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Tarkistus 419
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma. 

1. Kunkin jäsenvaltion on yhteistyössä 
alueellisten viranomaistensa kanssa 
vahvistettava kansallinen 
toimintasuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Asianomaisten hallitusten tulisi täyttää asiaa koskevat velvoitteensa.

Tarkistus 420
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma.

1. Kunkin jäsenvaltion on yhteistyössä 
alueellisten viranomaistensa kanssa ja 
sidosryhmiä tarkoin kuullen vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Alueellisten viranomaisten on nimenomaisesti osallistuttava kansallisten 
toimintasuunnitelmien laatimismenettelyyn. Sidosryhmien on osallistuttava aktiivisesti 
kansallisten toimintasuunnitelmien kehittämiseen teknisen asiantuntemuksensa avulla pitkän 
aikavälin sijoitusvarmuuden takaamiseksi.
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Tarkistus 421
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 liikenteen osa-aloilla, 
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 ja niiden käytön 
tukemiseksi sähköntuotannossa, 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä
liikenteen osa-aloilla ottaen huomioon 
kilpailun niiden käytöstä muuhun kuin 
energiatarkoitukseen (erityisesti 
elintarviketuotantoon ja aineiden 
uusiokäyttöön), sekä kuvataan 12–17 
artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on 
säädettävä maksullisiksi.

Or. de

Perustelu

Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohta) niiden 
liikennemuotojen, joka tällä hetkellä käyttävät eniten fossiilista energiaa ja aiheuttavat 
suurimmat hiilidioksidipäästöt, on osallistuttava suurimmalla osuudella uusiutuvaa energiaa 
koskevan 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseen. Ehdotetun lisäyksen avulla lisätään 
liikenteen alan velvoitteiden jakamisen avoimuutta.
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Tarkistus 422
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 sekä 
liikennettä koskeva jäsenvaltion 
energiatehokkuustavoite, 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.

Or. en

Perustelu

Koska uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoite on prosentuaalinen, on tärkeää ottaa se 
huomioon yhdessä energian kokonaiskysyntää vähentävien toimien kanssa.

Tarkistus 423
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 
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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.

tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, kuten yhteistyö paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten viranomaisten 
välillä, kansalliset suunnitelmat olemassa 
olevien varojen kehittämiseksi ja uusien 
varojen hyödyntämiseksi eri 
käyttötarkoituksiin, sekä kuvataan 12–17 
artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Samalla, kun uusiutuviin energialähteisiin liittyvä hankkeita hyväksytään ja tuetaan 
kansallisella tasolla, ongelmia aiheutuu usein hyväksymis- ja sallimisvaiheessa 
paikallistasolla. Siksi on tärkeää taata, että kansalliset toimintasuunnitelmat varmistavat 
hallinnon eri tasojen koordinoinnin tehostamisen jäsenvaltioissa. Viittaaminen pelkästään 
biomassaan rajoittaa kohdan soveltamista.

Tarkistus 424
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 tarvittavat 
toimenpiteet, kuten kansalliset 
suunnitelmat olemassa olevien 
biomassavarojen kehittämiseksi, uusien 
biomassavarojen hyödyntämiseksi eri 
käyttötarkoituksiin ja 
yhteistuotantolaitoksissa käytettävän 
biomassan osuuden lisäämiseksi, sekä 
kuvataan 12–17 artiklan vaatimusten 
täyttämiseksi toteutettavat toimenpiteet.
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Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla on tärkeä tehtävä direktiivin täytäntöönpanossa. Euroopan unionin maiden 
biomassaresurssit ovat rajalliset, ja on jäsenvaltioiden vastuulla varmistaa, että 
biomassasektori voi olla täysimääräisesti mukana uusiutuvien energialähteiden osuuden 
lisäämisessä. Biomassan poltto aiheuttaa huomattavaa energiahukkaa, ja on erittäin tärkeätä, 
että biomassaa käytetään ensisijaisesti yhteistuotantolaitoksissa hävikin minimoimiseksi 
muuntoprosessissa.

Tarkistus 425
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 tarvittavat 
toimenpiteet, kuten kansalliset 
suunnitelmat olemassa uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseksi ja uusien 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseksi eri käyttötarkoituksiin, 
sekä kuvataan 12–17 artiklan vaatimusten 
täyttämiseksi toteutettavat toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Direktiivi ei koske pelkästään biomassaa, vaan myös uusiutuvia energialähteitä. Niihin 
kuuluvat esimerkiksi tuuli-, vesi- ja aurinkovoima.
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Tarkistus 426
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 tarvittavat 
toimenpiteet, kuten kansalliset 
suunnitelmat olemassa olevien 
biomassavarojen kehittämiseksi ja uusien 
biomassavarojen hyödyntämiseksi eri 
käyttötarkoituksiin, kuvataan 12–17 
artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet sekä toimet, 
joilla poistetaan uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
kehittämisen sääntelyllisiä ja sääntelyyn 
liittymättömiä esteitä.

Kansallisiin toimintasuunnitelmiin on 
myös sisällytettävä toimia, joilla taataan 
päästöttömien ajoneuvojen riittävät 
polttoaineen saantiin liittyvät vaihtoehdot.

Or. en

Perustelu

Lupaavan tekniikan läpimurtoa haittaa usein infrastruktuurin puute. Päästöttömien 
ajoneuvojen, kuten sähkö- tai hybridiautojen, polttoaineen saantimahdollisuuksien 
puuttuminen on yksi syistä siihen, että kuluttajat eivät osta tällaisia ajoneuvoja.
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Tarkistus 427
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa on osoitettava 
uusiutuvista energialähteistä saatavan 
energian käytön vaikutus talouden eri 
aloilla. Erityisesti on esitettävä selvästi eri 
liikennemuotojen vaikutus.

Or. en

Perustelu

Keskittyminen tutkimukseen ja kehittämiseen tässä direktiivissä on erittäin tärkeää.

Tarkistus 428
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisissa toimintasuunnitelmissa on 
ilmoitettava, kuinka suuri osuus on 
varattu edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseen yhdessä direktiiviin 
2006/32/EY sisältyvien 
energiatehokkuutta koskevien 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden kanssa.

Or. it

Perustelu

Energiatehokkuutta koskevien kansallisten toimenpiteiden on muodostettava keskeinen osa 
kansallisista toimintasuunnitelmista, koska energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvien 
energialähteiden lisäämistä koskevien tavoitteiden välillä on suora yhteys.
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Tarkistus 429
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisissa toimintasuunnitelmissa on 
keskityttävä erityisesti tutkimus- ja 
kehittämistoimiin, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saatavaa 
energiaa ja energian säästämistä.

Or. en

Perustelu

Keskittyminen tutkimukseen ja kehittämiseen tässä direktiivissä on erittäin tärkeää.

Tarkistus 430
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää 30 päivään 
kesäkuuta 2009 mennessä jäsenvaltioille 
ohjeeksi uusiutuvaa energiaa koskevien 
toimintaohjelmien sitovan aikataulun, 
joka käsittää ainakin seuraavat seikat:
(a) viitetilastot jäsenvaltioille uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
osuudesta energian loppukulutuksesta 
vuonna 2005 ja viimeisenä saatavissa 
olevana vuotena niin, että 
energiankulutuksen määrittävät 
seuraavat tekijät:
– kiinteät polttoaineet, öljy, kaasu, 
uusiutuvat energialähteet, sähkö ja lämpö 
(johdettu lämpö, kaukolämmitys ja 
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-jäähdytys); lämmön ja sähkön tuotanto 
uusiutuvien ja muiden kuin uusiutuvien
energialähteiden avulla;
– teollisuus, kotitaloudet ja palvelut sekä 
liikenne;
– sähkö (lämmitykseen ja jäähdytykseen 
käytettyä sähköä lukuun ottamatta), 
lämpö (lämmitykseen ja jäähdytykseen 
käytetty sähkö mukaan lukien) sekä 
liikenne; kaikissa tapauksissa sekä 
uusiutuvista että muista kuin uusiutuvista 
energialähteistä;
(b) sitovat tavoitteet jäsenvaltioille liittyen 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuuteen energian 
loppukäytöstä vuoteen 2020 mennessä 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti;
(c) sitovat välitavoitteet jäsenvaltioille 
liitteessä I olevan B osan mukaisesti;
(d) jäsenvaltioille annettavat sitovat 
tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 
2020 mennessä, sekä välitavoitteet, jotka 
koskevat uusiutuvista energialähteistä 
saadun energian osuutta sähköstä, 
lämmityksestä, jäähdytyksestä ja 
liikenteestä:
(i) sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta sähköstä:
– kansallinen tavoite, joka koskee 
uusiutuvista energialähteistä saadun
energian osuutta sähköstä vuonna 2020 
liitteessä I olevan A osan 
noudattamiseksi;
– kansalliset välitavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta sähköstä liitteessä I 
olevan B osan noudattamiseksi;
(ii) sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta lämmityksestä ja 
jäähdytyksestä:
– kansallinen tavoite, joka koskee 
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uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta lämmityksestä ja 
jäähdytyksestä vuonna 2020 liitteessä I 
olevan A osan noudattamiseksi;
– kansalliset välitavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta lämmityksestä ja 
jäähdytyksestä liitteessä I olevan B osan 
noudattamiseksi;
(iii) sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta liikenteestä:
– kansallinen tavoite, joka koskee 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta liikenteestä vuonna 
2020 liitteessä I olevan A osan 
noudattamiseksi;
– kansalliset välitavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian osuutta liikenteestä liitteessä I 
olevan B osan noudattamiseksi;
(e) toimet, joiden avulla saavutetaan 
edellä a–d alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet, kuten:
(i) yleiskuva kaikista toimista, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
saatavan energian käyttöä;
(ii) toimet, joilla edistetään uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
käyttöä sähkönä:
– yleiset toimet, kuten verotukseen, 
rahoitukseen, lainsäädäntöön ja muihin 
tekijöihin liittyvä politiikka, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
saatavan energian käyttöä erityisesti 
syrjäisillä ja erityksissä olevilla alueilla, 
joilla on hyvät uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät mahdollisuudet, 
kuten harvaan asutuilla vuoristoalueilla 
ja saarilla;
– erityiset toimet 12, 13 ja 14 artiklan 
vaatimusten täyttämiseksi;
(iii) toimet, joilla edistetään uusiutuvista 

Adlib Express Watermark



AM\730535FI.doc 13/93 PE409.383v01-00

FI

energialähteistä saatavan energian 
käyttöä lämmityksessä ja jäähdytyksessä:
– yleiset toimet, kuten verotukseen, 
rahoitukseen, lainsäädäntöön ja muihin 
tekijöihin liittyvä politiikka, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
saatavan energian käyttöä erityisesti 
syrjäisillä ja erityksissä olevilla alueilla, 
joilla on hyvät uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät mahdollisuudet, 
kuten harvaan asutuilla vuoristoalueilla 
ja saarilla;
– erityiset toimet 12 ja 13 artiklan 
vaatimusten täyttämiseksi;
(iv) toimet, joilla edistetään uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
käyttöä liikenteessä:
– yleiset toimet, kuten verotukseen, 
rahoitukseen, lainsäädäntöön ja muihin 
toimiin liittyvä politiikka, jolla edistetään 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian käyttöä;
– erityiset toimet 12 ja 13 artiklan sekä 15, 
16 ja 17 artiklan vaatimusten 
täyttämiseksi;
(v) erityiset toimet biomassasta saatavan 
energian käytön edistämiseksi:
– yleiset toimet, kuten verotukseen, 
rahoitukseen, lainsäädäntöön ja muihin 
toimiin liittyvä politiikka, jolla edistetään 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian käyttöä;
– erityiset toimet uuden biomassan käytön 
toteuttamiseksi niin, että huomioon 
otetaan seuraavat periaatteet:
– tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava 
biomassan määrä;
– vaadittava biomassan tyyppi ja alkuperä 
on määriteltävä;
– biomassan 
saatavuuden/potentiaalin/tuonnin ja 
tavoitteen on sovittava yhteen;

Adlib Express Watermark



PE409.383v01-00 14/93 AM\730535FI.doc

FI

– määritetään toimia, joilla parannetaan 
biomassan saatavuutta, ottaen huomioon 
muut biomassan käyttäjät (maa- ja 
metsätalous);
(f) arvioinnit:
(i) kunkin uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvän teknologian odotettu panos 
vuoden 2020 sitovien tavoitteiden ja 
sitovien väliaikatavoitteiden 
saavuttamisessa liittyen uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
osuuksiin sähköstä, lämmityksestä ja 
jäähdytyksestä sekä liikenteestä;
(ii) energian kokonaiskulutus ja 
lopullinen kulutus vuonna 2020 
nykyiseen kehitykseen perustuvan mallin 
ja tehokkuusmallin mukaan;
(iii) ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin 2001/42/EY mukainen 
strateginen ympäristöarviointi, joka 
käsittää uusiutuvista energialähteistä 
saatavan energian käytön ympäristöön 
liittyvät hyödyt sekä vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Syrjäisillä ja eristyneillä alueilla ja etenkin saarilla on usein suuri uusiin energialähteisiin 
liittyvä potentiaali, jota ei hyödynnetä asianmukaisesti taitotiedon, asianmukaisen 
suunnittelun ja sopivien rahoitusvälineiden puuttuessa. Uusiutuva energia voi muuttaa nämä 
alueet alikehittyneistä alueista pioneerialueiksi EU:n tavoitteiden saavuttamisessa, mikä 
edistää samalla Euroopan kehitysmallin kehittymistä.

