknologian siirtoa sekä tämän 
potentiaalin käyttöön liittyvien parhaiden käytänteiden levittämistä koskevat menetelmät.

Olisi myös muistettava, että valiokunta kannatti tavoitetta, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus olisi keskimäärin 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, ja kehotti 
asettamaan selvät sitovat tavoitteet sähkö-, kuljetus-, lämmitys- ja jäähdytysalaa varten.
Valiokunta kehotti EU:ta selkiyttämään alueiden ja paikallisviranomaisten tehtäviä, oikeuksia 
ja vastuita kyseisen politiikan täytäntöönpanossa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Euroopan uutta energiapolitiikkaa olisi tuettava, sillä siinä kunnioitetaan täysin 
jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteidensä yhdistelmä ja niiden kansallista 
itsemääräämisoikeutta ensisijaisten energialähteiden valinnassa samalla kun siinä nojataan 
jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuden henkeen, millä varmistetaan ilmastonmuutosta ja 
ympäristön kestävyyden edistämiseen liittyvää haastetta koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan omaksuminen. Olisi korostettava, että uusiutuvien energianlähteiden 
käyttöön perustuva energiapolitiikka tarjoaa mahdollisuuden hajautettuun energiapolitiikkaan, 
kun hyödynnetään alueiden mahdollisuuksia ja vastataan alueiden tarpeisiin. Tästä syystä 
toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseen. On 
tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat huomioon kaikki mahdolliset uusiutuvien energialähteiden 
käyttöön liittyvät teknologiat.

Komissiota olisi pyydettävä tekemään yhteistuotannosta pakollista, jos se on teknisesti 
mahdollista, kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan biomassan avulla. Lisäksi komission olisi 
tutkittava puulämmityskattiloita koskevien hankkeiden vaikutuksia puualan paikalliseen ja 
kestävään kehittämiseen, koska kyseinen ala on merkittävä alueiden arvon ja 
paikallistalouksien dynamiikan kannalta.

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden ja alueiden olisi tuettava kaikkien uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisessä mukana olevien paikallisten toimijoiden – alue- ja 
paikallisviranomaisten, maanviljelijöiden ja metsänhoitajien, yrittäjien ja kaavoittajien, 
yliopistojen ja tutkijoiden sekä yksityishenkilöiden – aloitteita ja toimia. Niiden olisi myös 
edistettävä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä parannettava uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien tuotteiden jakelu- ja kaupallistamisjärjestelyjä.

Paikallis- ja alueviranomaisten olisi näytettävä esimerkkiä Euroopan kansalaisille ja 
käytettävä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa tekniikkaa tiloissaan, kannustettava 
biopolttoaineiden käyttöä ajoneuvoissaan ja säästettävä energiaa tekemällä energiatehokkaita 
hankintoja.

On korostettava, että uusiutuvien energiamuotojen käyttö sekä laitteiden ja koneiden 
valmistus voi tarjota kehitysmahdollisuuksia monille alueille eri puolilla Eurooppaa, 
erityisesti alueille, joilla vaihtoehtoja uusien työpaikkojen luomiseksi on rajoitetusti.
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Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää vielä 
paljon tutkimusta, tuotekehitystä, julkisuutta ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

Uusiutuvien energialähteiden arvoa alueille on korostettava voimakkaasti. Tästä syystä on 
tärkeää, että uusiutuvia energialähteitä käytetään siten, että siitä on näkyvää lisäarvoa.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Uusiutuvia energialähteitä tukevan 
energiamallin luomiseksi on tarpeen 
varmistaa strateginen yhteistyö, johon 
alueet ja paikalliset viranomaiset 
osallistuvat yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta ne voidaan ottaa suoraan 
mukaan sen kehittämiseen.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Syvää kuivaamatonta turvesuota, 
jonka maaperään tai kasvillisuuteen on 
sitoutunut paljon hiiltä, ei myöskään tulisi 
käyttää muiden uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien hankkeiden 
kehittämiseen, kuten tuulivoimaloiden ja 
niihin liittyvien teiden rakentamiseen 
”kelluvat tiet” ja muu infrastruktuuri 
mukaan lukien. Tällaiset kehitykset 
johtaisivat väistämättä laajoilla alueilla 



AD\731376FI.doc 5/18 PE405.967v02-00

FI

turvesoiden kuivumiseen ja varastoidun 
hiilen pääsemiseen ilmakehään, minkä 
seurauksena muodostuu hiilidioksidia. 

