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Tarkistus 537
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Alkuperätakuiden jättäminen 

peruutettaviksi
1. Tiettyä energiayksikköä koskeva 
alkuperätakuu on jätettävä 7 artiklan 
mukaisesti nimetyn toimivaltaisen elimen 
peruutettavaksi kun:
(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,
(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle; tai
(c) energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään 
vaatimatta a ja b alakohdan mukaisia 
tukijärjestelmän hyötyjä; tässä 
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tapauksessa alkuperätakuu on jätettävä 
sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä kuvattu energia on 
kulutettu.
2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:
(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle. 
3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

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. Tämän direktiivin 
mukaan jäsenvaltiot voivat vapaasti valita, mihin alaan ne haluavat keskittyä. Siksi ei tarvita 
uutta joustomekanismia. Alkuperätakuiden tulisi siis edelleen vastata direktiivin 2001/77/EY 
määritelmää sähköä koskevia tietoja esitettäessä.

Tarkistus 538
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden jättäminen 
peruutettaviksi

Jäsenvaltioiden väliset yhteishankkeet 
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1. Tiettyä energiayksikköä koskeva 
alkuperätakuu on jätettävä 7 artiklan 
mukaisesti nimetyn toimivaltaisen elimen 
peruutettavaksi kun:

1. Kaksi tai useampi jäsenvaltio voi 
suorittaa yhteishankkeita.

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,
(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle; tai
(c) energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään 
vaatimatta a ja b alakohdan mukaisia 
tukijärjestelmän hyötyjä; tässä 
tapauksessa alkuperätakuu on jätettävä 
sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä kuvattu energia on 
kulutettu.
2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, kuinka paljon energiaa on 
tuotettu niiden alueella – tai kolmannessa 
maassa 5 artiklan 9 kohdan mukaisesti –
sijaitsevissa sellaisissa laitoksissa, jotka 
on otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen tai jotka on 
kunnostettu kapasiteetin lisäämisen 
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vuoksi ja rakennettu 1 kohdassa 
tarkoitetun yhteishankkeen seurauksena. 
Ilmoitettu energian määrä katsotaan 
osaksi toisen jäsenvaltion kansallista 
tavoitetta arvioitaessa 3 artiklassa 
esitettyjen vaatimusten noudattamista.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle. 
3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

3. Jäsenvaltion tekemässä ilmoituksessa 
on 

(a) kuvattava suunniteltua laitosta tai 
nimettävä kunnostettu laitos;
(b) määritettävä laitoksessa tuotetun 
sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian osuus tai määrä, joka
on laskettava mukaan toisen jäsenvaltion 
kansallisiin tavoitteisiin;
(c) nimettävä jäsenvaltio, jonka eduksi 
ilmoitus tehdään;
(d) määritettävä ajanjakso, jonka aikana 
tuotettu energia on laskettava mukaan 
toisen jäsenvaltion kansalliseen 
tavoitteeseen.
4. Edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu ajanjakso on ilmoitettava 
kokonaisina kalenterivuosina ja se voi 
ulottua vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. 
5. Tämän artiklan mukaisesti tehtyä 
ilmoitusta ei saa muuttaa eikä peruuttaa 
ilman ilmoituksen tehneen jäsenvaltion ja 
3 kohdan c alakohdan mukaisesti nimetyn 
jäsenvaltion suostumusta. 

Or. en
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Perustelu

Tässä artiklassa jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus laskea osa tai kaikki uudessa tai 
kunnostetussa, toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa laitoksessa tuotetusta uusiutuvasta 
energiasta tämän toisen jäsenvaltion tavoitteeseen. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan 
isäntäjäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion välinen sopimus asiasta, ja tästä 
sopimuksesta on ilmoitettava komissiolle ilmoituksessa mainittujen sopimusehtojen 
mukaisesti. 

Tarkistus 539
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden jättäminen 
peruutettaviksi

Jäsenvaltioiden väliset yhteishankkeet 

1. Tiettyä energiayksikköä koskeva 
alkuperätakuu on jätettävä 7 artiklan 
mukaisesti nimetyn toimivaltaisen elimen 
peruutettavaksi kun:

1. Kaksi tai useampi jäsenvaltiota voi 
suorittaa yhteishankkeita.

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,
(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 



PE409.384v01-00 8/131 AM\730537FI.doc

FI

elimelle; tai
(c) energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään 
vaatimatta a ja b alakohdan mukaisia 
tukijärjestelmän hyötyjä; tässä 
tapauksessa alkuperätakuu on jätettävä 
sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä kuvattu energia on 
kulutettu.
2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, kuinka paljon energiaa on 
tuotettu niiden alueella – tai kolmannessa 
maassa 5 artiklan 9 kohdan mukaisesti –
sijaitsevissa sellaisissa laitoksissa, jotka 
on otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen tai jotka on 
kunnostettu kapasiteetin lisäämisen 
vuoksi ja rakennettu 1 kohdassa 
tarkoitetun yhteishankkeen seurauksena. 
Ilmoitettu energian määrä katsotaan 
osaksi toisen jäsenvaltion kansallista 
tavoitetta arvioitaessa 3 artiklassa 
esitettyjen vaatimusten noudattamista.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle. 
3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

3. Jäsenvaltion tekemässä ilmoituksessa 
on 

(a) kuvattava suunniteltua laitosta tai 
nimettävä kunnostettu laitos;
(b) määritettävä laitoksessa tuotetun 
sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian osuus tai määrä, joka 
on laskettava mukaan toisen jäsenvaltion 
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kansallisiin tavoitteisiin;
(c) nimettävä jäsenvaltio, jonka eduksi 
ilmoitus tehdään;
(d) määritettävä ajanjakso, jonka aikana 
tuotettu energia on laskettava mukaan 
toisen jäsenvaltion kansalliseen 
tavoitteeseen.
4. Edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu ajanjakso on ilmoitettava 
kokonaisina kalenterivuosina ja se voi 
ulottua vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. 
5. Tämän artiklan mukaisesti tehtyä 
ilmoitusta ei saa muuttaa eikä peruuttaa 
ilman ilmoituksen tehneen jäsenvaltion ja 
3 kohdan c alakohdan mukaisesti nimetyn 
jäsenvaltion yhteistä sopimusta. 

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen takuukauppaa koskeva ehdotus on liian byrokraattinen ja epäedullinen 
sellaisten maiden kannalta, joissa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa 
tuetaan syöttötariffeilla. Vaarana saattaa olla, 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 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden jättäminen 
peruutettaviksi

Tilastolliset siirrot jäsenvaltioiden välillä

1. Tiettyä energiayksikköä koskeva 
alkuperätakuu on jätettävä 7 artiklan 
mukaisesti nimetyn toimivaltaisen elimen 

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

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,

(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) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle; tai

(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) energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään 
vaatimatta a ja b alakohdan mukaisia 
tukijärjestelmän hyötyjä; tässä 
tapauksessa alkuperätakuu on jätettävä 
sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä kuvattu energia on 
kulutettu.
2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt 
ovat voimassa ainakin yhden vuoden 
ajan. Niistä on ilmoitettava komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden 
päättymisestä, jona järjestelyt toteutettiin.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
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laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle. 
3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 541
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tiettyä energiayksikköä koskeva 
alkuperätakuu on jätettävä 7 artiklan 
mukaisesti nimetyn toimivaltaisen elimen 
peruutettavaksi kun:

1. Tiettyä energiayksikköä koskevan 
alkuperätakuun sisältämä tavoitetta 
koskeva osa on jätettävä 7 artiklan 
mukaisesti nimetyn toimivaltaisen elimen 
peruutettavaksi kun:

Or. en

Perustelu

Tekstiä olisi selvennettävä ja siinä olisi nimenomaisesti painotettava, että jos alkuperätakuun 
sisältämä tavoitetta koskeva osa on peruutettu (esimerkiksi siitä syystä, että laitos on saanut 
jonkinlaista tukea), tämä ei merkitse alkuperätakuun muiden osien peruuttamista (tuotannon 
sertifiointi/polttoaineyhdistelmän ilmoittaminen), ja näitä voidaan edelleen kaupata erikseen.