Tarkistus 431
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii kansallisille 
toimintaohjelmille yhteisen sitovan mallin 
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tämän direktiivin liitteenä kesäkuun 
30 päivään 2009 mennessä. Mallia 
käytetään jäsenvaltioiden suuntaviivoina, 
ja se laaditaan kuullen jäsenvaltioita sekä 
kansalaisyhteiskuntaa.
Suuntaviivoilla osoitetaan kansallisten 
toimintaohjelmien rakenne, ja ne 
käsittävät standardimuotoisia tietoja 
ohjausvälineistä ja yleisistä toimista, joita 
jäsenvaltiot aikovat käyttää kansallisten 
tavoitteensa saavuttamiseksi, 
mittaukset/metodologian sekä viitetilastot 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian osuuden laskemiseksi, 
suunnitellut toimet teknologian eri 
sektoreilla (kuten tuulivoiman, 
bioenergian ja aurinkoenergian aloilla) ja 
eri aloilla (kuten teollisuudessa, 
kotitalouksissa ja liikenteessä).
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava yleisistä 
toimista, kuten vero-, rahoitus-, 
lainsäädäntöpolitiikasta ja muusta 
politiikasta, joilla edistetään uusiutuvista 
energialähteistä saadun energian käyttöä, 
sekä kaavailluista toimista, jotka liittyvät 
uusiutuvan energian käyttöön julkisella 
sektorilla.
Avoimuuden parantamiseksi uusien 
energialähteisiin sijoittavien kannalta 
kansallisiin toimintasuunnitelmiin 
sisällytetään kuvaus eri teknologioiden 
tuen tasosta. Komissio julkaisee nämä 
tiedot.

Or. en
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Tarkistus 432
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun useat jäsenvaltiot pyrkivät 
tavoitteisiinsa yhdessä, kunkin 
jäsenvaltion on esitettävä yksityiskohdat 
asiaan liittyvistä sopimuksista 
kansallisessa toimintaohjelmassaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden kahdenvälinen ja monenvälinen yhteinen toiminta on paras tapa taata, että 
kansalliset uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaasti ja 
olemassa olevia tukijärjestelmiä heikentämättä.

Tarkistus 433
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on uusiutuvien 
energialähteiden tukijärjestelmien 
suunnittelussa ja hoidossa pyrittävä 
pitkällä aikavälillä vakaisiin 
toimintaehtoihin.

Or. en

Perustelu

Tukimekanismin äkilliset ja jatkuvat muutokset lisäävät sijoittajien epävarmuutta ja näin 
myös kuluttajille aiheutuvia kustannuksia. Tätä voidaan välttää vain vakailla 
toimintaehdoilla.
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Tarkistus 434
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisissa toimintasuunnitelmissa 
määritellään myös, miten jäsenvaltiot 
aikovat saavuttaa uusiutuvan energian 
tuotantoa koskevat tavoitteet.  
Tarkoituksena on välttää tilanne, jossa 
jäsenvaltio, joka on päättänyt vähentää 
sellaisen energian tuotantoa, jolla ei tueta 
hiilidioksidipäästöjen torjuntaa, korvaisi 
tämän energian tuomalla ulkomailla 
tuotettua energiaa. Näin voidaan välttää 
se, että alhaisempia hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavat tuotantolähteet vähenisivät 
asteittain, jolloin menetettäisiin 
hiilidioksidipäästöjen torjunnassa 
saavutettu edistys.

Or. sv

Perustelu

Hiilidioksidipäästöt eivät saa lisääntyä sen seurauksena, että alhaisempia 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat tuotantolähteet korvataan tuonnilla. Jotta varmistettaisiin 
EU:n energiansaanti tulevaisuudessa, kyseisen maan tuottaman energian osuutta 
menestyvistä energian sisämarkkinoista ei voida vähentää merkittävästi. On hyvin tärkeää, 
että yleisiä päästövähennystavoitteita ei vaaranneta.

Tarkistus 435
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio esittää kesäkuun 30 päivään 
2009 mennessä kansallisia 
toimintasuunnitelmia koskevan mallin, 
jonka avulla jäsenvaltiot saavat ohjeita 
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vaadittavista 3 artiklaan liittyvistä 
vähimmäistekijöistä.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuutta koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia koskevan mallin puuttuminen 
on viivästyttänyt näiden suunnitelmien esittämistä.

Tarkistus 436
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2010.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
uusiutuvaa energiaa koskevat
toimintasuunnitelmansa komissiolle 
vuoden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta. 

Or. de

Perustelu

Uusiutuvaa energiaa koskevat toimintasuunnitelmat ovat tärkeimmät välineet tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, ja jäsenvaltioiden olisi laadittava ne pikimmiten.

Tarkistus 437
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle viimeistään 3  päivänä 
maaliskuuta 2010.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle 31 päivään maaliskuuta 2011 
mennessä. Komissio esittää vuoteen 2009 
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mennessä kansallisia 
toimintasuunnitelmia koskevan mallin, 
jonka avulla jäsenvaltiot saavat ohjeita ja 
joka helpottaa vertailuanalyysejä.

Or. en

Perustelu

On vain loogista ja toteuttamiskelpoista, että ilmoitus kansallisista suunnitelmista tulee sen 
jälkeen, kun direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Komission suuntaviivat 
helpottavat ja nopeuttavat prosessia. Jotta kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitettäisiin 
selkeä näkemys, ne tulisi valmistella ja niistä tulisi ilmoittaa komissiolle jonkin aikaa sen 
jälkeen, kun uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi on siirretty kansalliseen 
lainsäädäntöön. Tällöin on otettava huomioon vaaditun lainsäädännön sekä sääntelyllisen ja 
teknisen mukauttamisen laajuus ja monimutkaisuus.

Tarkistus 438
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2010.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle 31 päivään maaliskuuta 2020 
mennessä. Kansalliset 
toimintasuunnitelmat ja komission arviot 
niistä välitetään Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

On tärkeää arvioida toimintasuunnitelmia ja lähettää ne Euroopan unionin lakia säätäville 
viranomaisille, jotta prosessi pysyisi käynnissä.
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Tarkistus 439
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun jäsenvaltio ilmoittaa kansallisesta 
toimintasuunnitelmastaan 2 kohdan 
mukaisesti, komissio voi hylätä 
suunnitelman tai jonkin sen osan, jos se 
ei sisällä kaikkia 1 b kohdassa vaadittuja 
osia tai ei ole yhteensopiva liitteessä I 
säädettyjen pakollisten tavoitteiden 
kanssa. Tällöin jäsenvaltion on 
ehdotettava tarkistuksia, ja kansallista 
toimintasuunnitelmaa ei pidetä 
hyväksyttynä, ennen kuin komissio on 
hyväksynyt tarkistukset. Komission 
mahdollisen hylkäyspäätöksen syyt 
ilmoitetaan.

Or. en

Perustelu

Sen takaamiseksi, että jäsenvaltioiden kehitystä valvotaan asianmukaisesti ja että kaikkia 
noudattamisen laiminlyöntejä käsitellään nopeasti ja tehokkaasti, tulisi hyväksyä tiukempia 
menettelyjä esitettäviin uusiutuvia energialähteitä koskeviin toimintaohjelmiin liittyen. 
Jälkimmäisten tulee olla jäsenvaltioita sitovia.

Tarkistus 440
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion, jonka uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
jäänyt pienemmäksi kuin liitteessä I 
olevassa B osassa kuvatussa ohjeellisessa 

Poistetaan.

Adlib Express Watermark



AM\730535FI.doc 21/93 PE409.383v01-00

FI

kehityspolussa esitetään, on toimitettava 
viimeistään seuraavan vuoden 30 päivänä 
kesäkuuta komissiolle uusi kansallinen 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus on jatkossa vähintään 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatun 
ohjeellisen kehityspolun mukainen.

Or. de

Perustelu

On ehkä tehotonta tavoitella kehitystä kaksivuotiskausittain, erityisesti jos uusituvan energian 
lisääntyvä käyttö tulevaisuudessa liittyy läheisesti tekniseen kehitykseen.

Tarkistus 441
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvioidessaan jäsenvaltion 
ponnisteluja komission on otettava 
huomioon kyseisen valtion saavuttama 
edistys niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa, joista on säädetty 
direktiivissä 2006/32/EY tarkoitetussa, 
energiatehokkuutta koskevassa 
kansallisessa toimintasuunnitelmassa.

Or. it

Perustelu

Koska energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvien energialähteiden lisäämistä 
koskevien tavoitteiden välillä on suora yhteys, jäsenvaltioiden saavuttamaa edistystä 
energiatehokkuuden suhteen on arvioitava laajemman arvion yhteydessä, kun tarkastellaan 
direktiivissä säädettyjen tavoitteiden täyttämisessä saavutettua edistystä.
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Tarkistus 442
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutuksen määrä kussakin 
jäsenvaltiossa määritellään laskemalla 
yhteen seuraavat osatekijät:

5. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutuksen määrä kussakin 
jäsenvaltiossa määritellään laskemalla 
yhteen seuraavat osatekijät:

(a) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön loppukulutuksen määrä;

(a) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön fysikaalisen loppukulutuksen 
määrä;

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian 
loppukulutuksen määrä;

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian 
fysikaalisen loppukulutuksen määrä;

(c) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian loppukulutuksen määrä 
liikenteessä.

(c) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian fysikaalisen loppukulutuksen 
määrä liikenteessä.

Or. de

Perustelu

Fysikaalinen suure on määrällisesti määritettävissä oleva fysikaalisen kohteen ominaisuus, 
joka on välittömästi mitattavissa tai joka voidaan laskea mittaussuureen perusteella.  Näin 
annetaan oikeudellisesti yksiselitteisempi määritelmä uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian loppukulutuksen laskemiseksi.

Tarkistus 443
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian loppukulutuksen määrä 
liikenteessä.

(c) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian loppukulutuksen määrä liikenteen 
osa-aloilla.

Or. de
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Perustelu

Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohta) niiden 
liikennemuotojen, joka tällä hetkellä käyttävät eniten fossiilista energiaa ja aiheuttavat 
suurimmat hiilidioksidipäästöt, on osallistuttava suurimmalla osuudella uusiutuvaa energiaa 
koskevan osuuden kasvattamiseen. Ehdotetun lisäyksen avulla lisätään liikenteen alan 
velvoitteiden jakamisen avoimuutta.

Tarkistus 444
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa uusiutuvan sähkön 
lopullinen kulutus liikenteessä lasketaan 
osuutena niistä matkustajakilometreistä 
tai rahtitonnikilometreistä, joissa 
käytetään uusiutuvaa sähköä.

Or. en

Tarkistus 445
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen käyttämä uusiutuva energia 
lasketaan nelinkertaisena pyrittäessä 
10 prosentin tavoitteeseen, millä otetaan 
huomioon sähkötoimisen voimansiirron 
luontainen tehokkuusetu.

Or. en
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Tarkistus 446
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
ottamaan huomioon 1 kohtaa 
sovellettaessa niiden muut toimet, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja 
parannetaan toimitusvarmuutta. Komissio 
päättää, millainen tarkistus tehdään 
uusiutuvista energialähteistä saatavaan 
energiaan liittyvään jäsenvaltion 
loppukäyttöön vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tulee olla EU:n keskeisenä prioriteettina. 
Uusiutuvan energia osuuden lisääminen on vain yksi tapa edistää tämän päätavoitteen 
saavuttamista. Siksi komission tulisi ottaa myös huomioon muut vähähiiliset 
energiantuotantotavat uusiutuvia energialähteitä koskevan tavoitteen arvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 447
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin 
pyytää komissiolta lupaa ottaa 1 kohdan 
tarkoituksiin huomioon sellaisten 
uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 
rakentaminen alueellaan, joiden 
tuotantokäyttöön saaminen vie hyvin 
pitkän ajan:

Poistetaan.

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän 
laitoksen rakentaminen on alkanut 
vuoteen 2016 mennessä;
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(b) uusiutuvaa energiaa käyttävän 
laitoksen tuotantokapasiteetti on 
vähintään 5000 MW;
(c) laitosta on mahdotonta saada 
toimintakuntoon vuoteen 2020 mennessä;
(d) laitos on mahdollista saada 
toimintakuntoon vuoteen 2022 mennessä.
Komissio päättää, miten uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
vuonna 2020 kyseisessä jäsenvaltiossa 
muutetaan, ottaen huomioon laitoksen 
rakentamisen vaiheen, laitokselle annetun 
taloudellisen tuen määrän ja laitoksen 
valmistuttua sen vuodessa keskimäärin 
tuottaman uusiutuvan energian määrän.
Komissio vahvistaa 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 säännöt tämän 
säännöksen täytäntöönpanoa varten.

Or. sl

Tarkistus 448
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin
pyytää komissiolta lupaa ottaa 1 kohdan 
tarkoituksiin huomioon sellaisten 
uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 
rakentaminen alueellaan, joiden 
tuotantokäyttöön saaminen vie hyvin 
pitkän ajan:

2. Jäsenvaltio voi pyytää komissiolta lupaa 
ottaa 1 kohdan tarkoituksiin huomioon 
sellaisten uusiutuvaa energiaa käyttävien 
laitosten rakentaminen alueellaan, joiden 
tuotantokäyttöön saaminen vie hyvin 
pitkän ajan edellyttäen, että uusiutuvaa 
energiaa käyttävän laitoksen rakentaminen 
on alkanut vuoteen 2019 mennessä:

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentaminen on alkanut vuoteen 2016
mennessä;

(b) uusiutuvaa energiaa käyttävän 
laitoksen tuotantokapasiteetti on 
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vähintään 5000 MW;
(c) laitosta on mahdotonta saada 
toimintakuntoon vuoteen 2020 mennessä;
(d) laitos on mahdollista saada 
toimintakuntoon vuoteen 2022 mennessä.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on sallittava mahdollisimman suuri joustavuus, eikä niille saa asettaa liian 
tiukkoja ehtoja.