Perustelu

Turvesuot ovat hiilinieluja. Tuulivoimaloiden, ”kelluvien teiden” ja muun infrastruktuurin 
rakentaminen johtaa turpeen kuivumiseen ja häiriöihin veden luonnollisessa suodattumisessa, 
minkä seurauksena suuria määriä hiilidioksidia pääsee ilmakehään aiheuttaen enemmän 
hiilidioksidipäästöjä kuin tuulivoimalan avulla voitaisiin koskaan säästää.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kohtuuttoman hallinnollisen taakan 
välttämiseksi olisi vahvistettava luettelo 
oletusarvoista yleisiä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja varten. Biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden tuottajien olisi aina 
voitava hyötyä luettelossa ilmoitetun 
suuruisista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksistä. Jos tuotantoketjun 
kasvihuonekaasusäästöjen oletusarvo on 
alhaisempi kuin kasvihuonekaasusäästöjen 
vaadittu vähimmäistaso, tuottajien, jotka 
haluavat osoittaa noudattavansa tätä 
vähimmäistasoa, olisi osoitettava, että 
niiden tuotantoprosessin todelliset päästöt 
ovat pienemmät kuin oletusarvojen 
laskennassa käytetyt.

(45) Kohtuuttoman hallinnollisen taakan 
välttämiseksi olisi vahvistettava luettelo 
oletusarvoista yleisiä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja varten. Biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden tuottajien olisi aina 
voitava hyötyä luettelossa ilmoitetun 
suuruisista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksistä, mutta se ei saisi missään 
tapauksessa johtaa niiden jäsenvaltioiden 
ja alueiden syrjintään, joiden maa-alueet 
ovat suhteellisen hedelmättömiä 
maaperän luonteen, ilmaston tai käytössä 
olevien raakamateriaalien vuoksi. Jos 
tuotantoketjun kasvihuonekaasusäästöjen 
oletusarvo on alhaisempi kuin 
kasvihuonekaasusäästöjen vaadittu 
vähimmäistaso, tuottajien, jotka haluavat 
osoittaa noudattavansa tätä 
vähimmäistasoa, olisi osoitettava, että 
niiden tuotantoprosessin todelliset päästöt 
ovat pienemmät kuin oletusarvojen 
laskennassa käytetyt.
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Perustelu

Syrjintää tulisi välttää jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Tämän direktiivin nojalla toteutetuista 
tukitoimenpiteistä, jotka ovat yhteisön 
perustamissopimuksen 87 artiklassa 
tarkoitettua valtiontukea, on 
perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ilmoitettava 
komissiolle, ja niille on saatava komission 
hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. 
Tietojen ilmoittaminen komissiolle tämän 
direktiivin mukaisesti ei vapauta 
jäsenvaltioita EY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan 3 kohdan mukaisesta 
ilmoitusvelvollisuudesta.

(51) Jäsenvaltiot, alueet ja paikalliset 
viranomaiset voivat myöntää julkista 
tukea uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämiseksi, koska ne ovat alun 
perin kalliimpia kuin niiden korvaamat 
energialähteet, minkä vuoksi niiden 
käytön lisääntyminen 
energiamarkkinoilla ei aiheuta 
lyhytaikaisia kaupallisia etuja tai 
alhaisempia hintoja kuluttajille. Tämän 
direktiivin nojalla toteutetuista 
tukitoimenpiteistä, jotka ovat yhteisön 
perustamissopimuksen 87 artiklassa 
tarkoitettua valtiontukea, on 
perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ilmoitettava 
komissiolle, ja niille on saatava komission 
hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. 
Tietojen ilmoittaminen komissiolle tämän 
direktiivin mukaisesti ei vapauta 
jäsenvaltioita EY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan 3 kohdan mukaisesta 
ilmoitusvelvollisuudesta.

Perustelu

Paras tapa tukea vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä jäsenvaltioissa on ottaa ne mukaan 
julkisen tuen piiriin, jolla pyritään edistämään näitä energiamuotoja.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(51 a) Mahdollisuudet vahvistaa 
taloudellista kasvua innovaatioiden avulla 
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ja luoda kestävä ja kilpailukykyinen 
energiapolitiikka on tunnistettu. 
Uusiutuviin lähteisiin perustuvan 
energian tuotanto riippuu usein 
paikallisista tai alueellisista pk-yrityksistä. 
Kasvu- ja työllisyysmahdollisuudet, joita 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
alueelliset ja paikalliset investoinnit 
saavat aikaan jäsenvaltioissa ja niiden 
alueilla, ovat tärkeitä.  Tästä syystä 
komission ja jäsenvaltioiden olisi tuettava 
näillä alueilla kansallisia ja alueellisia 
kehitystoimia, rohkaistava parhaiden 
käytänteiden vaihtoa uusiutuviin 
lähteisiin perustuvan energian tuotannon 
yhteydessä paikallisten ja alueellisten 
kehitysaloitteiden välillä ja edistettävä 
rakennerahastojen käyttöä tällä alalla; 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  3 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä ja kestävän 
kehityksen mukaisista turvelähteistä
peräisin olevan energian osuus liikenteessä 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Perustelu