Tarkistus 542
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista (a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
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energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,

energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth:n
laitoksessa saa tukea 2 artiklan h kohdassa 
kuvaillusta tukijärjestelmästä, jolloin 
takuu on jätettävä tukijärjestelmän
perustaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle,

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotus sisältää termin 'tukijärjestelmä' määritelmän 2 artiklan h kohdassa, kun 
taas 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa on eri määritelmä, joten olisi asianmukaista muuttaa 
tämä kohta johdonmukaiseksi.

Tarkistus 543
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth:n
laitoksessa saa tukea 2 artiklan h kohdassa 
kuvaillusta tukijärjestelmästä, jolloin 
takuu on jätettävä tukijärjestelmän 
perustaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle,

Or. sl
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Tarkistus 544
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea syöttötariffimaksuina, 
lisämaksuina, verovähennyksinä tai 
tarjouskilpailusta johtuvina maksuina, 
jolloin takuu on jätettävä tukijärjestelmän 
perustaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle,

(a) energiayksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle,

Or. en

Perustelu

Jos alkuperätakuun sisältämä tavoitetta koskeva osa on peruutettu (esimerkiksi siitä syystä, 
että laitos on saanut jonkinlaista tukea), tämä ei merkitse alkuperätakuun muiden osien 
peruuttamista (tuotannon sertifiointi/polttoaineyhdistelmän ilmoittaminen), ja näitä voidaan 
edelleen kaupata erikseen.

Tarkistus 545
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth
laitoksessa saa tukea syöttötariffimaksuina, 
lisämaksuina, verovähennyksinä tai 
tarjouskilpailusta johtuvina maksuina, 
jolloin takuu on jätettävä tukijärjestelmän 

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 1 MWth:n
laitoksessa saa tukea syöttötariffimaksuina, 
lisämaksuina, verovähennyksinä tai 
tarjouskilpailusta johtuvina maksuina, 
jolloin takuu on jätettävä tukijärjestelmän 
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perustaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, 

perustaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle,

Or. de

Perustelu

Lämpölaitosten sertifiointiin vaadittava 5 MWth:n vähimmäiskapasiteetti on liian korkea ja se 
olisi laskettava arvoon 1 MWth. 

Tarkistus 546
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea syöttötariffimaksuina, 
lisämaksuina, verovähennyksinä tai 
tarjouskilpailusta johtuvina maksuina, 
jolloin takuu on jätettävä tukijärjestelmän 
perustaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle,

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea syöttötariffimaksuina, 
lisämaksuina, verovähennyksinä, vihreinä 
todistuksina tai tarjouskilpailusta johtuvina 
maksuina, jolloin takuu on jätettävä 
tukijärjestelmän perustaneen jäsenvaltion 
nimeämälle toimivaltaiselle elimelle,

Or. en

Perustelu

Pohjoismaisessa järjestelmässä käytetään vihreitä todistuksia ja valtiontukea Saksassa 
kehitetyn syöttötariffivaihtoehdon sijasta. Molempien järjestelmien on todettu toimivan hyvin, 
ja kumpaakin olisi voitava käyttää edelleen. 
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Tarkistus 547
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotus sisältää termin 'tukijärjestelmä' määritelmän 2 artiklan h kohdassa, kun 
taas 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa on eri määritelmä, joten olisi asianmukaista muuttaa 
tämä kohta johdonmukaiseksi.

Tarkistus 548
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
energiayksikkö otetaan huomioon 
arvioitaessa toimijan uusiutuvan energian 
velvoitteen täyttymistä, jolloin 
alkuperätakuu on jätettävä velvoitteen 
asettaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle;
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elimelle; tai

Or. en

Perustelu

Jos alkuperätakuun sisältämä tavoitetta koskeva osa on peruutettu (esimerkiksi siitä syystä, 
että laitos on saanut jonkinlaista tukea), tämä ei merkitse alkuperätakuun muiden osien 
peruuttamista (tuotannon sertifiointi/polttoaineyhdistelmän ilmoittaminen), ja näitä voidaan 
edelleen kaupata erikseen.

Tarkistus 549
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan vähintään 
5 MWth laitoksessa tuotettu lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikkö otetaan huomioon 
arvioitaessa toimijan uusiutuvan energian 
velvoitteen täyttymistä, jolloin 
alkuperätakuu on jätettävä velvoitteen 
asettaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle; tai

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan vähintään 
1 MWth:n laitoksessa tuotettu lämmitys-
tai jäähdytysenergiayksikkö otetaan 
huomioon arvioitaessa toimijan uusiutuvan 
energian velvoitteen täyttymistä, jolloin 
alkuperätakuu on jätettävä velvoitteen 
asettaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle; tai

Or. de

Perustelu

Lämpölaitosten sertifiointiin vaadittava 5 MWth:n vähimmäiskapasiteetti on liian korkea ja se 
olisi laskettava arvoon 1 MWth. 
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Tarkistus 550
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan vähintään 
5 MWth laitoksessa tuotettu lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikkö otetaan huomioon 
arvioitaessa toimijan uusiutuvan energian 
velvoitteen täyttymistä, jolloin 
alkuperätakuu on jätettävä velvoitteen 
asettaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle; tai

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan vähintään 
5 MWth:n laitoksessa tuotettu lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikkö otetaan huomioon 
arvioitaessa toimijan uusiutuvan energian 
velvoitteen täyttymistä – jos velvoitteen 
täyttyminen alkuperätakuiden muodossa 
sallitaan – jolloin alkuperätakuu on 
jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle; or

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla halutaan mahdollistaa pohjoismaisen järjestelmän jatkuminen ja pitkän 
aikavälin investoinnit vaihtoehtoiseen uusiutuvaan energiaan. 

Tarkistus 551
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään 
vaatimatta a ja b alakohdan mukaisia 
tukijärjestelmän hyötyjä; tässä 
tapauksessa alkuperätakuu on jätettävä 
sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä kuvattu energia on 

Poistetaan.
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kulutettu.

Or. en

Perustelu

Tekstiä olisi selvennettävä ja siinä olisi nimenomaisesti painotettava, että jos alkuperätakuun 
sisältämä tavoitetta koskeva osa on peruutettu (esimerkiksi siitä syystä, että laitos on saanut 
jonkinlaista tukea), tämä ei merkitse alkuperätakuun muiden osien peruuttamista (tuotannon 
sertifiointi/polttoaineyhdistelmän ilmoittaminen), ja näitä voidaan edelleen kaupata erikseen.