Tarkistus 449
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin 
pyytää komissiolta lupaa ottaa 1 kohdan 
tarkoituksiin huomioon sellaisten 
uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 
rakentaminen alueellaan, joiden 
tuotantokäyttöön saaminen vie hyvin 
pitkän ajan:

2. Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin 
pyytää komissiolta lupaa ottaa 1 kohdan 
tarkoituksiin huomioon sellaisten 
uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 
rakentaminen alueellaan, joiden 
tuotantokäyttöön saaminen vie hyvin 
pitkän ajan:

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentaminen on alkanut vuoteen 2016
mennessä;

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentaminen on alkanut vuoteen 2018
mennessä;

(b) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
tuotantokapasiteetti on vähintään 
5000 MW;

(b) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
tuotantokapasiteetti on vähintään 
1 000 MW tai ainakin 5 prosenttia 
asianomaisen jäsenvaltion energian 
enimmäiskapasiteetista;

(c) laitosta on mahdotonta saada 
toimintakuntoon vuoteen 2020 mennessä;

(c) laitosta on mahdotonta saada 
toimintakuntoon vuoteen 2020 mennessä;

(d) laitos on mahdollista saada 
toimintakuntoon vuoteen 2022 mennessä.

(d) laitos on mahdollista saada 
toimintakuntoon vuoteen 2024 mennessä.

Or. en
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Perustelu

Alun perin määritetyt vaatimukset ovat syrjiviä, koska ne mahdollistavat tämän säännöksen 
soveltamisen vain hyvin harvojen jäsenvaltioiden tapauksessa ja erityisten uusien 
energialähteisiin liittyvien tekniikoiden ollessa kyseessä.

Tarkistus 450
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin 
pyytää komissiolta lupaa ottaa 1 kohdan 
tarkoituksiin huomioon sellaisten 
uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 
rakentaminen alueellaan, joiden 
tuotantokäyttöön saaminen vie hyvin 
pitkän ajan:

2. Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin 
pyytää komissiolta lupaa ottaa 1 kohdan 
tarkoituksiin huomioon sellaisten 
uusiutuvaa energiaa käyttävien laitosten 
rakentaminen, joiden tuotantokäyttöön 
saaminen vie hyvin pitkän ajan:

Or. en

Perustelu

Sana "alueellaan" voi rajoittaa direktiivin soveltamista niin, että kun hanke on kahden 
jäsenvaltion välinen, siihen ei voitaisi soveltaa joustavuussäännöstä.

Tarkistus 451
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentaminen on alkanut vuoteen 2016
mennessä;

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentamiseen vaadittavat luvat on 
annettu vuoteen 2015 mennessä;

Or. de
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Perustelu

Monissa rakennushankkeissa esiintyy väistämättä myöhästymisiä. Tästä syystä tietynasteinen 
joustavuus on välttämätöntä.  Kun mukaan hyväksytään rakennushankkeita, jotka otetaan 
mukaan kuusi kuukautta määräajan umpeutumisen jälkeen, tarvitaan välitavoitteeseen 
tietynasteista joustoa, jotta edistyminen ei häiriytyisi (sillä tämä ei johda tavoitteen 
löyhentämiseen).

Tarkistus 452
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentaminen on alkanut vuoteen 2016
mennessä;

(a) uusiutuvaa energiaa käyttävän laitoksen 
rakentaminen on alkanut vuoteen 2018
mennessä;

Or. en

Perustelu

Jos 5 artiklan 2 kohdan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään rakentamisen aloittamista 
vuonna 2016, tämä voi aiheuttaa tarpeettomia rajoituksia. Merellä olevan tuulivoimalan 
valmisteluaika voi kestää kaksi vuotta, ja se suljettaisiin pois tällä perusteella. Se tulisi 
kuitenkin ottaa mukaan, kun arvioidaan, miten jäsenvaltiot ovat saavuttaneet tavoitteensa. 
Tämä vaatimus tulisi ulottaa vuoteen 2018.

Tarkistus 453
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusiutuvaa energiaa käyttävän 
laitoksen tuotantokapasiteetti on 
vähintään 5000 MW;

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Jotta uusiutuvan energian osuutta koskevan tavoitteen saavuttamisessa otettaisiin huomioon 
myös sellaiset pienet laitokset, joilla on kokonaisuuden kannalta suurta potentiaalia, kaikki 
laitokset olisi huomioitava.

Tarkistus 454
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää, miten uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
vuonna 2020 kyseisessä jäsenvaltiossa 
muutetaan, ottaen huomioon laitoksen 
rakentamisen vaiheen, laitokselle annetun 
taloudellisen tuen määrän ja laitoksen 
valmistuttua sen vuodessa keskimäärin 
tuottaman uusiutuvan energian määrän.

Komissio päättää, miten uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
vuonna 2020 kyseisessä jäsenvaltiossa 
muutetaan, ottaen huomioon laitoksen 
valmistuttua sen vuodessa keskimäärin 
tuottaman uusiutuvan energian määrän.

Or. de

Perustelu

Ainoa olennainen tekijä näiden laitosten osuuden laskemisessa on niiden tuotantokapasiteetti, 
sillä direktiivin tavoitteena on uusiutuvan energian osuuden lisääminen Euroopan unionin 
energian loppukulutuksessa.

Tarkistus 455
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että sen on
ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta 
saavuttaa uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle vuoteen 2020 
mennessä liitteessä I olevassa A osassa 

Poistetaan.
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olevan taulukon kolmannessa 
sarakkeessa asetettua osuutta, sen on 
mahdollisimman pian ilmoitettava tästä 
komissiolle. Jos komissio katsoo asiaa 
koskevassa päätöksessään ylivoimaisen 
esteen tulleen toteen näytetyksi, se päättää 
tarkistuksesta uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian 
loppukulutukseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020. 

Or. de

Perustelu

Viittaus ylivoimaiseen esteeseen on tarpeeton tässä direktiivissä. 

Tarkistus 456
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että sen on 
ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta 
saavuttaa uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle vuoteen 2020 mennessä 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa 
asetettua osuutta, sen on mahdollisimman 
pian ilmoitettava tästä komissiolle. Jos 
komissio katsoo asiaa koskevassa 
päätöksessään ylivoimaisen esteen tulleen 
toteen näytetyksi, se päättää tarkistuksesta 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutukseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020.

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että sen on 
ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta 
saavuttaa uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle vuoteen 2020 mennessä 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa 
asetettua osuutta, sen on mahdollisimman 
pian ilmoitettava tästä komissiolle. Jos 
komissio katsoo asianomaisen 
jäsenvaltion perinpohjaisen kuulemisen 
jälkeen asiaa koskevassa päätöksessään 
ylivoimaisen esteen tulleen toteen 
näytetyksi, se päättää tarkistuksesta 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutukseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\730535FI.doc 31/93 PE409.383v01-00

FI

Tarkistus 457
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että sen on 
ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta 
saavuttaa uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle vuoteen 2020 mennessä 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa 
asetettua osuutta, sen on mahdollisimman 
pian ilmoitettava tästä komissiolle. Jos 
komissio katsoo asiaa koskevassa 
päätöksessään ylivoimaisen esteen tulleen 
toteen näytetyksi, se päättää tarkistuksesta 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutukseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 
loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
a alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltiossa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määränä, johon ei lasketa sähkön 
tuotantoa ylämäkeen aiemmin pumpattua
vettä käyttävissä pumppuvoimalaitoksissa, 
tarkistettuna 10 artiklan mukaisesti.

4. Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 
loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
a alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltiossa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määränä, johon ei lasketa sitä 
pumppuvoimalaitoksissa tuotettua 
sähköä, joka vastaa aikaisemmin 
pumpatun veden määrää.
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Or. es

Perustelu

Yhdistetyistä pumppuvoimalaitoksista lähtöisin olevan uusiutuvan energian laskeminen olisi 
määritettävä selvästi sen varmistamiseksi, että kaikkiin jäsenvaltioihin sovelletaan samoja 
kriteerejä. Kun kyse on pelkästä pumppauksesta, laskeminen on yksinkertaista, koska vain osa 
tällaisten laitosten tuottamasta energiasta on uusiutuvaa. Kun kyse on yhdistetystä 
pumppuvoimalaitoksesta, luonnollisista lähteistä tuotettavan sähkön määrä on arvioitava.  
Asian yksinkertaistamiseksi voitaisiin olettaa, että pumppauksesta saadun energian määrä on 
tietty prosenttiosuus (60–70 prosenttia) pumppauksen kulutuksesta.

Tarkistus 459
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 
loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
a alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltiossa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määränä, johon ei lasketa sähkön 
tuotantoa ylämäkeen aiemmin pumpattua 
vettä käyttävissä pumppuvoimalaitoksissa, 
tarkistettuna 10 artiklan mukaisesti.

4. Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 
loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
a alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltiossa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määränä, johon ei lasketa sähköä, 
joka tuotetaan ylämäkeen aiemmin 
pumpatusta vedestä
pumppuvoimalaitoksissa, tarkistettuna 
10 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jos pumppuvoimalaitoksissa tuotettu sähköntuotanto jätetään laskujen ulkopuolelle, 
komission ehdotus voidaan tulkita siten, että pumppuvoimalaitosten sähköntuotanto 
kokonaisuudessaan, myös luonnollisesta virrasta tuotettu sähkö, jätetään tavoitteiden 
saavuttamisen ulkopuolelle. Tästä syystä säännöstä on selvennettävä niin, että ainoastaan 
pumpatusta vedestä tuotettu sähkö jätetään laskujen ulkopuolelle.
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Tarkistus 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa ei 
voida laskea tarkasti, mukaan lasketaan
70 prosenttia tällaisen jätteen 
kokonaismäärästä.

Or. es

Perustelu

Laskettaessa teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa Eurostat laskee mukaan 
50 prosentin osuuden yhdyskuntajätteestä.   Tiettyjen jäsenvaltioiden teettämät viralliset 
tutkimukset osoittavat, että 70 prosenttia jätteestä on biohajoavaa, joten tämä voitaisiin 
määrittää kaikissa jäsenvaltioissa yleisesti sovellettavaksi osuudeksi.

Tarkistus 461
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesivoimalla tuotettu sähkö otetaan 
huomioon liitteessä II olevan 
normalisointisäännön mukaisesti.

Vesivoimalla tuotettu sähkö 
normalisoidaan, jotta voidaan ottaa 
huomioon vuotuinen vaihtelu tämän 
direktiivin voimaantulopäivän jälkeen. 
Komissio laatii normalisointia koskevat 
säännöt xxx mennessä noudattaen 
21 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu malli antaa joissakin tapauksissa vääristyneen kuvan tuotannosta. Malli ei heijasta 
onnistuneesti vuotuista tuotantoa, jos laitosta on muutettu niin, että sen kapasiteetti ei ole 
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kasvanut, mutta tuotanto on lisääntynyt. Myöskään sijoitukset, jotka lisäävät kapasiteettia 
mutta eivät lisää tuotetun energian määrää, eivät näy oikealla tavalla. Toimivampi malli 
tulevan vesivoiman tuotannon normalisoimiseksi tulisi kehittää komitologiamenettelyllä.

Tarkistus 462
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesivoimalla tuotettu sähkö otetaan 
huomioon liitteessä II olevan 
normalisointisäännön mukaisesti.

Vesivoimalla ja tuulienergiasta tuotettu 
sähkö otetaan huomioon liitteessä II olevan 
normalisointisäännön mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Vesivoimalla ja tuulienergiasta tuotettu sähkö otetaan huomioon liitteessä II olevan 
normalisointisäännön mukaisesti.

Tarkistus 463
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Uusiutuvista lähteistä tuotetun, 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä käytetyn 
energian loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun ja
valmistusteollisuuden, liikenteen,
kotitalouksien, palvelujen, maatalouden 
sekä metsä- ja kalatalouden lämmitys- ja 
jäähdytyskäyttöön toimitetun energian 
kulutuksena, mukaan luettuna 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
kaukolämmityksen tai -jäähdytyksen 
kulutus, tarkistettuna 10 artiklan 

5. Uusiutuvista lähteistä tuotetun, 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä käytetyn 
energian loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltion
uusiutuvista energialähteistä tuotetun
kaukolämmön ja jäähdytyksen määränä 
lisättynä muulla uusiutuvista 
energialähteistä saadun energian 
kulutuksella teollisuuden, kotitalouksien, 
palvelujen, maatalouden sekä metsä- ja 
kalatalouden lämmitys- ja 
jäähdytyskäyttöön ja tuotantotarkoituksiin
toimitetun energian kulutuksena 
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mukaisesti. tarkistettuna 10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

5 artiklassa käsitellään laskemista, ja on tärkeää, että laskelmat ovat johdonmukaisia. 
Komissio ehdottaa, että (uusiutuvan) energian lopulliseen soveltamiseen sisällytetään 
jakeluhäviö, mikä on Ruotsin mielestä hyvä asia, koska 6 artiklassa tarkoitetut alkuperätakuut 
annetaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannolle, ja ne kattavat jakeluhäviön. Lisäksi 
artiklassa on virhe, koska liikenne sisältyy 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, minkä vuoksi 
liikenne on poistettava 5 artiklan 5 kohdasta.

Tarkistus 464
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

Aaerotermistä, geotermistä ja 
hydrotermista energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama energia otetaan 
huomioon 1 kohdan b alakohdan 
tarkoituksiin, jos syötetty primaarienergia 
on pienempi kuin lopullinen saatava 
energia. Lämpöpumppujen tuottaman 
uusiutuvan energian laskemisessa otetaan 
huomioon vain ympäristöstä (ilmasta, 
maaperästä ja vedestä) saatu osuus.

Or. en
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Perustelu

Lämpöpumppu luetaan uusiutuviin energialähteisiin, jos käytettävä uusiutumaton 
primaarienergia on pienempi kuin lopulta saatava energia. Tällainen lähestymistapa on 
tärkeä EU:n energia- ja ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 465
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

Maaperään, ilmaan tai veteen 
varastoitunutta geotermistä, aerotermistä 
tai hydrotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin, jos 
uusiutumiskerroin on suurempi kuin 0 eli 
uusiutuvista energialähteistä tuotettava 
energia on suurempi kuin käytettävä 
muista lähteistä saatava energia.