Useissa EU:n jäsenvaltioissa kestävän kehityksen mukainen turve-energia on tärkeä 
lämmitys- ja sähköenergian lähde alue- ja paikallistasolla, ja sillä voidaan vastata 
hajautettujen ja monipuolisten energiajärjestelmien tarpeisiin. Turpeesta tuotettu liikenteen 
polttoaine täyttäisi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan vaatimuksen, ja sen
ilmastohyödyt ovat samat kuin muilla biopolttoaineilla. Turpeesta tuotettu liikenteen 
polttoaine vauhdittaisi myös toisen sukupolven Fischer–Tropsch-tekniikan myyntiä. Lisäksi 
turpeesta tuotettu liikenteen polttoaine vähentäisi Euroopan unionin riippuvuutta 
tuontienergiasta ja öljystä.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma.

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
toimintasuunnitelman perusteella, joka 
on laadittu paikallisella ja alueellisella 
tasolla ja jota koordinoidaan alueellisilla 
ja kaavoituspolitiikoilla; jäsenvaltioiden 
on aktiivisesti kuultava 
aluesuunnitteluviranomaisia ja paikallisia 
viranomaisia ja otettava ne aikaisessa 
vaiheessa mukaan kansallisten 
toimintasuunnitelmiensa valmisteluun.

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, kuten kansalliset 
suunnitelmat olemassa olevien 
biomassavarojen kehittämiseksi ja uusien 
biomassavarojen hyödyntämiseksi eri 
käyttötarkoituksiin, sekä kuvataan 12–
17 artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet.

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 
tavoitteiden saavuttamiseksi myös 
alueellisella ja paikallisella tasolla
tarvittavat toimenpiteet, kuten kansalliset 
ja alueelliset suunnitelmat olemassa 
olevien biomassavarojen kehittämiseksi ja 
uusien biomassavarojen hyödyntämiseksi 
eri käyttötarkoituksiin, sekä kuvataan 12–
17 artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;
1 a. Komissio antaa paikallisille ja 
alueellisille viranomaisille 
yksityiskohtaiset suuntaviivat niiden 
aktiivisesta roolista ja toimivallasta 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa hyödyntäen olemassa 
oleviin parhaisiin toimintatapoihin 
perustuvia käytännön esimerkkejä 
uusiutuvien energialähteiden käytöstä.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  1 kohta  e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kansalliset lainsäädäntö- ja 
hallinnolliset menettelyt mahdollistavat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamisen ja tukevat 
sitä sekä tukevat yritysten, julkisen 
sektorin, koulujen ja yliopistojen 
yhteistyötä, jotta voidaan luoda alueellisia 
innovaatiokeskittymiä Lissabonin 
strategian mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä; ja

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä ja paikallisille 
uusiutuvan energian laitteille, kuten 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteistot, 
pienet biomassapolttimet, pienimuotoinen 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
biokaasusta, joita koskevat
valtuutusmenettelyt korvataan pelkällä 
ilmoituksella toimivaltaiselle 
hallinnolliselle elimelle; sekä

Perustelu

Pelkkä ilmoitus raskaiden hallinnollisten valtuutusten sijaan nopeuttaa pienten ja paikallisten 
uusiutuvan energian laitteiden käyttöönottoa.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  4 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai

(a) rakennusten energiatehokkuuteen, 
joka määräytyy eristysvaatimusten 
yhdistelmän ja käytetyn 
lämmitysteknologian perusteella lämmön
ja sähkön yhteistuotanto mukaan lukien.