Tarkistus 552
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Alkuperätakuun sisältämä 
tuotannon 
sertifiointiin/polttoaineyhdistelmän 
ilmoittamiseen tarkoitettu osa, joka 
koskee kyseistä energiayksikköä, on 
jätettävä 7 artiklan mukaisesti nimetyn 
toimivaltaisen elimen peruutettavaksi, 
kun energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään;
tässä tapauksessa alkuperätakuu on 
jätettävä sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä tarkoitettu energia 
on kulutettu.
Alkuperätakuun kaksi osaa voidaan 
peruuttaa toisistaan riippumattomasti, ja 
tavoitteen laskentaan tarkoitetun osan 
peruuttaminen ei vaikuta toiseen osaan, 
joka voidaan edelleen siirtää erikseen. 

Or. en
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Perustelu

Tekstiä olisi selvennettävä ja siinä olisi nimenomaisesti painotettava, että jos alkuperätakuun 
sisältämä tavoitetta koskeva osa on peruutettu (esimerkiksi siitä syystä, että laitos on saanut 
jonkinlaista tukea), tämä ei merkitse alkuperätakuun muiden osien peruuttamista (tuotannon 
sertifiointi/polttoaineyhdistelmän ilmoittaminen), ja näitä voidaan edelleen kaupata erikseen.

Tarkistus 553
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkuperätakuun sisältämä tuotannon 
sertifiointiin/polttoaineyhdistelmän 
ilmoittamiseen tarkoitettu osa, joka 
koskee kyseistä energiayksikköä, on 
jätettävä 7 artiklan mukaisesti nimetyn 
toimivaltaisen elimen peruutettavaksi, 
kun energian toimittaja tai kuluttaja 
päättää käyttää alkuperätakuuta 
todisteena uusiutuvan energian osuudesta 
tai määrästä energiayhdistelmässään;
tässä tapauksessa alkuperätakuu on 
jätettävä sen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä tarkoitettu energia 
on kulutettu.
Alkuperätakuun kaksi osaa voidaan 
peruuttaa toisistaan riippumattomasti, ja 
tavoitteen laskentaan tarkoitetun osan 
peruuttaminen ei vaikuta toiseen osaan, 
joka voidaan edelleen siirtää erikseen. 

Or. en

Perustelu

Koska alkuperätakuilla olisi oltava kaksi osaa, joita voidaan käyttää eri tehtäviin, tämän olisi 
käytävä ilmi myös niiden peruuttamista koskevista säännöistä. 
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Tarkistus 554
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai 
b mukaisesti, toimijan on:

Poistetaan.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle.

Or. de

Perustelu

Talouden toimijan valittavana olevien vaihtoehtojen rajoittaminen markkinoilla ei sovi yhteen 
alkuperätakuilla käytävän kaupan tehokkuuden kanssa. Erityisesti kaikkien alkuperätakuiden 
osoittaminen samalle laitokselle sen koko toiminnassaolon ajan (estolauseke) ei sovi yhteen 
kaupankäynnin joustavia markkinoita koskevan tavoitteen kanssa. Sama koskee sellaisen 
mahdollisuuden puuttumista, että alkuperätakuut voisi siirtää käytettäväksi seuraavan kauden 
aikana, mikä on seurausta 8 artiklan 3 kohdasta.

Tarkistus 555
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

Poistetaan.
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(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle.

Or. it

Perustelu

Se, että tiettyyn laitokseen liittyvät alkuperätakuut on käytettävä samassa jäsenvaltiossa
kyseisen laitoksen koko toiminnassaolon ajan, rajoittaa toiminnanharjoittajien 
mahdollisuuksia markkinoita valitessaan. Tämä sulkee pois mahdollisuuden käyttää sellaisten 
laitosten, joita ei enää tarvita, alkuperätakuita kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näin 
ollen sekä jäsenvaltioiden että toiminnanharjoittajien näkökulmasta katsottuna 
alkuperätakuiden siirtämismahdollisuutta maasta toiseen rajoitetaan entisestään. 

Tarkistus 556
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

Poistetaan.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle.

Or. en
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Perustelu

Tämä säännös merkitsisi, että jäsenvaltiosta toiseen uusiutuvaa energiaa vievät energian 
tuottajat olisi pakotettu toimittamaan energiaa kyseiseen jäsenvaltioon laitoksensa koko 
toiminnassaolon ajan. Tällainen säännös olisi liian ankara uusiutuvan energian tuottajille ja 
sen seuraukset olisivat täysin vastakkaiset toimivien ja tehokkaiden uusiutuvaa energiaa 
koskevien markkinoiden luomisen tavoitteen kanssa.

Tarkistus 557
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

Poistetaan.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös merkitsisi, että jäsenvaltiosta toiseen uusiutuvaa energiaa vievät energian 
tuottajat olisi pakotettu toimittamaan energiaa kyseiseen jäsenvaltioon laitoksensa koko 
toiminnassaolon ajan. Tällainen säännös olisi liian ankara uusiutuvan energian tuottajille ja 
sen seuraukset olisivat täysin vastakkaiset toimivien ja tehokkaiden uusiutuvaa energiaa 
koskevien markkinoiden luomisen tavoitteen kanssa.
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Tarkistus 558
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
mukaisesti, toimijan on:

Poistetaan.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle.

Or. en

Perustelu

Vaatimus siitä, että "kaikki tuleva tuotanto" sidotaan nykyiseen (syöttö-)tukijärjestelmään, 
estää tarpeettomasti tukijärjestelmien yhdenmukaistamista tulevaisuudessa. 

Tarkistus 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman alkuperätakuun 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai 
b mukaisesti, toimijan on:

Poistetaan.

(a) pyydettävä 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti uudet alkuperätakuut kaikelle 
tulevalle uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevalle tuotannolle samasta 
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laitoksesta;
(b) jätettävä nämä alkuperätakuut 
peruutettaviksi samalle toimivaltaiselle 
elimelle.

Or. de

Perustelu

Tässä ehdotettujen muutosten mukaisesti alkuperätakuiden peruuttaminen on tarpeetonta 
tukea saaneiden laitosten osalta.

Tarkistus 560
Reino Paasilinna

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

Komission teksti Tarkistus

Ne jäsenvaltiot, jotka haluavat perustaa 
yhteismarkkinat alkuperätakuita varten, 
voivaa päättää olla soveltamatta tätä 
kohtaa. 

Or. en

Perustelu

Tämä säännös merkitsisi, että jäsenvaltiosta toiseen uusiutuvaa energiaa vievät energian 
tuottajat olisi pakotettu toimittamaan energiaa kyseiseen jäsenvaltioon laitoksensa koko 
toiminnassaolon ajan. Tällainen säännös olisi liian ankara uusiutuvan energian tuottajille ja 
sen seuraukset olisivat täysin vastakkaiset toimivien ja tehokkaiden uusiutuvaa energiaa 
koskevien markkinoiden luomisen tavoitteen kanssa.
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Tarkistus 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos laskentaan tarkoitettu 
siirtotodistus peruutetaan, sisällytetään 
tätä koskeva energia 10 artiklan b 
alakohdan mukaisesti arvioon siitä, miten 
kansallisia tavoitteita koskevat tämän 
direktiivin vaatimukset ovat täyttyneet.