Or. en

Perustelu

Sen takaamiseksi, että oikeat lämpöpumput sisällytetään direktiiviin uusiutuvina 
energianlähteinä ja että muut, jotka eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, jätetään pois, 
haluamme esittää uutta periaatetta sen määrittämiseksi, katsotaanko lämpöpumppu 
uusiutuvaksi energiateknologiaksi: Kaikki lämpöpumput, jotka tuottavat primaarista 
syöttöenergiaa enemmän uusiutuvaa energiaa, katsotaan uusiutuvaksi energiaksi. Tämä 
voidaan laskea käyttäen uusiutumiskerrointa (UK).

    E uusiutuvat energialähteet
UK =                          - 1 > 0
               E muut lähteet
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Tarkistus 466
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

Aaerotermistä, geotermistä ja 
hydrotermista energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin, jos syötetty 
primaarienergia on pienempi kuin 
lopullinen saatava energia. 
Lämpöpumppujen tuottaman uusiutuvan 
energian laskemisessa otetaan huomioon 
vain ympäristöstä (ilmasta, maaperästä ja 
vedestä) saatu osuus.

Or. en

Perustelu

Lämpöpumppu luetaan uusiutuviin energialähteisiin, jos käytettävä uusiutumaton 
primaarienergia on pienempi kuin lopulta saatava energia. Tällainen lähestymistapa on 
tärkeä EU:n energia- ja ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 467
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa, hukkalämpöä tai 
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lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan b 
alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

muuta uusiutuvista energialähteistä 
peräisi olevaa termaalista lämpöä 
käyttävien lämpöpumppujen tuottama 
terminen energia otetaan huomioon 
1 kohdan b alakohdan tarkoituksiin siinä 
määrin kuin se on suurempi kuin 
uusiutumattomista energialähteistä 
peräisin oleva lopullinen syötetty energia, 
jota järjestelmien käyttäminen edellyttää.

Or. en

Perustelu

Lämpöpumput, joita käytetään parantamaan energian talteenottoa savukaasuista ja muista 
hukkalämmön lähteistä, tuottavat termaalista energiaa kaukolämpöä ja jäähdytystä varten, ja 
ne tulisi ottaa huomioon määritettäessä uusiutuvista energialähteistä saatavan energian 
loppukulutusta.

Maaperän tai pohjaveden geotermisiä resursseja käyttävät lämpöpumput tarvitsevat 
toimiakseen jonkin verran energian (tavallisesti sähkön) syöttämistä, kuten kaikki muutkin 
energiajärjestelmät. Jotta voitaisiin käsitellä tuotetun uusiutuvan ja käyttökelpoisen lämmön 
kokonaismäärää, lopullinen syötettävä energia on vähennettävä matalasta geotermisestä 
lämmityksestä ja jäähdytyksestä.

Tarkistus 468
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien lämmitys-
tai jäähdytysjärjestelmien tuottama 
terminen energia otetaan huomioon 
1 kohdan b alakohdan tarkoituksiin
ainoastaan siinä laajuudessa, kuin se 
ylittää järjestelmän käyttöön tarvittavan 
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energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

primäärienergian määrän, joka on 
lähtöisin muista kuin uusiutuvista 
lähteistä. Kyseiset lämmitys- tai 
jäähdytysjärjestelmät on rakennettava ja 
sijoitettava asianmukaisesti ja niiden 
toiminta on annettava pätevän ja 
koulutetun henkilön vastuulle. 
Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen energiatehokkuuden on 
täytettävä asetuksen (EY) N:o 1980/2000 
nojalla säädetyt ja tarkistetut 
ympäristömerkin vähimmäisvaatimukset ja 
soveltuvin osin erityisesti päätöksellä 
2007/742/EY vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

Or. de

Perustelu

Tehokkaimpia lämpöpumppuja saa tukea ainoastaan direktiivin 2007/742/EY mukaisesti. 
Lämpöpumppujen tuottama terminen energia sisältyy jo voimassa olevaan direktiiviin 
2006/32/EY, joka käsittelee energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja. On 
varmistettava, että pätevät ja koulutetut henkilöt vastaavat erilaisten lämpöpumppujen 
käytöstä.

Tarkistus 469
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 

Maaperän tai veden geotermisiä 
resursseja tai ilmaan sitoutunutta lämpöä
käyttävien lämpöpumppujen tuottaman 
termisen energian uusiutuva osa otetaan 
huomioon 1 kohdan b alakohdan 
tarkoituksiin edellyttäen, että kyseisten 
lämpöpumppujen energiatehokkuus täyttää 
asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla 
säädetyt ja tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
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energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset. Uusiutuva osa 
määritetään luodun termaalisen energian 
ja lämpöpumpun käyttämän perinteisen 
primaarienergian välisenä erotuksena.

Or. en

Perustelu

Kaikki lämpöpumput tarvitsevat tekniikasta riippumatta perinteistä energiaa. Siksi on 
epätarkkaa katsoa kaikki lämpöpumpun tuottama energia uusiutuvaksi. Huomioon tulisi ottaa 
vain osa tuotetusta termaalisesta kokonaisenergiasta. Tämä osa vastaa luodun termaalisen 
energian ja lämpöpumpun käyttämän perinteisen primaarienergian välistä erotusta. Lisäksi 
tällainen menettelytapa on pohjana artiklassa mainitulle ympäristömerkille, jolloin 
kaikenlaisten lämpöpumppujen tulee täyttää suorituskykyä koskevat vähimmäisnormit.

Tarkistus 470
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

Maaperän tai veden geotermisiä 
resursseja tai ilmaan sitoutunutta lämpöä
käyttävien lämpöpumppujen tuottaman 
termisen energian uusiutuva osa otetaan 
huomioon 1 kohdan b alakohdan 
tarkoituksiin edellyttäen, että kyseisten 
lämpöpumppujen energiatehokkuus täyttää 
asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla 
säädetyt ja tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset. Uusiutuva osa 
määritetään luodun termaalisen energian 
ja lämpöpumpun käyttämän perinteisen 
primaarienergian välisenä erotuksena.
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Or. en

Perustelu

Kaikki lämpöpumput tarvitsevat tekniikasta riippumatta perinteistä energiaa (sähköä, 
maakaasua jne.). Siksi on epätarkkaa katsoa kaikki lämpöpumpun tuottama energia 
uusiutuvaksi. Huomioon tulisi ottaa vain osa tuotetusta termaalisesta kokonaisenergiasta. 
Tämä osa vastaa luodun termaalisen energian ja lämpöpumpun käyttämän perinteisen 
primaarienergian välistä erotusta.

Tarkistus 471
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin edellyttäen, että 
kyseisten lämpöpumppujen 
energiatehokkuus täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1980/2000 nojalla säädetyt ja 
tarkistetut ympäristömerkin 
vähimmäisvaatimukset ja soveltuvin osin 
erityisesti päätöksellä 2007/742/EY 
vahvistetut lämpökertoimen 
vähimmäisvaatimukset.

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin. Ilmaan 
sitoutunutta lämpöä käyttävien 
lämpöpumppujen tuottama terminen 
energia otetaan huomioon 1 kohdan 
b alakohdan tarkoituksiin käyttäen 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
Eurostatin tilastotietojen menetelmiä ja 
määritelmiä. 

Or. en

Perustelu

Suunnitelma seurata uusiutuvan energian kulutusta energiatilastoasetuksen 7 b artiklassa 
tarkoitetulla tavalla vahvistaa 5 artiklan 5 kohdan ja 5 artiklan 8 kohdan välisen 
vastaavuuden niin että kaikessa uusiutuvan energian seurannassa käytetään samoja 
(Eurostatin) menetelmiä ja määritelmiä.
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Tarkistus 472
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan 
tarkoituksiin ei oteta huomioon termistä 
energiaa sellaisista passiivisista 
energiajärjestelmistä, joissa alhaisempi 
energiankulutus aikaansaadaan 
passiivisesti rakennuksen 
rakenneratkaisuilla tai uusiutumattomista 
lähteistä peräisin olevan energian 
tuottaman lämmön ansiosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suunnitelma seurata uusiutuvan energian kulutusta energiatilastoasetuksen 7 b artiklassa 
tarkoitetulla tavalla vahvistaa 5 artiklan 5 kohdan ja 5 artiklan 8 kohdan välisen 
vastaavuuden niin että kaikessa uusiutuvan energian seurannassa käytetään samoja 
(Eurostatin) menetelmiä ja määritelmiä.

Tarkistus 473
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
suosittava energiatehokkuutta ja energian 
säästämistä, sillä nämä ovat toimivia 
keinoja lisätä uusiutuvien 
energialähteiden prosentuaalista osuutta 
ja saavuttaa helpommin tämän direktiivin 
tavoite.

Or. it
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Tarkistus 474
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö otetaan 
huomioon tässä direktiivissä asetettujen 
kansallisia tavoitteita koskevien 
vaatimusten täyttymistä arvioitaessa 
ainoastaan jos:

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö ja 
liikenteen alan energia otetaan huomioon 
tässä direktiivissä asetettujen kansallisia 
tavoitteita koskevien vaatimusten 
täyttymistä arvioitaessa ainoastaan jos:

(a) se kulutetaan yhteisössä; (a) ne kulutetaan fyysisesti yhteisössä;

(b) sähkö on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen;

(b) nämä tuotetaan uudessa laitoksessa;

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu, 
joka on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

(c) näille on myönnetty alkuperätakuu, 
joka on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

Or. de

Perustelu

5 artiklan 9 kohdan vaatimusten mukainen biopolttoaineita koskeva säännös on välttämätön 
kolmansista maista tuotavan sähkön tunnustamiseksi, jotta voidaan taata sähkön lisätuotanto.

Tarkistus 475
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö otetaan 
huomioon tässä direktiivissä asetettujen 
kansallisia tavoitteita koskevien 
vaatimusten täyttymistä arvioitaessa 

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö ja 
liikennealan energia otetaan huomioon 
tässä direktiivissä asetettujen kansallisia 
tavoitteita koskevien vaatimusten 
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ainoastaan jos: täyttymistä arvioitaessa ainoastaan jos ne:
(a) se kulutetaan yhteisössä; (a) tuodaan fyysisesti yhteisöön ja 

kulutetaan yhteisössä;
(b) sähkö on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; ja

(b) tuotetaan laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen; ja 

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu, 
joka on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

(c) niille on myönnetty alkuperätakuu, joka 
on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan taata uusiutuvan energian lisäkulutus liikenteessä, liikenneala on sisällytettävä 
tähän artiklaan. Lisäystä "tuodaan fyysisesti" käsitellään neuvoston energiatyöryhmässä, ja 
se on parannus komission ehdotukseen.

Tarkistus 476
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö otetaan 
huomioon tässä direktiivissä asetettujen 
kansallisia tavoitteita koskevien 
vaatimusten täyttymistä arvioitaessa 
ainoastaan jos:

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu energia
otetaan huomioon tässä direktiivissä 
asetettujen kansallisia tavoitteita koskevien 
vaatimusten täyttymistä arvioitaessa 
ainoastaan jos:

Or. it

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan kohteeksi on hyväksyttävä paitsi sähkö, myös 
lämmitys, jäähdytys ja liikenne.    Kun jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää kolmansista 
maista peräisin olevia alkuperätakuita siten, että niiden osuus on korkeintaan 50 prosenttia 
alakohtaisen tavoitteen ja vuonna 2005 saavutetun tavoitteen erotuksesta, täydentävyyden 
periaatteen noudattaminen on varmistettu. 
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Tarkistus 477
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se kulutetaan yhteisössä; Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan kohteeksi on hyväksyttävä paitsi sähkö, myös 
lämmitys, jäähdytys ja liikenne.    Kun jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää kolmansista 
maista peräisin olevia alkuperätakuita siten, että niiden osuus on korkeintaan 50 prosenttia 
alakohtaisen tavoitteen ja vuonna 2005 saavutetun tavoitteen erotuksesta, täydentävyyden 
periaatteen noudattaminen on varmistettu.

Tarkistus 478
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sähkö on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; 

(b) sähkö on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön 1. tammikuuta 2005; 

Or. de

Perustelu

Viitepäivä, jonka mukaan tehdään ero vanhojen ja uusien laitosten välillä, on määritettävä 
selvästi, ja se olisi asetettava mahdollisimman aikaiseksi, jotta vältyttäisiin investointien 
tarpeettomilta viivästyksiltä.  Koska direktiivin perusvuotena pidetään vuotta 2005, 1.1.2005 
soveltuu parhaiten kyseiseksi viitepäiväksi.
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Tarkistus 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu, 
joka on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu ja 
laskentaan tarkoitettu siirtotodistus, jotka 
muodostavat osan tässä direktiivissä 
säädettyä vastaavaa 
alkuperätakuujärjestelmää, ja laskentaan 
tarkoitetut siirtotodistukset siirretään sen 
jäsenvaltion, jonka tavoitteeseen sähkö on 
laskettava mukaan, 
alkuperätakuurekisteriin ja perutaan 
siinä.

Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitettu siirtotodistus on jäsenvaltioiden antama todistus uusiutuvan energian 
osuudesta, kun taas alkuperätakuu on energian tuottajalle, toimittajalle tai käyttäjälle 
tarkoitettu todistus.

Tarkistus 480
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Jos energia kulutetaan kolmannessa 
maassa, kukin jäsenvaltio voi – oman 
tavoitteensa saavuttamiseksi – hankkia 
alkuperätakuita, joiden osuus on enintään 
50 prosenttia alan tavoitteen ja vuonna 
2005 saavutetun tavoitteen välisestä 
erotuksesta.

Or. it
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Perustelu

Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan kohteeksi on hyväksyttävä paitsi sähkö, myös 
lämmitys, jäähdytys ja liikenne. Kun jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää kolmansista 
maista peräisin olevia alkuperätakuita siten, että niiden osuus on korkeintaan 50 prosenttia 
alakohtaisen tavoitteen ja vuonna 2005 saavutetun tavoitteen erotuksesta, täydentävyyden 
periaatteen noudattaminen on varmistettu.