Perustelu

Uusien rakennusten rakentamisen yhteydessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
käyttö on usein mahdollista ilman suuria lisäkustannuksia. Sijoittajille tulisi kuitenkin olla 
olemassa lisävaihtoehtoja teknologian osalta, koska he usein edistävät toimitusvarmuuteen ja 
ilmastonsuojeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamista jopa kustannustehokkaammalla 
tavalla. Olemassa olevien rakennusten osalta uusiutuvan energian tuotantolaitteiden 
asentamiseen liittyy korkeita lisäkustannuksia, jotka vaihtelevat merkittävästi tapauksesta 
toiseen. Tässä yhteydessä hallituksen antama taloudellinen tuki olisi järkevämpi vaihtoehto 
kuin rakennuslait, jotka lisäisivät huomattavasti kustannuksia olemassa olevien rakennusten 
osalta ja toisivat mukanaan byrokraattiset tarkastusmenettelyt.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja 
-määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joilla voidaan merkittävästi 
vähentää energiankulutusta. Tällaisten 
järjestelmien ja laitteiden edistämisessä 
jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisesti 
tai Euroopan tasolla laadittuja energia- tai 
ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja 
-määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joilla voidaan merkittävästi 
vähentää energiankulutusta. Näitä 
järjestelmiä on edistettävä pääasiassa 
kaupunkialueilla, missä ne ovat erityisen 
hyödyllisiä. Tällaisten järjestelmien ja 
laitteiden edistämisessä jäsenvaltioiden on 
käytettävä kansallisesti tai Euroopan 
tasolla laadittuja energia- tai 
ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
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mikäli tällaisia on.

Perustelu

EU:n aluepolitiikan näkökulmasta uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien käytön edistämisen yhteydessä on tärkeää korostaa uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämisen kaupunkiulottuvuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedottaminen ja koulutus Tiedottaminen, koulutus ja tutkimus

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 
uusiutuvien energiamuotojen tutkimusta 
ja kehitettävä yhteyksiä 
tutkimuskeskusten ja teollisuuden välillä 
siten, että helpotetaan uuden teknologian 
täytäntöönpanoa ja tulevaisuuden 
tuotekehittelyä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
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aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille, mikäli 
tällaiset järjestelmät eivät ole jo käytössä 
asianmukaisissa kansallisissa 
koulutusohjelmissa. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

Perustelu

Ottaen huomioon useimmissa jäsenvaltioissa asentajien koulutukseen liittyvät korkeat 
vaatimukset, ehdotettu hyväksymisjärjestelmä on liian laaja-alainen.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
periaatteet yhteistyölle, johon osallistuvat 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset, 
mahdollistaakseen niiden täyden 
osallistumisen tietoja, tietoisuuden 
lisäämistä, neuvontaa ja koulutusta 
koskevien ohjelmien kehittämiseen.

Perustelu

Alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat tärkeässä asemassa koulutuksen suhteen, ja 
kansalaiset ovat yhä useammin pyytäneet niitä parantamaan nykyisin annettavien tietojen 
laatua.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat siirto- ja 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat siirto- ja 
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jakeluverkko-operaattorit takaavat 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön siirron ja jakelun, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle. Siirtoverkko-
operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset siinä määrin 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii.

jakeluverkko-operaattorit takaavat 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön siirron ja jakelun, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle. Siirtoverkko-
operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset siinä määrin 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii ja se ei vaikuta 
yhdistettyjen lämpö- ja sähkövoimaloiden 
toimintaan.

Perustelu

Sekä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytöllä ja sen edistämisellä että lämmön 
ja sähkön yhteistuotannolla pyritään lisäämään toimitusvarmuutta ja ilmastonsuojelua, ja 
niitä tulisi pitää yhtä tärkeinä välineinä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Yksittäisissä 
tapauksissa kyseisen voimalan myötävaikutusta toimitusvarmuuteen ja ilmastonsuojeluun 
tulisi arvioida ottaen samalla huomioon taloudelliset seikat. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka tammikuussa 2008 tai 
sen jälkeen on ollut jossakin seuraavassa 
tilassa, riippumatta maan nykytilasta:

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu:

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa 
määrin muokattu ihmisen toimesta, eli 
metsä, jossa ei tiettävästi ole ollut 
merkittäviä ihmisen interventioita tai 
jossa viimeisin ihmisen interventio on 
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tapahtunut riittävän kauan sitten, jotta 
luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen;
(b) luonnonsuojelualueeksi nimetty alue, 
ellei ole näyttöä siitä, että kyseisen raaka-
aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta, 

(a) luonnonsuojelualueeksi lain mukaisesti 
nimetyltä alueelta, ellei ole näyttöä siitä, 
että kyseisen raaka-aineen tuotanto ei 
haittaa tätä luonnonsuojelutarkoitusta,

(c) biologisesti erityisen monimuotoinen 
laidunmaa, eli lajirikas, lannoittamaton ja 
pilaantumaton ruohoalue.

(b) biologisesti erityisen monimuotoiselta 
laidunmaalta, eli lajirikkaalta, 
lannoittamattomalta ja pilaantumattomalta 
ruohoalueelta,
(c) alueelta, jolla maankäyttöä on 
muutettu laittomasti tai neitseellisiä 
kosteikkoja on tuhottu, minkä 
seurauksena maan hiilivaranto saattaa 
hävitä.