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 562
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Talouden toimijan valittavana olevien vaihtoehtojen rajoittaminen markkinoilla ei sovi yhteen 
alkuperätakuilla käytävän kaupan tehokkuuden kanssa. Erityisesti kaikkien alkuperätakuiden 
osoittaminen samalle laitokselle sen koko toiminnassaolon ajan (estolauseke) ei sovi yhteen 
kaupankäynnin joustavia markkinoita koskevan tavoitteen kanssa. Sama koskee sellaisen 
mahdollisuuden puuttumista, että alkuperätakuut voisi siirtää käytettäväksi seuraavan kauden 
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aikana, mikä on seurausta 8 artiklan 3 kohdasta.

Tarkistus 563
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden voimassaoloa ei parhaassa tapauksessa pitäisi rajoittaa lainkaan.
Käytännössä niiden voimassaoloa voidaan rajoittaa, mutta se ei saa missään tapauksessa olla 
yhtä vuotta lyhyempi. Säännös rajoittaisi huomattavasti uusiutuvan energian tuottajien 
valintoja heidän käydessään kauppaa alkuperätakuistaan markkinoilla. 

Tarkistus 564
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä heikentäisi markkinoiden toimintaa huomattavasti alkuperätakuiden kauppaan 
perustuvassa tukijärjestelmässä. 
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Tarkistus 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

3. Alkuperätodistukset on jätettävä 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi 
kahden vuoden kuluessa niiden 
myöntämispäivästä.

Or. de

Perustelu

Alkuperätakuiden peruutettavaksi jättämisen määräaika olisi pidennettävä kahteen vuoteen 
joustavuuden lisäämiseksi. 

Tarkistus 566
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
2 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuiden voimassaoloa ei parhaassa tapauksessa pitäisi rajoittaa lainkaan.
Käytännössä niiden voimassaoloa voidaan rajoittaa, mutta voimassaolo ei saa missään 
tapauksessa olla yhtä vuotta lyhyempi. Säännös rajoittaisi huomattavasti uusiutuvan energian 
tuottajien valintoja markkinoilla heidän käydessään kauppaa alkuperätakuistaan. 
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Tarkistus 567
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

3. Alkuperätodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
2 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Yhden vuoden voimassaolo rajoittaisi uusiutuvan energian tuottajien valintoja markkinoilla 
heidän käydessään kauppaa alkuperätakuillaan. 

Tarkistus 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat sallia, että edellä 
1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
myönnettyjä alkuperätakuita voidaan 
siirrellä kyseisessä jäsenvaltiossa 
henkilöiden välillä todisteena uusiutuvan 
energian osuudesta tai määrästä tämän 
jäsenvaltion energiayhdistelmässä. 
Energian toimittajan tai kuluttajan, joka 
käyttää alkuperätakuita todisteena 
uusiutuvan energian osuudesta tai 
määrästä energiayhdistelmässään, on 
jätettävä kyseiset alkuperätakuut 
peruutettaviksi toimivaltaiselle elimelle. 

Or. en
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Perustelu

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa esitetyt seikat rajoittavat tietojen 
luovuttamista markkinoilla. Tästä syystä aletaankin hyvin todennäköisesti käydä fyysistä 
kauppaa vihreällä sähköllä. Fyysinen kauppa saattaisi aiheuttaa tarpeetonta ruuhkaa 
verkossa ja vääristää sähkömarkkinoita. Tämä voidaan ratkaista sallimalla 8 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti jo myönnettyjen alkuperätakuiden kansallinen kauppa.

Tarkistus 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos peruutettava alkuperätakuu 
koskee sähköä, tällöin tämä kelpaa 
osoitukseksi direktiivissä 2003/54/EY 
olevan 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa 
vaaditusta uusiutuvan energian osuudesta 
kokonaispolttoaineseoksessa.

Or. de

Perustelu

Alkuperätakuuta on käytettävä sähkön sisämarkkinoita koskevan direktiivin mukaisten 
todistusvelvoitteiden täyttämiseen. 

Tarkistus 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Alkuperätakuu voidaan peruuttaa 
vain kerran. Peruutettua alkuperätakuuta 
ei voi enää siirtää.

Or. de
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Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 571
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Laskentaan tarkoitettujen siirtotodistusten 

jättäminen peruutettaviksi
1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka päättävät 
liittyä 9 artiklan 1 b kohdan a tai 
c alakohdassa tarkoitettuihin 
järjestelmiin, on sillä perusteella, että ne 
ovat mukana tällaisissa järjestelmissä, 
vaadittava kyseistä energiayksikköä 
koskevan, laskentaan tarkoitetun 
siirtotodistuksen toimittamista 
peruutettavaksi 7 artiklan mukaisesti 
nimitetylle toimivaltaiselle elimelle, jos:
(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth:n 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin laskentaan 
tarkoitettu siirtotodistus on jätettävä 
tukijärjestelmän perustaneen jäsenvaltion 
nimeämälle toimivaltaiselle elimelle,
(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth:n laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa laitoksen 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin laskentaan tarkoitettu 
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siirtotodistus on jätettävä velvoitteen 
asettaneen jäsenvaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle elimelle.
2. Jäsenvaltiot voivat vaatia edellä 
olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
varten, että laskentaan tarkoitettu 
siirtotodistus toimitetaan toimivaltaiselle 
elimelle yhdessä kyseiselle 
energiayksikölle myönnetyn 
alkuperätakuun kanssa.
3. Jäsenvaltioiden on myös annettava 
toiminnanharjoittajille mahdollisuus 
toimittaa laskentaan tarkoitetut 
todistukset toimivaltaiselle elimelle 
peruutettavaksi vapaaehtoiselta pohjalta, 
minkä avulla varmistetaan kuluttajille 
tarjottavan vihreän energian tuotannon 
lisääminen.
4. Toimivaltaisen elimen on peruutettava 
1 kohdan, 3 kohdan ja 8 artiklan 
1 a kohdan mukaisesti toimitetut, 
laskentaan tarkoitetut siirtotodistukset 
heti, kun ne on sille toimitettu.
5. Laskentaan tarkoitettuja 
siirtotodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Niille jäsenvaltioille, jotka liittyvät tiettyihin joustojärjestelmiin, laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset voivat toimia välineenä siirtojen laskemisessa.
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Tarkistus 572
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8a artikla
1. Kun 7 artiklan mukaisesti nimitetty 
toimivaltainen elin vastaanottaa 
vaihdettavan biopolttoainehyvityksen 
peruutettavaksi sen lailliselta omistajalta, 
jäsenvaltion on:
(a) siinä tapauksessa, että biopolttoaine 
saa tukea verokannustimina, 
verovähennyksinä, lisämaksuina tai 
tarjouskilpailusta johtuvina maksuina, 
varmistettava, että vaihdettava 
biopolttoainehyvitys jätetään 
tukijärjestelmän perustaneen jäsenvaltion 
nimeämälle toimivaltaiselle elimelle,
(b) varmistettava, että biopolttoaineelle 
myönnettävä rahoitustuki ohjataan 
vaihdettavan polttoainehyvityksen 
peruutettavaksi jättäneille henkilöille.
(c) varmistettava siinä tapauksessa, että 
energiantoimittaja, jolla on uusiutuvaa 
energiaa koskevia velvoitteita, haluaa 
käyttää vaihdettavan polttoainehyvityksen 
jäsenvaltion biopolttoainevelvoitteiden 
täyttämiseen, että vaihdettava 
biopolttoainehyvitys jätetään 
tukijärjestelmän perustaneen jäsenvaltion 
nimeämälle toimivaltaiselle elimelle.
2. Vaihdettavat biopolttoainehyvitykset 
ovat voimassa 2 vuoden ajan niiden 
myöntämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuujärjestelmää olisi laajennettava koskemaan biopolttoaineita erillisessä 
kaupattavien hyvitysten järjestelmässä, jotta biopolttoainetavoitteiden saavuttamisessa olisi 
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enemmän joustoa ja vältettäisiin biopolttoaineiden tarpeettomat fyysiset siirrot. Ehdotettu 
järjestelmä liittyy jäsenvaltioiden biopolttoaineita koskeviin nykyisiin 
sääntelytukitoimenpiteisiin, kuten biopolttoaineen käyttövelvoitteisiin, ja se perustuu 
suurimmissa EU:n jäsenvaltioissa jo käytössä oleviin kaupattavien biopolttoainehyvitysten 
järjestelmiin ja mahdollistaa niiden yhdenmukaistamisen.