Tarkistus 481
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kolmas maa on hyväksynyt 
uusiutuvaa energiaa koskevia sitovia 
tavoitteita, jotka ovat yhtä 
kunnianhimoisia kuin EU:n tavoitteet, ja 
se on ylittänyt tämän tavoitteen määrällä, 
joka vastaa vietävää määrää.

Or. en

Perustelu

Kun uusiutuvan sähkön tuonti kolmansista maista lasketaan mukaan jäsenvaltioiden 
tavoitteisiin, se voi heikentää unionin tavoitetta sekä tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonsuojeluun ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Uusiutuvan sähkön fyysinen tuonti 
tulisi laskea mukaan EU:n tavoitteeseen vain, jos viejämaa on hyväksynyt sitovat tavoitteet, 
joiden tiukkuus vastaa EU:n jäsenvaltioiden tavoitteita, ja jos se ylittää nämä tavoitteet 
viedyn määrän verran.

Tarkistus 482
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jäsenvaltioiden edistymisen 
tarkkailun ja uusiutuvaa energiaa 
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koskevien toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä olisi 
energialähteiden yhdistelmässä otettava 
huomioon matalien hiilidioksidilähteiden 
osuus.

Or. de

Perustelu

EU:n energia- ja ilmastopaketin pääasiallisena tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen. Jäsenvaltioiden on saatava päättää, voivatko ne käyttää hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen myös muita teknologioita (ydinvoima).

Tarkistus 483
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Uusiutuvien energialähteiden avulla 

tuotetun sähkön alkuperätakuu
1. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön alkuperä voidaan taata tämän 
direktiivin ja kunkin jäsenvaltion 
vahvistamien objektiivisten, avoimien ja 
ketään syrjimättömien perusteiden 
mukaisesti.  Niiden on varmistettava, että 
alkuperästä annetaan tätä varten 
pyynnöstä takuu.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä yksi 
tuotannosta ja jakelusta riippumaton 
toimivaltainen elin, joka valvoo tällaisten 
alkuperätodistusten antamista.
3. Alkuperätakuun on:
– sisällettävä ilmoitus energialähteestä, 
josta sähkö on tuotettu, maininta 
tuotantoajankohdasta ja -paikasta sekä 
vesivoimaloiden osalta voimalan 
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kapasiteetista;
– tehtävä mahdolliseksi uusiutuvia 
energialähteitä käyttäville 
sähköntuottajille sen osoittaminen, että 
heidän myymänsä sähkö on tuotettu tässä 
direktiivissä tarkoitettujen uusiutuvien 
energialähteiden avulla.
4. Jäsenvaltioiden on vastavuoroisesti 
tunnustettava 2 kohdan mukaisesti 
myönnetyt alkuperätakuut yksinomaisena 
osoituksena 3 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Kieltäytymiselle tunnustaa 
alkuperätakuut tällaiseksi osoitukseksi, 
erityisesti petosten estämiseen liittyvistä 
syistä, on oltava objektiiviset, avoimet ja 
ketään syrjimättömät perusteet. Jos 
alkuperätakuun tunnustamisesta 
kieltäydytään, komissio voi velvoittaa 
kieltäytyvän osapuolen tunnustamaan 
alkuperätakuun ottaen huomioon 
erityisesti objektiiviset, avoimet ja ketään 
syrjimättömät perusteet, joihin 
tunnustaminen perustuu.
5. Toimivaltaisen elimen on vahvistettava 
asianmukaiset menettelyt, joilla 
varmistetaan alkuperätakuiden tarkkuus 
ja luotettavuus, sekä esitettävä 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa 
takuujärjestelmän luotettavuuden 
varmistamiseksi toteutetut toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on osa uusiutuvista energialähteistä saadun sähkön käytön edistämistä koskevaa 
direktiiviä 2001/77/EY, ja se tulisi hyväksyä vastaavalla tavalla.
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Tarkistus 484
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön sekä lämmitys- ja 
jäähdytysenergian alkuperätakuu

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.
Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on  MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.
2. Alkuperätakuut myönnetään, siirretään 
ja peruutetaan sähköisesti. Niiden on 
oltava tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä.
Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:
(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja 
päättymispäivä;
(b) maininta siitä, koskeeko 
alkuperätakuu
– (i) sähköä; vai
– (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa;
(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;
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(d) alkuperätakuun 
myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja 
yksilöivä tunnistenumero;
(e) laitokselle mahdollisesti myönnetyn 
investointituen määrä ja tyyppi.
3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
muiden jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut. 
Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta 
alkuperätakuuta ainoastaan objektiivisin, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein. 
Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta 
alkuperätakuuta, komissio voi 
päätöksellään edellyttää kyseistä 
jäsenvaltiota tunnustamaan sen.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten sitovien tavoitteidensa saavuttamisesta. Uusiutuvien 
energialähteiden menestyksekäs kehittäminen Euroopassa on suurimmaksi osaksi hyvin 
suunniteltujen kansallisten tukijärjestelmien ja toimivan hallinnon ansiota. Tämä direktiivi 
antaa jäsenvaltioille vapauden valita, millä alalla ne haluavat toteuttaa eniten toimia. Siksi ei 
tarvita ylimääräistä joustavuusmekanismia. Alkuperätakuiden tulisi siis edelleen vastata 
direktiivin 2001/77/EY määritelmää sähköä koskevia tietoja esitettäessä.

Tarkistus 485
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tietojen 
esittämistä varten, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön sekä 
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kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä noudattaen kunkin 
jäsenvaltion määrittämiä objektiivisia, 
avoimia ja syrjimättömiä perusteita.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Kutakin tuotettua 
energiayksikköä kohden voidaan myöntää 
vain yksi alkuperätakuu.

Jäsenvaltiot voivat määrittää yhden tai 
useamman tuotannosta, kaupasta, 
toimituksista ja jakelusta riippumattoman 
elimen, joka valvoo tällaisten 
alkuperätodistusten antamista.

2. Alkuperätakuut myönnetään, siirretään 
ja peruutetaan sähköisesti. Niiden on 
oltava tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä.

2. Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset elimet 
toteuttavat tarvittavat toimet sen 
takaamiseksi, että alkuperätakuut ovat
tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä.

Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

(b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu (b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu

– (i) sähköä; vai – (i) sähköä; vai
– (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa; – (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa;

(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero.

(e) laitokselle mahdollisesti myönnetyn 
investointituen määrä ja tyyppi.

Alkuperätakuun avulla uusiutuvia 
energialähteitä käyttävät tuottajat voivat 
osoittaa, että heidän myymänsä sähkö on 
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tuotettu tässä direktiivissä tarkoitettujen 
uusiutuvien energialähteiden avulla.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut. 
Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta 
alkuperätakuuta ainoastaan objektiivisin, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.
Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta 
alkuperätakuuta, komissio voi 
päätöksellään edellyttää kyseistä 
jäsenvaltiota tunnustamaan sen.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut 
yksinomaisena osoituksena 2 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista. Jäsenvaltio voi 
kieltäytyä tunnustamasta alkuperätakuuta 
vain, kun sillä on perusteita epäillä 
alkuperätakuun tarkkuutta, luotettavuutta 
tai totuudenmukaisuutta. Jäsenvaltion on 
välitettävä epäilyksiinsä liittyvät tiedot 
komissiolle.
Jos komissio toteaa, että alkuperätakuun 
tunnustamisesta kieltäytyminen ei ole 
perusteltua, komissio voi tehdä päätöksen, 
joka velvoittaa asianomaisen jäsenvaltion 
tunnustamaan alkuperätakuun. Jos 
komissio kuitenkin toteaa alkuperätakuun 
hylkäämisen perustelluksi, muut 
jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 
hyväksymästä samanlaisia jäsenvaltion 
antamia alkuperätakuita, kunnes niiden 
tarkkuutta, luotettavuutta tai 
totuudenmukaisuutta koskevia epäilyksiä 
on käsitelty asianmukaisella tavalla.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että kaikki 
tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on tarpeen sen vahvistamiseksi, että alkuperätakuut ovat edelleen olemassa 
nykyisessä muodossaan (tietojen ilmoittamista varten) ja ne on nyt annettava uusiutuva 
energiaa käyttävistä lämpölaitoksista, joiden koko on yli 5 MW.
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Tarkistus 486
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tietojen 
esittämistä varten, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön sekä 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä noudattaen kunkin 
jäsenvaltion määrittämiä objektiivisia, 
avoimia ja syrjimättömiä perusteita.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Kutakin tuotettua 
energiayksikköä kohden voidaan myöntää 
vain yksi alkuperätakuu.

Jäsenvaltiot voivat määrittää yhden tai 
useamman tuotannosta, kaupasta, 
toimituksista ja jakelusta riippumattoman 
elimen, joka valvoo tällaisten 
alkuperätodistusten antamista.

2. Alkuperätakuut myönnetään, siirretään 
ja peruutetaan sähköisesti. Niiden on 
oltava tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä.

2. Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset elimet 
toteuttavat tarvittavat toimet sen 
takaamiseksi, että alkuperätakuut ovat
tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti
väärennettävissä.

Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

(b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu (b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu
– (i) sähköä; vai – (i) sähköä; vai

– (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa; – (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa;
(c) energian tuotantolaitoksen nimi, (c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
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sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero.

(e) laitokselle mahdollisesti myönnetyn 
investointituen määrä ja tyyppi.

Alkuperätakuun avulla uusiutuvia 
energialähteitä käyttävät tuottajat voivat 
osoittaa, että heidän myymänsä sähkö on 
tuotettu tässä direktiivissä tarkoitettujen 
uusiutuvien energialähteiden avulla.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut.
Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta 
alkuperätakuuta ainoastaan objektiivisin, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut 
yksinomaisena osoituksena 2 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista. Jäsenvaltio voi 
kieltäytyä tunnustamasta alkuperätakuuta 
vain, kun sillä on perusteita epäillä 
alkuperätakuun tarkkuutta, luotettavuutta 
tai totuudenmukaisuutta. Jäsenvaltion on 
välitettävä epäilyksiinsä liittyvät tiedot 
komissiolle.

Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta 
alkuperätakuuta, komissio voi 
päätöksellään edellyttää kyseistä 
jäsenvaltiota tunnustamaan sen.

Jos komissio toteaa, että alkuperätakuun 
tunnustamisesta kieltäytyminen ei ole 
perusteltua, komissio voi tehdä päätöksen, 
joka velvoittaa asianomaisen jäsenvaltion 
tunnustamaan alkuperätakuun. Jos 
komissio kuitenkin toteaa alkuperätakuun 
hylkäämisen perustelluksi, muut 
jäsenvaltiot voivat kieltäytyä 
hyväksymästä samanlaisia jäsenvaltion 
antamia alkuperätakuita, kunnes niiden 
tarkkuutta, luotettavuutta tai 
totuudenmukaisuutta koskevia epäilyksiä 
on käsitelty asianmukaisella tavalla.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että kaikki 
tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

Or. en
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Perustelu

Alkuperäinen takuukauppaa koskeva ehdotus on osoittautumassa liian byrokraattiseksi ja 
epäedulliseksi sellaisten maiden kannalta, joissa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan 
energian syöttöä tuetaan. Vaarana on, että tällaisen ehdotuksen täytäntöönpano olisi EU:n 
lainsäädännön vastaista. Uudella ehdotuksella pyritään samaan tavoitteeseen kuin komission 
alkuperäisellä ehdotuksella, joka koski alkuperätakuilla käytävää kauppaa. Se antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden siirtää tavoitteitaan joustavasti keskenään. Se ei kuitenkaan 
samalla vaaranna kansallista tukijärjestelmää, ja se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden 
seurata tavoitteidensa saavuttamista.

Tarkistus 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
pelkästään tiedotustarkoituksia varten, 
että uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön alkuperä voidaan taata sellaiseksi 
tässä direktiivissä säädetyssä merkityksessä 
ja kunkin jäsenvaltion objektiivisten, 
avoimien ja ketään syrjimättömien 
perusteiden mukaisesti.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Kutakin tuotettua 
energiayksikköä kohden voidaan myöntää 
vain yksi alkuperätakuu.

Or. es

Perustelu

Tapa, jolla alkuperätakuita käsitellään, ei salli minkäänlaista joustoa tavoitteiden 
saavuttamiseen tarkoitetuissa ponnisteluissa, vaikeuttaa uusiutuvan sähkön ottamista mukaan 
sähkömarkkinoille, ei ota huomioon kansallisia tukijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet 
toimiviksi uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä, ja heikentää olemassa olevan 
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tukijärjestelmän toimivuutta. Lisäksi se merkitsee käytännössä, että EU:ssa pyritään 
yhdenmukaistamaan neuvoteltavia vihreitä todistuksia koskevaa järjestelmää. Kyseessä on 
pienimuotoinen tukijärjestely, joka on osoittautunut tehottomaksi uusiutuvien 
energiamuotojen lisäämisessä.

Tarkistus 488
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tietojen 
esittämistä varten, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön sekä 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 1 MWth
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä noudattaen kunkin 
jäsenvaltion määrittämiä objektiivisia, 
avoimia ja syrjimättömiä perusteita.

Or. en

Perustelu

Sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin mukaisesti alkuperätakuulla todistetaan, että 
tietty energiamäärä on tuotettu uusiutuvien energialähteiden avulla, kun sähköä koskevia 
tietoja ilmoitetaan.

Tarkistus 489
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön ja biopolttoaineen sekä 
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kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden myöntämistä esitetään näköjään vain sähköön ja 
lämmitykseen/jäähdytykseen liittyvälle uusiutuvalle energialle. Myös biopolttoaineet tulisi 
ottaa mukaan asianmukaisesti toimivia markkinoita perustettaessa. Tämä on erityisen tärkeää 
biometaanin kannalta, jota voidaan siirtää maakaasuputkistoissa ja myydä loppukuluttajalle 
missä tahansa putkiston varrella.