Komissio vahvistaa tarvittavat kriteerit ja 
maantieteelliset alueet c alakohdan alaan 
kuuluvien ruohoalueiden 
määrittämiseksi. Tällaisesta 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Alkuperäinen määritelmä 15 artiklan 3 kohdassa "metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta" on virheellinen, ja sitä käytetään lähinnä tilastointiin. 
Määritelmä voi johtaa vääriin tulkintoihin siitä, mitkä metsät kuuluvat tähän kategoriaan. 
Joissakin tapauksissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoidetut metsät, jotka ovat 
tavanomaisessa taloudellisessa käytössä, voitaisiin katsoa koskemattomiksi biologisesti 
monimuotoisiksi metsiksi, ja ne jäisivät 10 prosentin biopolttoainetavoitteen ulkopuolelle.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavat 
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biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, 
joka tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

puuperäiset raaka-aineet, joita käytetään 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuottamiseen, on saatava:

(a) kosteikko, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämä tai 
kyllästämä alue, mukaan luettuina 
neitseelliset turvesuot;

(a) metsistä, joita hoidetaan ja hakataan 
metsien suojelua Euroopassa käsittelevän 
ministerikokouksen (MCPFE) kestävää 
metsänhoitoa koskevien perusteiden tai 
muissa alueellisissa metsäpoliittisissa 
prosesseissa vahvistettujen vastaavien 
perusteiden mukaisesti,

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 1 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 
30 prosenttia, tai erillään puut, jotka 
yltävät näihin raja-arvoihin in situ. 

(b) metsistä, jotka ovat kansallisen metsä-
ja ympäristölainsäädännön mukaisia, tai

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos 
maa oli raaka-aineen hankinnan 
ajankohtana samassa tilassa kuin 
tammikuussa 2008.

(c) kosteikoilta, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämältä 
tai kyllästämältä alueelta, mukaan 
luettuina neitseelliset turvesuot; edellä 
1 kohdassa luetelluissa tarkoituksissa 
hankittu turve ei saa ylittää sen 
luonnollista vuosittaista hankintaa.

Perustelu

Metsien suojelua Euroopassa käsittelevissä ministerikokouksissa (Ministerial Conferences on 
the Protection of Forests in Europe, MCPFE) on lueteltu kattavasti kestävän metsänhoidon 
perusteet ja indikaattorit. Kyseiset perusteet on myös pantu täytäntöön kansallisella tasolla, 
ja ne ovat nykyisin olennainen osa kansallista metsälainsäädäntöä monissa EU-maissa. Eri 
puolilla maailmaa on otettu käyttöön vastaavia perusteita ja indikaattoreita, ja niitä olisi 
sovellettava metsistä peräisin oleviin raaka-aineisiin Euroopan ulkopuolella.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla  1 kohta  a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) alueiden osallistuminen tähän 
prosessiin sekä paikallis- ja aluetasolla 
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toteutetut toimet;

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla  1 kohta  c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) julkinen tuki näille energioille, 
johon saattaa kuulua rakennerahastojen 
käyttö energiateknologioita koskevaa 
tutkimusta ja niiden kehitystä varten 
Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
määräysten mukaisesti;

Perustelu

Rakennerahastojen kaltaisten yhteisön välineiden käytön tulisi vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja 
innovointikykyä näillä alueilla.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla  1 kohta  k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian tuottamiseen liittyvien 
investointien arvioidut vaikutukset 
alueellisiin kehitystavoitteisiin;

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla  5 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) eri biopolttoaineiden suhteelliset 
ympäristöhyödyt ja -kustannukset, 
yhteisön tuontipolitiikan vaikutukset 
niihin, energiansaannin varmuuteen 
liittyvät näkökohdat sekä tavat saavuttaa 

(a) eri biopolttoaineiden suhteelliset 
ympäristöhyödyt ja -kustannukset, siten 
että otetaan erityisesti huomioon niiden 
vaikutukset biopolttoaineiden tuotantoon, 
jakeluun ja käyttöön osallistuvien 



AD\731376FI.doc 17/18 PE405.967v02-00

FI

tasapaino oman tuotannon ja tuonnin 
välillä;

alueiden taloudelliseen tilanteeseen;

(a a) yhteisön tuontipolitiikan vaikutukset 
niihin, energiansaannin varmuuteen 
liittyvät näkökohdat sekä tavat saavuttaa 
tasapaino oman tuotannon ja tuonnin 
välillä;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla  5 kohta  d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian tuotantoon kohdistuvien 
jäsenvaltion investointien ja alueellisten 
investointien vaikutus alueelliseen 
kasvuun ja työllisyyteen;
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