Tarkistus 573
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Alkuperätakuiden siirtäminen

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään, 
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi 
peruutettava vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen elimen toimesta.
2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 
Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
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jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.
3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.
Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.
4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 
Komissio julkistaa nämä tiedot.
5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja 
on saatavilla, tämän direktiivin 
säännösten, jotka koskevat 
alkuperätakuiden siirtämistä 
jäsenvaltioiden välillä, täytäntöönpanoa 
ja niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. 
Tarvittaessa se antaa asiaan liittyviä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten sitovien tavoitteidensa saavuttamisesta. Uusiutuvien 
energialähteiden onnistunut kehittäminen Euroopassa on pääasiassa hyvin suunniteltujen 
kansallisten tukijärjestelmien ja toimivan hallinnon ansiota. Tämän direktiivin mukaan 
jäsenvaltiot voivat vapaasti valita, mihin alaan ne haluavat keskittyä. Siksi ei tarvita uutta 
joustomekanismia. Alkuperätakuiden tulisi siis edelleen vastata direktiivin 2001/77/EY 
määritelmää sähköä koskevia tietoja esitettäessä.

Tarkistus 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Alkuperätakuiden siirtäminen

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään, 
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi 
peruutettava vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen elimen toimesta.
2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 
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Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.
3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.
Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.
4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 
Komissio julkistaa nämä tiedot.
5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja 
on saatavilla, tämän direktiivin 
säännösten, jotka koskevat 
alkuperätakuiden siirtämistä 
jäsenvaltioiden välillä, täytäntöönpanoa 
ja niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. 
Tarvittaessa se antaa asiaan liittyviä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 575
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden siirtäminen Jäsenvaltioiden väliset yhteishankkeet 
1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin liitteessä 
I olevassa B osassa kuvatussa ohjeellisessa
kehityspolussa esitetään, voivat pyytää 
7 artiklan mukaisesti nimettyjä 
toimivaltaisia elimiä siirtämään 8 artiklan 
1 kohdan mukaisesti peruutettaviksi 
jätetyt alkuperätakuut toiseen 
jäsenvaltioon. Tällaiset alkuperätakuut on 
välittömästi peruutettava vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen elimen 
toimesta.

1. Kaksi tai useampi jäsenvaltiota voi 
suorittaa yhteishankkeita.

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 

2. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin liitteessä 
I olevassa B osassa kuvatussa sitovassa
kehityspolussa esitetään, voivat ilmoittaa 
komissiolle alueellaan – tai kolmannessa 
maassa 5 artiklan 9 kohdan mukaisesti –
sijaitsevista laitoksista tai suunnitelluista 
laitoksista, jotka on otettu käyttöön tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen tai jotka 
on kunnostettu kapasiteetin lisäämisen 
vuoksi ja rakennettu 1 kohdassa 
tarkoitetun yhteishankkeen seurauksena.
Ilmoitettu energian määrä katsotaan 
osaksi toisen jäsenvaltion kansallista 
tavoitetta tarkasteltaessa tässä 
direktiivissä esitettyjen vaatimusten 
noudattamista.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
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jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.
3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Jäsenvaltion tekemässä ilmoituksessa 
on 

(a) nimettävä suunniteltu laitos ja 
kuvailtava sitä;
(b) määritettävä laitoksessa tuotetun 
sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian osuus tai määrä, joka 
on laskettava mukaan toisen jäsenvaltion 
kansallisiin tavoitteisiin;
(c) nimettävä jäsenvaltio, jonka eduksi 
ilmoitus tehdään;
(d) määritettävä ajanjakso, jonka aikana 
tuotettu energia on laskettava mukaan 
toisen jäsenvaltion kansalliseen 
tavoitteeseen.

Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.
4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 

4. Edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu ajanjakso on ilmoitettava 
kokonaisina kalenterivuosina ja se voi 
ulottua vuoden 2020 jälkeiseen aikaan.

Komissio julkistaa nämä tiedot. 4 a. Komissio voi muuttaa tämän artiklan 
mukaisesti tehtyä ilmoitusta tai peruuttaa 
sen siinä tapauksessa, että uusiutuvista 
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energialähteistä tuotetun energian osuus 
jäsenvaltiossa ei ole vähintään liitteessä I 
olevassa B osassa kuvatun ohjeellisen 
kehityspolun mukainen. 

5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja on 
saatavilla, tämän direktiivin säännösten, 
jotka koskevat alkuperätakuiden 
siirtämistä jäsenvaltioiden välillä, 
täytäntöönpanoa ja niihin liittyviä 
kustannuksia ja hyötyjä. Tarvittaessa se 
antaa asiaan liittyviä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja on 
saatavilla, tämän direktiivin säännösten, 
jotka koskevat yhteishankkeita
jäsenvaltioiden välillä, täytäntöönpanoa ja 
niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. 
Tarvittaessa se antaa asiaan liittyviä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

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 576
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden siirtäminen Jäsenvaltioiden välisten yhteishankkeiden 
vaikutukset

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään, 
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi 
peruutettava vastaanottavan jäsenvaltion 

1. Edellä 8 artiklan mukaisesti 
ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
laadittava kolmen kuukauden kuluessa 
kunkin sellaisen vuoden päättymisestä, 
joka sisältyy 8 artiklan 3 kohdan 
d alakohdassa määritettyyn ajanjaksoon, 
ilmoituskirje, jossa todetaan:
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toimivaltaisen elimen toimesta.
(a) edellä 8 artiklan mukaisesti tehdyssä 
ilmoituksessa tarkoitetun laitoksen 
tuottama uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian kokonaismäärä vuoden 
aikana ja
(b) se kyseisen laitoksen vuoden kuluessa 
tuottama, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian määrä, joka lasketaan 
mukaan toisen jäsenvaltion kansallisiin 
tavoitteisiin ilmoitusehtojen mukaisesti.

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 

2. Jäsenvaltion on lähetettävä 
ilmoituskirje sille jäsenvaltiolle, jonka 
eduksi ilmoitus tehtiin, sekä komissiolle.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.
3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 

3. Kun arvioidaan tässä direktiivissä 
asetettujen, kansallisia tavoitteita 
koskevien vaatimusten noudattamista, 
edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
ilmoitettu, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
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energialähteistä tuotetulle energialle. jäähdytysenergian määrä: 
Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.