Tarkistus 490
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 1 MWth
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden myöntämisen tulisi olla pakollista niin, että jokainen uusiutuvien 
energialähteiden avulla tuotettu sähköyksikkö saa alkuperätakuun. Lämmityksen ja 
jäähdytyksen osalta kynnys 5 MWth on liian korkea ja se tulisi laskea arvoon 1 MWth.
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Tarkistus 491
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 1 MWth:n
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

Or. de

Perustelu

Standardiyksikön olisi oltava kauttaaltaan 1MW. Koska järjestelmä on elektroninen, 1 MW:n 
käyttö 5 MW:n sijasta ei lisää hallinnollista taakkaa. 

Tarkistus 492
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kullekin uusiutuvien 
energialähteiden avulla tuotetulle 
energiayksikölle myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Or. en
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Perustelu

Alkuperätakuiden saatavuuden takaamiseksi ja markkinoiden likviditeetin takaamiseksi 
alkuperätakuita tulisi antaa säännöllisesti ja vähintään kolmen kuukauden välein riippumatta 
siitä, onko kyseessä vuoden loppu vai ei.

Tarkistus 493
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajalle myönnetään alkuperätakuu. 
Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 
1 MWh. Kutakin tuotettua megawattituntia 
kohden voidaan myöntää vain yksi 
alkuperätakuu.

Or. de

Perustelu

Alkuperätakuu olisi annettava kunkin megawattitunnin tuottamisesta eikä pelkästään pyynnön 
seurauksena. 

Tarkistus 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että näiden laitosten 
energiaosuudelle, joka on peräisin 
uusiutuvasta energiasta, myönnetään 
alkuperätakuu ja laskentaan tarkoitettu 
siirtotodistus.
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Laitoksille, jotka tuottavat uusiutuvista 
lähteistä sähköä, jota ei syötetä jakelu- tai 
siirtoverkkoon, myönnetään 
alkuperätakuu ja laskentaan tarkoitettu 
siirtotodistus ainoastaan tuottajan 
pyynnöstä. 
Uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth:n 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian osalta jäsenvaltiot 
päättävät, myönnetäänkö kyseisille 
laitoksille alkuperätakuita ja laskentaan 
tarkoitettuja siirtotodistuksia.

Or. de

Perustelu

Periaatteessa jäsenvaltioiden tehtävänä on automaattisesti myöntää uusiutuvista lähteistä 
tuotetulle energialle kyseiset takuut.  Sähkölle, jota ei syötetä julkiseen verkkoon, olisi 
myönnettävä takuu ainoastaan tuottajan pyynnöstä. Jäsenvaltiot voivat myöntää takuita 
kapasiteetiltaan alle 5 MW:n lämmöntuotannolle, mutta niiden ei ole pakko.

Tarkistus 495
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi alkuperätakuu.

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvan energian 
tuottajan pyynnöstä sille myönnetään 
alkuperätakuu. Alkuperätakuun 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden 
annetaan vain kerran todistus sen 
sisältämästä uusiutuvasta energiasta.
Samanaikaisesti voidaan tarvittaessa 
myöntää alkuperätakuita hyötylämmön 
tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon edistämisestä 
sisämarkkinoilla 11 päivänä helmikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 2004/8/EY1

mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän säännöksen 
soveltamista.

_________________________________
1 EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa käsittelevän direktiivin mukaisesti suositellaan, että 
kynnysarvo olisi 1MWth, varsinkin kun lämmöntuotantolaitokset ovat kapasiteetiltaan yleensä 
melko pieniä paikallisesta toiminnastaan johtuen. Jotta varmistettaisiin, että uusiutuvaa 
energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten 
käyttämästä uusiutuvasta energiasta olisi voitava myöntää lisäbonus.  Sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon lisäksi myös energiatehokkuudesta olisi annettava todistus, jotta molemmat 
näkyisivät oikein myös tilastoissa.

Tarkistus 496
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkuperätakuussa on kaksi osaa:
(a) kohdeosa, jonka avulla voidaan laskea 
uusiutuvan energian määrä jäsenvaltion 
uusiutuvaa energiaa koskevaa tavoitetta 
varten; ja
(b) polttoaineyhdistelmää osoittava osa, 
jonka avulla energiantuottajat voivat 
osoittaa, että niiden myymä energia 
tuotetaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla ja jonka avulla toimitettuun 
energiaan liittyvä polttoaineyhdistelmä 
ilmoitetaan.
Näihin kahteen osaan voidaan kohdistaa 
erilliset siirrot.
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Or. en

Perustelu

Alkuperätakuilla on kahtalainen merkitys: niitä voidaan käyttää a) tavoitteen laskemiseen 
(joka esitetään ehdotuksessa) ja b) tuotannon sertifioinnin/polttoaineyhdistelmän 
ilmoittamiseen (jo olemassa olevissa direktiiveissä). Nämä tehtävät ovat toisistaan 
riippumattomia, ja molemmat tulisi säilyttää.

Tarkistus 497
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkuperätakuita voidaan antaa 
uusiutuvalle sähkölle, joka tuotetaan ja 
jota kulutetaan osittain tai kokonaan 
irrallaan verkosta, soveltaen pohjana 
verkon ulkopuolisen ja näin täytetyn 
kysynnän tarkkaa, luotettavaa ja petokset 
estävää laskutapaa.

Or. en

Perustelu

Jotkin sähköntuotannon muodot, kuten aurinkoenergia, voivat tuottaa kerrallaan vain pienen 
määrän sähköä, joka käytetään kokonaan paikalla. Tällaisen tuotannon kumuloituva määrä 
on kuitenkin merkittävä, ja se tulisi laskea mukaan uusiutuvaa energiaa koskevaan 
tavoitteeseen, koska se muuttaa verkko-energian kysyntää.

Tarkistus 498
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkuperätakuussa on kaksi osaa:
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a) kohdeosa, jonka avulla voidaan laskea 
uusiutuvan energian määrä jäsenvaltion 
uusiutuvaa energiaa koskevaa tavoitetta 
varten; tätä osaa sovelletaan vain 
sellaisiin alkuperätakuisiin, jotka on 
hyväksytty siirrettäviksi jäsenvaltiosta 
toiseen; ja

b) polttoaineyhdistelmää osoittava osa, 
jonka avulla energiantuottajat voivat 
osoittaa, että niiden myymä energia 
tuotetaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla ja jonka avulla toimitettuun 
energiaan liittyvä polttoaineyhdistelmä 
ilmoitetaan.
Näihin kahteen osaan voidaan kohdistaa 
erilliset siirrot.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuilla on kahtalainen merkitys: niitä voidaan käyttää a) tavoitteen laskemiseen 
(joka esitetään ehdotuksessa) ja b) tuotannon sertifioinnin/polttoaineyhdistelmän 
ilmoittamiseen (jo olemassa olevissa direktiiveissä). Nämä tehtävät ovat toisistaan 
riippumattomia, ja molemmat tulisi säilyttää.

Tarkistus 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alkuperätakuut myönnetään, siirretään 
ja peruutetaan sähköisesti. Niiden on oltava 
tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä. 

2. Alkuperätakuut ja laskentaan 
tarkoitetut siirtotodistukset myönnetään, 
siirretään ja peruutetaan sähköisesti. Niiden 
on oltava tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä.

Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

Alkuperätakuussa ja laskentaan 
tarkoitetuissa siirtotodistuksessa on 
ilmoitettava ainakin seuraavat seikat:

(a) energialähde, josta energia on tuotettu (a) energialähde, josta energia on tuotettu 
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sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä; sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;
(b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu (b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu 

tai laskentaan tarkoitettu siirtotodistus
(i) sähköä; vai (i) sähköä; vai

(ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa; (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa;
(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero;

(e) laitokselle mahdollisesti myönnetyn 
investointituen määrä ja tyyppi.

(e) käyttötarkoitus

(i) laskentaan tarkoitettujen 
siirtotodistusten yhteydessä: arvio siitä, 
miten jäsenvaltio on täyttänyt tässä 
direktiivissä asetettuja kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset;
(ii) alkuperätakuiden yhteydessä: 
energian tuottajan, toimittajan tai 
käyttäjän laatima todistus uusiutuvasta 
energiasta.

Or. de

Perustelu

Todistuksen (laskentaan tarkoitettu siirtotodistus tai alkuperätakuu) käyttötarkoitus on 
mainittava direktiivissä.

Tarkistus 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alkuperätakuut myönnetään, siirretään 
ja peruutetaan sähköisesti. Niiden on 
oltava tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
väärennettävissä.

2. Jäsenvaltiot toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset toimet sen 
takaamiseksi, että alkuperätakuut ovat
tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti 
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väärennettävissä.
Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

Alkuperätakuussa on ilmoitettava ainakin 
seuraavat seikat:

(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä;

(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä; 

(b) maininta siitä, koskeeko 
alkuperätakuu 
(i) sähköä; vai 
(ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa;
(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(b) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti, sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;

(d) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero;

(c) alkuperätakuun myöntämispäivämäärä, 
myöntäjävaltio ja yksilöivä 
tunnistenumero.

(e) laitokselle mahdollisesti myönnetyn 
investointituen määrä ja tyyppi.

Alkuperätakuun avulla uusiutuvia 
energialähteitä käyttävät sähkön tuottajat 
voivat osoittaa, että heidän myymänsä 
sähkö on tuotettu tässä direktiivissä 
tarkoitettujen uusiutuvien 
energialähteiden avulla.

Or. es

Perustelu

Tapa, jolla alkuperätakuita käsitellään, ei salli minkäänlaista joustoa tavoitteiden 
saavuttamiseen tarkoitetuissa ponnisteluissa, vaikeuttaa uusiutuvan sähkön ottamista mukaan 
sähkömarkkinoille, ei ota huomioon kansallisia tukijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet 
toimiviksi uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä, ja heikentää olemassa olevan 
tukijärjestelmän toimivuutta. Lisäksi se merkitsee käytännössä, että EU:ssa pyritään 
yhdenmukaistamaan neuvoteltavia vihreitä todistuksia koskevaa järjestelmää. Kyseessä on 
pienimuotoinen tukijärjestely, joka on osoittautunut tehottomaksi uusiutuvien 
energiamuotojen lisäämisessä.
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Tarkistus 501
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuun siirtäminen katsotaan 
alkuperätakuuseen liittyvien oikeuksien 
myynniksi ostavalle osapuolelle.

Or. en

Perustelu

7 artiklan 3 kohdassa käytetään sanamuotoa "kunkin henkilön hallussa olevat", mikä 
merkitsee, että alkuperätakuu on nyt hyödyke, minkä vuoksi se kuuluu perustamissopimuksen 
28, 29 ja 30 artiklan soveltamisalaan ja minkä vuoksi tavaroiden vapaa liikkuminen koskee 
sitä. Ehdotetussa direktiivissä käytetään kuitenkin "siirtämistä" kaupan asemesta. Olisi 
asianmukaista sisällyttää 6 artiklan 2 kohtaan viittaus sen selventämiseksi, että 
alkuperätakuiden siirtämistä voidaan pitää kauppana.

Tarkistus 502
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu (b) maininta siitä, koskeeko alkuperätakuu 
– (i) sähköä; vai – (i) sähköä; vai 

– (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa; – (ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa; 
vai
– (iia) biopolttoainetta;

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden myöntämistä esitetään näköjään vain sähköön ja 
lämmitykseen/jäähdytykseen liittyvälle uusiutuvalle energialle. Myös biopolttoaineet tulisi 
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ottaa mukaan asianmukaisesti toimivia markkinoita perustettaessa. Tämä on erityisen tärkeää 
biometaanin kannalta, jota voidaan siirtää maakaasuputkistoissa ja myydä loppukuluttajalle 
missä tahansa putkiston varrella. 

Tarkistus 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos laitos, joka on otettu käyttöön 
1 päivän tammikuuta 2005 jälkeen, on 
saanut sellaista investointitukea, joka on 
välttämätöntä laitoksen teknisen 
toiminnan kannalta, merkitään tämä tuki 
kaikkiin laitosta koskeviin 
alkuperätakuisiin ja laskentaan 
tarkoitettuihin siirtotodistuksiin.

Or. de

Perustelu

Todistuksiin merkitään uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen saamat toiminta- ja 
investointituet. Tukea saatetaan myöntää myös muihin tarkoituksiin kuin laitoksen 
rakentamiseen, kuten tulvien torjuntaan. Tällaiset investointituet eivät vaikuta laitoksen 
tekniseen toimintaan, ja niitä ei tämän vuoksi merkitä kyseisiin todistuksiin.

Tarkistus 504
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, 
käydäänkö sähkön alkuperätakuilla ja 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
tuotetun lämmityksen ja jäähdytyksen 
alkuperätakuilla kauppaa.
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Or. en

Perustelu

Alkuperätakuun tulee olla jäsenvaltioiden kannalta valinnainen, jotta voidaan taata 
tavoitteiden saavuttaminen. Yritysten ei tulisi voida käydä kauppaa alkuperätakuilla, jos 
jäsenvaltio ei ole saavuttanut välitavoitteitaan.

Tarkistus 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Alkuperätakuita ja laskentaan 
tarkoitettuja siirtotodistuksia voidaan 
käsitellä toisistaan erillään, ja ne voidaan 
peruttaa samanaikaisesti tai eri aikaan. 
Jäsenvaltiot antavat asiaa koskevat 
säännökset.

Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitettu siirtotodistus on jäsenvaltioiden antama todistus uusiutuvan energian 
osuudesta, kun taas alkuperätakuu on energian tuottajalle, toimittajalle tai käyttäjälle 
tarkoitettu todistus.