(a) vähennetään siitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrästä, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko 1 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituskirjeen laatinut 
jäsenvaltio noudattanut vaatimuksia; ja
(b) lisätään siihen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrään, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko 2 kohdan 
mukaisesti ilmoituskirjeen vastaanottanut 
jäsenvaltio noudattanut vaatimuksia. 

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 
Komissio julkistaa nämä tiedot.
5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja 
on saatavilla, tämän direktiivin 
säännösten, jotka koskevat 
alkuperätakuiden siirtämistä 
jäsenvaltioiden välillä, täytäntöönpanoa 
ja niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. 
Tarvittaessa se antaa asiaan liittyviä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan avulla vahvistetaan vuosittain se uusiutuvan energian määrä, joka on 
vähennetty isäntäjäsenvaltion kokonaismäärästä ja lisätty vastaanottavan jäsenvaltion 
uusiutuvan energian kokonaismäärään. Isäntäjäsenvaltio vahvistaa tämän laatimalla kirjeen.
Kirje on laadittava, jos asiasta on tehty sopimus – isäntäjäsenvaltio ei voi käyttää tässä omaa 
harkintaa. 
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Tarkistus 577
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden siirtäminen Jäsenvaltioiden välisten yhteishankkeiden 
vaikutukset

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään, 
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi 
peruutettava vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen elimen toimesta.

1. Edellä 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
laadittava kolmen kuukauden kuluessa 
kunkin sellaisen vuoden päättymisestä, 
joka sisältyy 8 artiklan 3 kohdan 
d alakohdassa määritettyyn ajanjaksoon, 
ilmoituskirje, jossa todetaan:

(a) edellä 8 artiklan mukaisesti tehdyssä 
ilmoituksessa tarkoitetun laitoksen 
tuottama uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian kokonaismäärä vuoden 
aikana ja
(b) se kyseisen laitoksen vuoden kuluessa 
tuottama, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian määrä, joka lasketaan 
mukaan toisen jäsenvaltion kansallisiin 
tavoitteisiin ilmoitusehtojen mukaisesti.

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 

2. Jäsenvaltion on lähetettävä 
ilmoituskirje komissiolle ja sille 
jäsenvaltiolle, jonka eduksi ilmoitus 
tehtiin. 
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tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 
Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.
3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Kun arvioidaan tässä direktiivissä 
asetettujen, kansallisia tavoitteita 
koskevien vaatimusten noudattamista, 
edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
ilmoitettu, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian määrä: 

Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.

(a) vähennetään siitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrästä, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko 1 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituskirjeen laatinut 
jäsenvaltio noudattanut vaatimuksia; ja
(b) lisätään siihen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrään, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko 2 kohdan 
mukaisesti ilmoituskirjeen vastaanottanut 
jäsenvaltio noudattanut vaatimuksia. 

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 
Komissio julkistaa nämä tiedot.
5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja 
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on saatavilla, tämän direktiivin 
säännösten, jotka koskevat 
alkuperätakuiden siirtämistä 
jäsenvaltioiden välillä, täytäntöönpanoa 
ja niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. 
Tarvittaessa se antaa asiaan liittyviä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen takuukauppaa koskeva ehdotus on liian byrokraattinen ja epäedullinen 
sellaisten maiden kannalta, joissa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa 
tuetaan syöttötariffeilla. Vaarana saattaa olla, 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 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin liitteessä 
I olevassa B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetään, voivat pyytää 
7 artiklan mukaisesti nimettyjä 
toimivaltaisia elimiä siirtämään 8 artiklan 
1 kohdan mukaisesti peruutettaviksi 
jätetyt alkuperätakuut toiseen 
jäsenvaltioon. Tällaiset alkuperätakuut on 
välittömästi peruutettava vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen elimen 
toimesta.

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin liitteessä 
I olevassa B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetään, voivat pyytää 7 
artiklan mukaisesti nimettyjä toimivaltaisia 
elimiä siirtämään laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset toisen jäsenvaltion 
takuurekisteriin. Tällaiset siirtotodistukset
on välittömästi peruutettava vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen elimen 
toimesta.
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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 579
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään, 
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 8 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi peruutettava 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
elimen toimesta.

1. Jäsenvaltiot voivat pyytää 7 artiklan 
mukaisesti nimettyjä toimivaltaisia elimiä 
siirtämään 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt, 6 artiklan 2 kohdan 
mukaiset alkuperätakuut toiseen 
jäsenvaltioon. Tällaiset alkuperätakuut on 
välittömästi peruutettava vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen elimen 
toimesta.

Or. de

Perustelu

Joustavat välineet ovat välttämättömiä erityisesti sähköntuotannon alalla. Saksan lämmitys-
ja jäähdytysenergian alalta saatujen kokemusten mukaan rakennusalan valtuuslain ja 
investointitukien tarjoamien kannustinmekanismien yhdistelmä on osoittautunut toimivaksi.
Järjestelmän joustavuuden lisääminen auttaa myös saavuttamaan direktiivissä asetetut 
tavoitteet ja välitavoitteet, ja tästä syystä jouston ei pitäisi riippua niistä. Jäsenvaltioiden olisi 
päätettävä tavoista, joilla tavoitteet saavutetaan.
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Tarkistus 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään,
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 8 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi peruutettava 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
elimen toimesta.

1. Jäsenvaltiot voivat pyytää 7 artiklan 
mukaisesti nimettyjä toimivaltaisia elimiä 
siirtämään 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi peruutettava 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
elimen toimesta.

Or. en

Tarkistus 581
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena
ollut yhtä suuri tai suurempi kuin 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatussa 
ohjeellisessa kehityspolussa esitetään, 
voivat pyytää 7 artiklan mukaisesti 
nimettyjä toimivaltaisia elimiä siirtämään 8 
artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi peruutettava 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 

(1) Jäsenvaltiot, joiden uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on saavuttanut tai ylittänyt 
kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
esitetyt määrät, voivat pyytää 7 artiklan 
mukaisesti nimettyjä toimivaltaisia elimiä 
siirtämään 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
peruutettaviksi jätetyt alkuperätakuut 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaiset 
alkuperätakuut on välittömästi peruutettava 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
elimen toimesta.
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elimen toimesta.

Or. de

Tarkistus 582
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Koko Euroopan unionin kattavan 
tukijärjestelmän puuttuessa ja sen 
takaamiseksi, että kansallisilla 
tukijärjestelmillä voidaan saavuttaa 
tehokkaasti tämän direktiivin tavoitteet, 
jäsenvaltiot saavat päättää, myöntävätkö 
ne muissa jäsenvaltioissa tuotetulle, 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevalle energialle oikeuden päästä 
osalliseksi kansallisesta 
tukijärjestelmästään, ja missä määrin, 
sekä päättää, myöntävätkö ne omalla 
alueellaan tuotetulle, uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevalle 
energialle oikeuden päästä osalliseksi 
muiden jäsenvaltioiden kansallisesta 
tukijärjestelmästä, ja missä määrin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa käytössä olevat tukijärjestelmät muodostavat keskeisen välineen uusiutuvan 
energian edistämisessä. Tukijärjestelmille lankeaa suurin vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta, ja ne kuuluvat toissijaisuusperiaatteen soveltamisalaan.
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Tarkistus 583
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on saavutettava 
vähintään 80 prosenttia kansallisesta 
uusiutuvan energian tavoitteestaan 
kotimaassa tapahtuvan sähkön sekä 
lämmitys- ja jäähdytysenergian käytön 
kautta. Jäsenvaltiot voivat soveltaa jäljelle 
jäävään 20 prosentin osuuteen tässä 
artiklassa lueteltuja joustovälineitä. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on saavutettava suurin osa uusiutuvaa energiaa koskevista tavoitteistaan 
kotimaan kulutuksella, johon sisältyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian fyysinen 
tuonti.