Tarkistus 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut.
Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta 

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut 
yksinomaisena osoituksena tämän 

Adlib Express Watermark



PE409.383v01-00 70/93 AM\730535FI.doc

FI

alkuperätakuuta ainoastaan objektiivisin, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.

artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuista 
seikoista.  Jäsenvaltio voi kieltäytyä 
tunnustamasta alkuperätakuuta 
ainoastaan tapauksissa, joissa sillä on 
perusteita epäillä alkuperätakuun 
tarkkuutta, luotettavuutta ja 
totuudenmukaisuutta. Jäsenvaltion on 
välitettävä epäilyksiinsä liittyvät tiedot 
komissiolle.

Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta 
alkuperätakuuta, komissio voi 
päätöksellään edellyttää kyseistä 
jäsenvaltiota tunnustamaan sen.

Jos komissio toteaa, että 
alkuperätakuiden tunnustamisesta 
kieltäytyminen ei ole perusteltua, komissio 
voi tehdä päätöksen, joka velvoittaa 
asianomaisen jäsenvaltion tunnustamaan 
kyseiset alkuperätakuut.

Or. es

Perustelu

Tapa, jolla alkuperätakuita käsitellään, ei salli minkäänlaista joustoa tavoitteiden 
saavuttamiseen tarkoitetuissa ponnisteluissa, vaikeuttaa uusiutuvan sähkön ottamista mukaan 
sähkömarkkinoille, ei ota huomioon kansallisia tukijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet 
toimiviksi uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä, ja heikentää olemassa olevan 
tukijärjestelmän toimivuutta. Lisäksi se merkitsee käytännössä, että EU:ssa pyritään 
yhdenmukaistamaan neuvoteltavia vihreitä todistuksia koskevaa järjestelmää. Kyseessä on 
pienimuotoinen tukijärjestely, joka on osoittautunut tehottomaksi uusiutuvien 
energiamuotojen lisäämisessä.

Tarkistus 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut. 
Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta 
alkuperätakuuta ainoastaan objektiivisin, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät alkuperätakuut ja 
laskentaan tarkoitetut siirtotodistukset. 
Jäsenvaltio voi kieltäytyä tunnustamasta 
alkuperätakuuta tai laskentaan tarkoitettua 
siirtotodistusta ainoastaan objektiivisin, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.
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Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta 
alkuperätakuuta, komissio voi 
päätöksellään edellyttää kyseistä 
jäsenvaltiota tunnustamaan sen.

Jos jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta 
alkuperätakuuta tai laskentaan tarkoitettua 
siirtotodistusta, komissio voi päätöksellään 
edellyttää kyseistä jäsenvaltiota 
tunnustamaan alkuperätakuun tai 
laskentaan tarkoitetun siirtotodistuksen. 

Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitettu siirtotodistus on jäsenvaltioiden antama todistus uusiutuvan energian 
osuudesta, kun taas alkuperätakuu on energian tuottajalle, toimittajalle tai käyttäjälle 
tarkoitettu todistus.

Tarkistus 508
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään ainakin 
kolmen kuukauden välein.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden saatavuuden varmistamiseksi ja markkinoiden likviditeetin takaamiseksi 
alkuperätakuita tulisi antaa säännöllisesti ja vähintään kolmen kuukauden välein riippumatta 
siitä, onko kyseessä vuoden loppu vai ei.
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Tarkistus 509
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään ainakin 
kolmen kuukauden välein.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden saatavuuden varmistamiseksi ja markkinoiden likviditeetin takaamiseksi 
alkuperätakuita tulisi antaa säännöllisesti ja vähintään kolmen kuukauden välein riippumatta 
siitä, onko kyseessä vuoden loppu vai ei.

Tarkistus 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut ja laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitettu siirtotodistus on jäsenvaltioiden antama todistus uusiutuvan energian 
osuudesta, kun taas alkuperätakuu on energian tuottajalle, toimittajalle tai käyttäjälle 
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tarkoitettu todistus.

Tarkistus 511
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

Or. en

Perustelu

Vaatimus tietojen toimittamisesta kolmen kuukauden kuluessa voi aiheuttaa tarpeettoman 
taakan jäsenvaltioille, jotka keräävät tietoja eri menetelmillä, ja sen vuoksi ehdotetaan ajan 
pidentämistä kuuteen kuukauteen.

Tarkistus 512
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
alkuperätakuut myönnetään viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa kyseisen 
vuoden päätymisestä.

Or. sl
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Tarkistus 513
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on taattava, että jos 
sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksessa uusiutuvaa 
energiaa tuottava tuottaja on oikeutettu 
saamaan takuita 1 kohdan ja direktiivin 
2004/8/EY säännösten mukaisesti, vain 
yksi alkuperätakuu annetaan kullekin 
energiayksikölle, joka täyttää tämän 
direktiivin sekä direktiivin 2004/8/EY 
vaatimukset. Tämä takuu yhdistää kaikki 
tämän direktiivin ja direktiivin 2004/8/EY 
mukaisten erillisten alkuperätakuiden 
toiminnot.
Takuita ei myönnetä uusiutuvista 
energialähteistä saadulle energialle 
tämän artiklan mukaisesti, jos on annettu 
muita todisteita, joita voidaan käyttää 
direktiivin 2003/54/EY mukaisen sähköä 
koskevien tietojen ilmoitusvelvoitteen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin mukaisesti alkuperätakuulla todistetaan, että 
tietty energiamäärä on tuotettu uusiutuvien energialähteiden avulla, kun sähköä koskevia 
tietoja ilmoitetaan.
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Tarkistus 514
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sähkölle, joka on tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä ja jolla on 
direktiivin 2004/8/EY mukainen 
alkuperätakuu, voidaan myöntää myös 
tämän direktiivin mukaiset 
alkuperätakuut.

Or. fr

Perustelu

Direktiivin 2004/8/EY nojalla myönnetyt alkuperätakuu ovat tuotettua sähköä koskevia
alkuperätakuita, ja niiden arvo liittyy siihen, että sähkö on syntynyt yhteistuotannon 
tuloksena. Ero tämän direktiivin mukaisiin alkuperätakuisiin on siten perustavanlaatuinen, 
sillä toiset perustuvat energialähteeseen, toiset puolestaan sähköntuotantoprosessiin.

Tarkistus 515
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alkuperätakuiden vaihtoehtona 
jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti 
myöntää tavoitteiden laskentaan 
tarkoitettuja siirtotodistuksia (TAC), mitä 
ei kuitenkaan vaadita tällä direktiivillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tavoitteiden laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset (TAC) vastaavat 1–4 
kohdan vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että tavoitteiden 
laskentaan tarkoitetut siirtotodistukset 
(TAC) selvästi merkitään sellaisiksi ja 
perutaan sähköisesti.
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Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitetut siirtotodistukset muodostavat joustavan lisävälineen ja ovat 
välttämättömiä tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarkistus 516
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Alkuperätakuut ja laskentaan 
tarkoitetut siirtotodistukset eivät 
sellaisenaan oikeuta tukiin kansallisista 
tukijärjestelmistä.

Or. de

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta estettäisiin todistusten väärinkäyttö.

Tarkistus 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
otetaan huomioon sellaisesta 
jäsenvaltiosta saatavat biopolttoainetta 
koskevat todistukset, jonka kanssa jokin 
toinen jäsenvaltio on allekirjoittanut 
kahdenvälisen sopimuksen. Tällaiset 
biopolttoaineitta koskevat todistukset 
peruutetaan saantimaassa.
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Biopolttoainetodistuksiin liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
otetaan huomioon saantimaassa.

Or. en

Tarkistus 518
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on taattava, että kun 
15 artiklassa tarkoitetut tarvittavat 
kestävyyttä koskevat ehdot täyttävä määrä 
biopolttoainetta toimitetaan käytettäväksi 
liikenteen polttoaineena jossakin 
jäsenvaltiossa, biopolttoaineen toimittaja 
voi saada riittävät biopolttoaineen 
vaihtokelpoiset hyvitykset biopolttoaineen 
toimitetun määrän mukaisesti –
energiapohjalta – vaihtoehtona rahallisen 
tuen myöntämiselle tai tunnustuksena 
minkä tahansa sovellettavan 
biopolttoaineita koskevan velvoitteen tai 
sääntöjen mukaisesti.
2. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällainen vaihdettava 
biopolttoainetta koskeva hyvitys annetaan 
biopolttoaineen toimittajan pyynnöstä. 
Vaihdettavaan biopolttoainehyvitykseen 
sovelletaan seuraavia ehtoja:
(a) vaihdettava biopolttoainehyvitys 
ilmoitetaan käyttäen määritettyä 
energiayksikköä (kuten gigajoulea);
(b) vain yksi vaihdettava 
biopolttoainehyvitys voidaan myöntää 
kullekin biopolttoainegigajoulelle, joka on 
hyväksytty käytettäväksi liikenteen 
polttoaineena jäsenvaltiossa;
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(c) vaihdettavaa biopolttoainehyvitystä ei 
myönnetä biopolttoaineella, joka ei täytä 
15 artiklassa tarkoitettuja kestävyyttä 
koskevia vaatimuksia;
vaihdettavan biopolttoainehyvityksen 
myöntämisen jälkeen jäsenvaltio ei saa 
kirjata siihen liittyvää biopolttoaineen 
määrää biopolttoainetavoitteeseensa eikä 
muuhunkaan biopolttoainetta koskevaan 
velvoitteeseensa, eikä tämä biopolttoaine 
ole oikeutettu saamaan mitään rahallista 
tukea asianomaisilla markkinoilla.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihdettavat biopolttoainehyvitykset:
(a) annetaan, siirretään ja peruutetaan 
sähköisesti;
(b) ovat tarkkoja, luotettavia ja petoksia 
torjuvia;
(c) sisältävät riittävästi tietoja, jotka 
mahdollistavat hyvitysten asianmukaisen 
hallinnoinnin ja jäljittämisen, ja sisältävät 
mahdolliset lisätiedot, joita 
biopolttoaineitta koskevien kansallisten 
sääntöjen noudattaminen edellyttää.
4. Jäsenvaltioiden on tunnustettava 
muiden jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämät vaihdettavat 
biopolttoainehyvitykset. Jäsenvaltio voi 
kieltäytyä tunnustamasta vaihdettavaa 
biopolttoainehyvitystä ainoastaan 
objektiivisin, läpinäkyvin ja syrjimättömin 
perustein.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuujärjestelmää tulisi laajentaa niin, että se käsittää biopolttoaineet erillisessä 
vaihdettavien hyvitysten järjestelmässä, mikä mahdollistaisi paremman joustavuuden 
biopolttoainetavoitteiden saavuttamisessa, ja samalla voitaisiin välttää biopolttoaineiden 
tarpeettomia fyysisiä siirtoja. Ehdotettu järjestelmä liittyy jäsenvaltioiden nykyisiin 
biopolttoaineen sääntelyllisiin tukitoimiin, ja se käyttää pohjana EU:n suurimmissa 
jäsenvaltioissa jo olevien vaihdettavien biopolttoainehyvitysten järjestelmien 
yhdenmukaistamista sekä mahdollistaa niiden käytön.
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Tarkistus 519
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Toimivaltaiset elimet ja 

alkuperätakuurekisterit

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan 
seuraavista tehtävistä:

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(b) alkuperätakuiden myöntäminen;

(c) alkuperätakuiden siirtojen 
kirjaaminen;

(d) alkuperätakuiden peruuttaminen;

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa 
tai jakelua.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin 
on kirjattava kunkin henkilön hallussa 
olevat alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten sitovien tavoitteidensa saavuttamisesta. Uusiutuvien 
energialähteiden menestyksekäs kehittäminen Euroopassa on suurimmaksi osaksi hyvin 
suunniteltujen kansallisten tukijärjestelmien ja toimivan hallinnon ansiota. Tämä direktiivi 
antaa jäsenvaltioille vapauden valita, millä alalla ne haluavat toteuttaa eniten toimia. Siksi ei 
tarvita ylimääräistä joustavuusmekanismia. Alkuperätakuiden tulisi siis edelleen vastata 
direktiivin 2001/77/EY määritelmää sähköä koskevia tietoja esitettäessä.

Tarkistus 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit

Kansalliset tukijärjestelmät ja 
joustovälineet

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan 
seuraavista tehtävistä:

1. Uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseen tarkoitetut kansalliset 
tukijärjestelmät ovat tärkein väline 
3 artiklassa kuvattujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Jäsenvaltiot voivat 
vapaasti valita erilaisia tukijärjestelmiä 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevalle energialle.

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; 

(c) alkuperätakuiden siirtojen 
kirjaaminen;

(d) alkuperätakuiden peruuttaminen;

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa 

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää seuraavia 
joustovälineitä parantaakseen 
mahdollisuuksiaan tavoitteiden 
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tai jakelua. saavuttamiseksi ja vähentääkseen 
kustannuksia:
(a) uusiutuvan energian tilastolliset siirrot 
jäsenvaltioiden välillä;
(b) tavoitteiden saavuttaminen 
yhteisvoimin;
(c) yhteisten tukijärjestelmien 
käyttöönotto.
Seuraavissa artikloissa on kuvaus näistä 
joustovälineistä.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin 
on kirjattava kunkin henkilön hallussa 
olevat alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

Or. es

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmät ovat olleet keskeisiä, kun tarkastellaan 
kyseisten energialähteiden saavuttamaa asemaa Euroopan unionissa, ja tukijärjestelmät ovat 
hyvin tärkeitä myös näiden energialähteiden tulevan kehityksen kannalta. Tästä syystä ne on 
otettava direktiivissä asianmukaisesti huomioon, koska komission ehdotuksessa niihin 
viitataan vain näennäisesti.