Tarkistus 584
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 

Poistetaan.
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Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus.
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.

Or. de

Perustelu

Yksittäisten henkilöiden käymä kauppa tekisi tyhjäksi kansalliset tukistrategiat ja nostaisi 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian hintoja. 

Tarkistus 585
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet.

Poistetaan.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
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jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus.
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.

Or. nl

Perustelu

Euroopan unionin sisäisillä kaasu- ja sähkömarkkinoilla ei ole järkevää antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuutta määrätä rajoitteita alkuperätakuiden siirroille jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi 
tällaiset rajoitteet eivät ole kolmannen energiapaketin mukaisia, sillä sen avulla pyritään 
nimenomaan lisäämään rajojen yli käytävää kauppaa energia-alalla.

Tarkistus 586
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 

Poistetaan.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen
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järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 9 artiklan 2 kohdassa mainitut erivapaudet ovat liian hataria ja 
laajalti soveltamiskelvottomia. Tästä syystä 9 artiklan 2 kohta olisi poistettava ja 9 artiklan 
3 kohtaa muutettava vastaavasti.

Tarkistus 587
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet.

2. Henkilöt voivat siirtää alkuperätakuita 
ainoastaan yhteen jäsenvaltioon, jonka ne 
voivat valita. Alkuperätakuita ei voi 
siirtää henkilöiden välillä. Poikkeuksen 
tästä muodostavat henkilöt, jotka 
suorittavat palkkioiden maksamista 
koskevia jäsenvaltioiden tehtäviä 
3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
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sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.

Or. de

Perustelu

Yksittäisten henkilöiden välillä käytävän alkuperätakuiden kaupan vaikutukset eivät ole 
riittävästi ennakoitavissa. Päästökaupan kielteiset kokemukset eivät saa toistua – myös tällöin 
seuraukset eivät olleet ennakoitavissa, ja järjestelmä johti epätoivottuihin vaikutuksiin, kuten 
ennakoimattomien voittojen syntyyn. 

Tarkistus 588
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä,
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 

2. Jäsenvaltion on vahvistettava 
järjestelmä, jossa voidaan siirtää 
alkuperätakuita muiden jäsenvaltioiden 
henkilöille tai henkilöiltä.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
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tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus. 
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.

Or. it

Perustelu

Henkilöiden välisille siirroille asetetut esteet uhkaavat rajoittaa mahdollisuuksia, joita 
alkuperätakuiden kauppa tarjoaa kansallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tällaiset 
säännökset eivät myöskään ole yhteensopivia itse direktiivin sanamuodon kanssa, sillä siinä 
sallitaan olemassa oleviin laitoksiin liittyvien alkuperätakuiden siirrot maiden välillä.
Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot voisivat valita ennakkolupajärjestelmän oman harkinnan 
mukaan, sillä komissiolla ei ole mahdollisuutta kieltää kyseisen järjestelmän käyttöönottoa. 

Tarkistus 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille tai henkilöiltä, 
jos tällaisen järjestelmän puuttuessa 
alkuperätakuiden siirtäminen kyseiseen 
jäsenvaltioon tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
olisi omiaan heikentämään sen kykyä 
varmistaa varma ja vakaa 
energiantarjonta tai saavuttaa niiden 
tukijärjestelmän perustana olevat 
ympäristötavoitteet. 

2. Jäsenvaltio voi siirtää laskentaan 
tarkoitettuja siirtotodistuksia myös 
henkilöille, jos todistukset on myönnetty 
sellaisista laitoksista peräisin olevalle 
energialle, jotka on otettu käyttöön ennen 
1 päivää tammikuuta 2005. Laskentaan 
tarkoitetut siirtotodistukset myönnetään 
henkilöille avoimessa ja syrjimättömässä 
myöntämismenettelyssä.

Jäsenvaltio voi ylläpitää järjestelmää, 
jossa on haettava ennakkolupa 
alkuperätakuiden siirtämiselle muiden 
jäsenvaltioiden henkilöille, jos tällaisen 
järjestelmän puuttuessa alkuperätakuiden 
siirtäminen olisi omiaan heikentämään 
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sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 kohtaa 
tai varmistaa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama 
tai suurempi kuin liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetty osuus.
Ennakkolupajärjestelmä ei saa toimia 
mielivaltaisen syrjinnän välineenä.

Or. de

Perustelu

Kun laskentaan tarkoitettujen siirtotodistusten ja alkuperätakuiden välillä tehdään ero, on 
ennakkolupajärjestelmä tarpeeton. 

Tarkistus 590
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

Poistetaan.

Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.

Or. de

Perustelu

Yksittäisten henkilöiden käymä kauppa tekisi tyhjäksi kansalliset tukistrategiat ja nostaisi 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian hintoja. 
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Tarkistus 591
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle. 

3. Jäsenvaltiot myöntävät palkkion 2 
kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetusta, henkilöiden suorittamasta 
alkuperätakuiden siirrosta. Jäsenvaltiot 
määrittävät vuosittain henkilöiden 
siirtämiä alkuperätakuita koskevan 
palkkion suuruuden uusiutuvan energian 
lisäämisessä tapahtuneen kehityksen 
mukaisesti. Jäsenvaltiot toimivat asiassa 
komission esittämien puitteiden 
mukaisesti ja määrittävät asteittain 
alenevan palkkion. Palkkio määräytyy 
energialähteen mukaan, joka on merkitty 
alkuperätakuuseen 6 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti.

Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.

Or. de

Perustelu

Yksittäisten henkilöiden välillä käytävän alkuperätakuiden kaupan vaikutukset eivät ole
riittävästi ennakoitavissa. Päästökaupan kielteiset kokemukset eivät saa toistua – myös tällöin 
seuraukset eivät olleet ennakoitavissa, ja järjestelmä johti epätoivottuihin vaikutuksiin, kuten 
ennakoimattomien voittojen syntyyn. 
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Tarkistus 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Edellä olevan 7 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltiot voivat sopia – ennen 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevaa energiaa tuottavan laitoksen 
käyttöönottoa – muiden jäsenvaltioiden 
tai kyseisen laitoksen tulevan 
toiminnanharjoittajan kanssa, että tätä 
laitosta koskevat, laskentaan tarkoitetut 
siirtotodistukset siirretään välittömästi 
niiden myöntämisen jälkeen jäsenvaltiolle 
tai toiminnanharjoittajalle. Tällaisia 
sopimuksia voidaan rajoittaa ajallisesti. 

Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava hankkia laskentaan tarkoitettuja siirtotodistuksia muiden 
jäsenvaltioiden tai toiminnanharjoittajien kanssa tekemiensä sopimusten kautta.

Tarkistus 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä.
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otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

Or. en

Perustelu

Poistettavaksi esitetty kohta rajoittaa tietojen luovuttamista markkinoilla. Tästä syystä 
aletaankin hyvin todennäköisesti käydä fyysistä kauppaa vihreällä sähköllä. Fyysinen kauppa 
saattaisi aiheuttaa tarpeetonta ruuhkaa verkossa ja vääristää sähkömarkkinoita.