Tarkistus 521
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit

Tilastolliset siirrot jäsenvaltioiden välillä

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan 
seuraavista tehtävistä:

1. Jäsenvaltiot voivat sopia järjestelyistä, 
joilla tietty määrä uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaa energiaa 
siirretään tietyn jäsenvaltion tilastoista 
toiselle jäsenvaltiolle. Siirretty määrä:

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(a) vähennetään siitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
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määrästä, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko jäsenvaltio 
noudattanut 3 artiklassa tarkoitettuja, 
kansallisia tavoitteita koskevia 
vaatimuksia; ja

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) lisätään siihen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrään, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko toinen 
jäsenvaltio noudattanut 3 artiklassa 
tarkoitettuja, kansallisia tavoitteita 
koskevia vaatimuksia. 

(c) alkuperätakuiden siirtojen 
kirjaaminen;
(d) alkuperätakuiden peruuttaminen;
(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.
2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa 
tai jakelua.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt 
voivat olla voimassa yhden tai useamman 
vuoden ajan, mutta niistä on ilmoitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
sen vuoden päättymisestä, jona järjestelyt 
toteutettiin.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin 
on kirjattava kunkin henkilön hallussa 
olevat alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla mahdollistaa tilastolliselta pohjalta tehtävät energiansiirrot jäsenvaltiosta 
toiseen.  Selvin syy tämän lausekkeen käytölle tulee silloin, jos jäsenvaltio näyttää ylittävän 
tavoitteensa vuonna 2020 ja haluaisi myydä ylijäämänsä toiselle jäsenvaltiolle.

Kahden jäsenvaltion on myös mahdollista tehdä direktiivin voimaantulon jälkeen 
pitkäaikainen sopimus, jonka mukaan toinen siirtää toiselle vuosittain tietyn määrän energiaa 
tilastolliselta pohjalta vuoteen 2020 asti.  Sopimusehdoista riippuu se, onko sopimus suljettu 
vai ei.
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Tarkistus 522
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit

Tilastolliset siirrot jäsenvaltioiden välillä

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan 
seuraavista tehtävistä:

1. Jäsenvaltiot voivat sopia järjestelyistä, 
joilla tietty määrä uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaa energiaa 
siirretään tietyn jäsenvaltion tilastoista 
toiselle jäsenvaltiolle. Siirretty määrä:

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(a) vähennetään siitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrästä, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko jäsenvaltio 
noudattanut 3 artiklassa tarkoitettuja, 
kansallisia tavoitteita koskevia 
vaatimuksia; ja

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) lisätään siihen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrään, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko toinen 
jäsenvaltio noudattanut 3 artiklassa 
tarkoitettuja, kansallisia tavoitteita 
koskevia vaatimuksia.

(c) alkuperätakuiden siirtojen 
kirjaaminen;
(d) alkuperätakuiden peruuttaminen;
(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.
2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa 
tai jakelua.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt 
voivat olla voimassa yhden tai useamman 
vuoden ajan, mutta niistä on ilmoitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
sen vuoden päättymisestä, jona järjestelyt 
toteutettiin.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin 
on kirjattava kunkin henkilön hallussa 

Adlib Express Watermark



PE409.383v01-00 84/93 AM\730535FI.doc

FI

olevat alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

Or. xm

Perustelu

Alkuperäinen takuukauppaa koskeva ehdotus on osoittautumassa liian byrokraattiseksi ja 
epäedulliseksi sellaisten maiden kannalta, joissa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan 
energian syöttöä tuetaan. Vaarana on, että tällaisen ehdotuksen täytäntöönpano olisi EU:n 
lainsäädännön vastaista. Uudella ehdotuksella pyritään samaan tavoitteeseen kuin komission 
alkuperäisellä ehdotuksella, joka koski alkuperätakuilla käytävää kauppaa. Se antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden siirtää tavoitteitaan joustavasti keskenään. Se ei kuitenkaan 
samalla vaaranna kansallista tukijärjestelmää, ja se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden 
seurata tavoitteidensa saavuttamista.

Tarkistus 523
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit sekä vaihdettavat 

biopolttoainehyvitykset
1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin ja 
vaihdettavien biopolttoainehyvitysten 
rekisterin perustaminen ja ylläpito;

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) alkuperätakuiden ja vaihdettavien 
biopolttoainehyvitysten myöntäminen;

(c) alkuperätakuiden siirtojen kirjaaminen; (c) alkuperätakuiden ja vaihdettavien 
biopolttoainehyvitysten siirtojen 
kirjaaminen;

(d) alkuperätakuiden peruuttaminen; (d) alkuperätakuiden ja vaihdettavien 
biopolttoainehyvitysten peruuttaminen;

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
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vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.

vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden ja vaihdettavien 
biopolttoainehyvitysten määristä.

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa tai
jakelua.

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa,
jakelua, biopolttoaineen tuotantoa, 
liikenteen polttoaineen kauppaa, 
tarjontaa eikä jakelua.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin on 
kirjattava kunkin henkilön hallussa olevat 
alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi sisältyä 
kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin ja 
vaihdettavien biopolttoainehyvitysten 
rekisteriin on kirjattava kunkin henkilön 
hallussa olevat alkuperätakuut/vaihdettavat 
biopolttoainehyvitykset. 
Alkuperätakuu/vaihdettava 
biopolttoainehyvitys voi sisältyä kerrallaan 
vain yhteen rekisteriin.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuujärjestelmää tulisi laajentaa niin, että se käsittää biopolttoaineet erillisessä 
vaihdettavien hyvitysten järjestelmässä, mikä mahdollistaisi paremman joustavuuden 
biopolttoainetavoitteiden saavuttamisessa, ja samalla voitaisiin välttää biopolttoaineiden 
tarpeettomia fyysisiä siirtoja. Ehdotettu järjestelmä liittyy jäsenvaltioiden nykyisiin 
biopolttoaineen sääntelyllisiin tukitoimiin, ja se käyttää pohjana EU:n suurimmissa 
jäsenvaltioissa jo olevien vaihdettavien biopolttoainehyvitysten järjestelmien 
yhdenmukaistamista sekä mahdollistaa niiden käytön.

Tarkistus 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(aa) kaikkien niiden laitosten 
merkitseminen rekisteriin, jotka 
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myöntävät tämän direktiivin mukaisesti 
alkuperätakuita ja laskentaan 
tarkoitettuja siirtotodistuksia,

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) alkuperätakuiden ja laskentaan 
tarkoitettujen siirtotodistusten 
myöntäminen;

(ba) jokaisen aa alakohdassa tarkoitetun 
laitoksen osalta kaikkien sellaisten 
investointitukien ja niiden määrän 
merkitseminen rekisteriin, jotka ovat 
välttämättömiä laitoksen teknisen 
toiminnan kannalta ja jotka on myönnetty 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, 
ja

(c) alkuperätakuiden siirtojen kirjaaminen; (c) alkuperätakuiden siirtojen kirjaaminen;
(d) alkuperätakuiden peruuttaminen; (d) alkuperätakuiden peruuttaminen;

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden ja laskentaan 
tarkoitettujen siirtotodistusten määristä.

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisen elimen tehtävät on selitettävä, ja niihin on sisällytettävä sellaisten laitosten 
merkitseminen rekisteriin, joiden on annettava todistuksia ja jotka ovat saaneet 
investointitukia.

Tarkistus 525
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin alkuperätakuita ja, 
tarvittaessa, laskentaan tarkoitettuja 
siirtotodistuksia varten vastaamaan 
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seuraavista tehtävistä:
(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin
perustaminen ja ylläpito;

(a) kansallisen rekisterin perustaminen ja 
ylläpito; 

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) myöntäminen;

(c) alkuperätakuiden siirtojen kirjaaminen; (c) siirtojen kirjaaminen; 
(d) alkuperätakuiden peruuttaminen; (d) peruuttaminen;

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
asiakirjojen määristä.

Or. en

Tarkistus 526
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sl

Tarkistus 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta vältyttäisiin todistusten 
myöntämiseltä kahteen kertaan, nämä 
voidaan laatia ainoastaan sen maan 
alkuperätakuurekisterissä, jossa laitos 
sijaitsee.  Jos laitos sijaitsee usean 
jäsenvaltion alueella, kyseisten 
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jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
todistuksia ei myönnetä kahteen kertaan. 

Or. de

Perustelu

Selvennyksen avulla vältetään todistusten myöntäminen kahteen kertaan.

Tarkistus 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kullakin toiminnanharjoittajalla on 
tili alkuperätakuurekisterissä. Sellaisilla 
toiminnanharjoittajilla, joilla on laitoksia 
useassa jäsenvaltiossa, on tili kunkin 
kyseisen valtion kansallisessa rekisterissä. 
Lisäksi kuhunkin 
alkuperätakuurekisteriin avataan tili 
kyseistä jäsenvaltiota varten.  Energian 
toimittajat ja energian käyttäjät voivat 
pyytää tilin avaamista.
Jokaisella uusiutuvista energialähteistä 
energiaa tuottavalla 
toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus 
tutustua alkuperätakuurekisterissä 
omasta laitoksestaan annettuihin 
todistuksiin. Tämän avulla 
toiminnanharjoittajat voivat todistaa, että 
heidän laitoksessaan tuotettu energia on 
peräisin uusiutuvista lähteistä.

Or. de

Perustelu

Alkuperätakuurekisterin konkreettinen tehtävä: Jokaisen laitoksen toiminnanharjoittajalle on 
avattava tili, ja tämä on valinnaista energian toimittajille ja energian käyttäjille.
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Tarkistus 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 c ja d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Välittömästi alkuperätakuun 
myöntämisen jälkeen hyvitetään vastaavat 
alkuperätakuut sen 
toiminnanharjoittajan, jonka laitoksissa 
energia on tuotettu, kansallisessa 
alkuperätakuurekisterissä olevalle tilille. 
1d. Välittömästi todistuksen myöntämisen 
jälkeen hyvitetään vastaava laskentaan 
tarkoitettu siirtotodistus kyseisen 
jäsenvaltion kansallisessa 
alkuperätakuurekisterissä olevalle tilille.

Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitettu siirtotodistus on jäsenvaltioiden antama todistus uusiutuvan energian 
osuudesta, kun taas alkuperätakuu on energian tuottajalle, toimittajalle tai käyttäjälle 
tarkoitettu todistus.

Tarkistus 530
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa tai 
jakelua.

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa,
jakelua tai siirtoa.

Or. sl
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Tarkistus 531
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa tai 
jakelua.

2. Toimivaltainen elin ei saa harjoittaa 
energian tuotantoa, kauppaa, tarjontaa tai 
jakelua eikä osallistua tällaiseen 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaiset elimet ovat yleensä sääntelyviranomaisia (60 prosenttia), mutta tällä hetkellä 
30 prosenttia on siirtoverkko-operaattoreita, mikä saattaa johtaa eturistiriitoihin.

Tarkistus 532
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin
on kirjattava kunkin henkilön hallussa 
olevat alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

3. Kansalliseen alkuperätakuu- ja 
laskentaan tarkoitettujen siirtotodistusten 
rekisteriin – jos nämä liittyvät 9 artiklan 
1 b kohdan a tai c alakohdassa 
tarkoitettuihin joustovälineisiin – on 
kirjattava kunkin henkilön hallussa olevat 
alkuperätakuut ja laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset. Alkuperätakuu tai 
siirtotodistus voi sisältyä kerrallaan vain 
yhteen rekisteriin.

Or. en

Perustelu

Yhden toimivaltaisen viranomaisen olisi vastattava alkuperätakuista ja, mikäli jäsenvaltio 
näin on vapaaehtoisesti päättänyt, siirtotodistuksista.
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Tarkistus 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin on 
kirjattava kunkin henkilön hallussa olevat 
alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi sisältyä 
kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin on 
kirjattava kunkin henkilön hallussa olevat 
alkuperätakuut ja laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset. Alkuperätakuu ja 
laskentaan tarkoitettu siirtotodistus voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin.

Or. de

Perustelu

Laskentaan tarkoitettu siirtotodistus on jäsenvaltioiden antama todistus uusiutuvan energian 
osuudesta, kun taas alkuperätakuu on energian tuottajalle, toimittajalle tai käyttäjälle 
tarkoitettu todistus.

Tarkistus 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio nimittää 
keskushallintoelimen, joka liittää yhteen 
yksittäiset alkuperätakuurekisterit.  
Tämän keskushallintoelimen kautta 
siirtyvät todistukset, jotka on laadittu:
a) jäsenvaltioiden välillä,
b) eri jäsenvaltioissa olevien henkilöiden 
välillä ja
c) jäsenvaltion ja toisessa jäsenvaltiossa 
olevien henkilöiden välillä.
Keskushallintoelin laatii vuosittain 
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kertomuksen eri alkuperätakuurekisterien 
välillä tehdyistä siirroista.

Or. de

Perustelu

Keskushallintoelimen perustaminen on välttämätöntä, jotta kansallisten 
alkuperätakuurekisterien välinen yhteistyö sujuisi moitteettomasti. 

Tarkistus 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio antaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa varten asetuksen 
standardisoidusta ja varmasta 
alkuperätakuiden 
rekisteröintijärjestelmästä 
standardisoitujen, yhteiset tietoalkiot 
sisältävien sähköisten tietokantojen 
muodossa, ja tämän järjestelmän avulla 
voidaan seurata alkuperätakuiden ja 
laskentaan tarkoitettujen siirtotodistusten 
myöntämistä, hallussapitoa, siirtoa ja 
peruuttamista, taata yleisön pääsy 
tietoihin ja tietojen asianmukainen 
luotettavuus sekä varmistaa, että 
todistuksia ei siirretä tavalla, joka on 
ristiriidassa tämän direktiivin 
velvoitteiden kanssa. Kyseinen asetus 
annetaan 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Komission olisi päätettävä alkuperätakuurekisterijärjestelmän teknisistä yksityiskohdista 
komiteamenettelyssä.
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Tarkistus 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Henkilöt tai jäsenvaltiot voivat siirtää 
tai esittää peruttaviksi hallussaan olevia 
alkuperätakuita ja laskentaan 
tarkoitettuja siirtotodistuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Selvennys.
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