Tarkistus 594
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä.

Or. it

Perustelu

Henkilöiden välisille siirroille asetetut esteet uhkaavat rajoittaa mahdollisuuksia, joita 
alkuperätakuiden kauppa tarjoaa kansallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tällaiset 
säännökset eivät myöskään ole yhteensopivia itse direktiivin sanamuodon kanssa, sillä siinä 
sallitaan olemassa oleviin laitoksiin liittyvien alkuperätakuiden siirrot maiden välillä.
Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot voisivat valita ennakkolupajärjestelmän oman harkinnan 
mukaan, sillä komissiolla ei ole mahdollisuutta kieltää kyseisen järjestelmän käyttöönottoa. 



PE409.384v01-00 58/131 AM\730537FI.doc

FI

Tarkistus 595
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä.

Or. sl

Tarkistus 596
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdassa 
annetuista säännöksistä poiketen siirtää 
rajoituksetta eri jäsenvaltioiden 
henkilöiden välillä edellyttäen, että 

(a) niitä ei käytetä tässä direktiivissä 
säädettyjen kansallisten tavoitteiden 
täyttämiseen tai 
(b) ne ovat peräisin laitoksista, jotka eivät 
saa eivätkä ole saaneet toimintatukea ja 
jotka on otettu käyttöön 1 päivän 
tammikuuta 2005 jälkeen. 

Or. de
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Perustelu

Periaatteessa ainoastaan valtioilla pitäisi olla mahdollisuus käydä kauppaa kansallisten 
tavoitteiden saavuttamiseen tarkoitetuilla alkuperätakuilla, ellei kyse ole uusista laitoksista, 
jotka eivät saa toimintatukea. Muutoin yksityisillä varoilla rahoitetut laitokset tuottaisivat 
valtioille hyötyjä tai tuottoja, joita ei koskaan hyvitettäisi (positiiviset ulkoiset tuotot) ja 
aiheuttaisivat markkinoilla näin klassisen epäonnistumisen, joka jarruttaisi taloudellisesti 
lähes kannattamattomien hankkeiden investointeja huomattavasti (ennen kaikkea vesi- ja 
tuulivoima). 

Tarkistus 597
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Alkuperätakuita voidaan siirtää eri 
jäsenvaltioiden henkilöiden välillä 
edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

Or. nl

Perustelu

Euroopan unionin sisäisillä kaasu- ja sähkömarkkinoilla ei ole järkevää antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuutta määrätä rajoitteita alkuperätakuiden siirroille jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi 
tällaiset rajoitteet eivät ole kolmannen energiapaketin mukaisia, sillä sen avulla pyritään 
nimenomaan lisäämään rajojen yli käytävää kauppaa energia-alalla.

Tarkistus 598
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 3. Alkuperätakuita voidaan jäsenvaltioiden 
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nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

kahden- tai monenvälisten sopimusten 
puitteissa siirtää näiden jäsenvaltioiden 
henkilöiden välillä edellyttäen, ne on 
myönnetty tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen käyttöön otetuissa laitoksissa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetulle 
energialle.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 9 artiklan 2 kohdassa mainitut erivapaudet ovat liian hataria ja 
laajalti soveltamiskelvottomia. Tästä syystä 9 artiklan 2 kohta olisi poistettava ja 9 artiklan 
3 kohtaa muutettava vastaavasti.

Tarkistus 599
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle.

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle tai ne 
on myönnetty biomassasta tuotetulle 
energiayksikölle.

Or. en

Perustelu

Kun on kyse biomassasta peräisin olevasta energiasta, olemassa olevilla laitoksilla olisi 
oltava mahdollisuus siirtää alkuperätakuita. Sekä jo toiminnassa olevat että uudet laitokset, 
jotka tuottavat energiaa biomassasta, kilpailevat samoista energialähteistä, ja nykyinen 
ehdotus aiheuttaisi vääristymiä näillä markkinoilla: nykyiset laitokset saattaisivat alkaa 
käyttää fossiilisia polttoaineita, jos ne eivät pysty kilpailemaan polttoaineista tasa-arvoisesti 
uusien laitosten kanssa.
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Tarkistus 600
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle. 

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle tai ne 
on myönnetty biomassasta tuotetulle 
energiayksikölle. 

Or. en

Perustelu

Energiantuottajille olisi annettava mahdollisuus siirtää kaikkea bioenergiasta peräisin olevaa 
energiaa koskevia alkuperätakuita toisiin jäsenvaltioihin. Biomassan saatavuus on ongelma, 
ja uudet ja jo toiminnassa olevat laitokset kilpailevat polttoaineesta. Kilpailukyvyn 
näkökulmasta olisi haitallista kohdella uusia ja toiminnassa olevia laitoksia eri tavalla. Tässä 
tapauksessa vanhat laitokset saattaisivat päätyä käyttämään fossiilisia polttoaineita 
bioenergian sijasta, koska uudet laitokset voisivat maksaa korkeamman hinnan bioenergiasta. 

Tarkistus 601
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 

3. Alkuperätakuita voidaan 2 kohdan 
nojalla annettujen säännösten puitteissa 
siirtää eri jäsenvaltioiden henkilöiden 
välillä edellyttäen, ne on myönnetty tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön 
otetuissa laitoksissa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle energialle tai ne 
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energialähteistä tuotetulle energialle. on myönnetty biomassasta tuotetulle 
energiayksikölle.

Or. en

Perustelu

Energiantuottajille olisi annettava mahdollisuus siirtää kaikkea bioenergiasta peräisin olevaa 
energiaa koskevia alkuperätakuita toisiin jäsenvaltioihin. Kilpailukyvyn näkökulmasta olisi 
myös haitallista kohdella uusia ja toiminnassa olevia laitoksia eri tavalla. 

Tarkistus 602
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen siirto voi tapahtua 
alkuperätakuun kohteena olevan energian 
siirron yhteydessä tai siitä erillään.

Käyttöönottoajan kannalta ratkaiseva on 
se ajankohta, jolloin laitos käytti 
ensimmäistä kertaa uusiutuvia 
energialähteitä. Tällainen siirto voi 
tapahtua alkuperätakuun kohteena olevan 
energian siirron yhteydessä tai siitä
erillään.

Or. de

Perustelu

Fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten muuttaminen uusiutuvia energialähteitä 
käyttäviksi laitoksiksi lisää sähköntuotantoa uusiutuvasta energiasta samalla tavalla kuin 
uusien laitosten rakentaminen tai olemassa olevien laitosten laajentaminen. Erityisesti 
sellaisten laitosten muuttaminen, jotka käyttävät yhdessä fossiilisia ja biomassassa peräisin 
olevia polttoaineita, tai biomassan rinnakkaispolttoisuuden lisääminen tarjoavat suuren 
potentiaalin. 
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Tarkistus 603
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, käyvätkö 
ne kauppaa sähkön alkuperätakuilla ja 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergian 
alkuperätakuilla.

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 604
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 

Poistetaan.

Komissio julkistaa nämä tiedot.

Or. it

Perustelu

Henkilöiden välisille siirroille asetetut esteet uhkaavat rajoittaa mahdollisuuksia, joita 
alkuperätakuiden kauppa tarjoaa kansallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tällaiset 
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säännökset eivät myöskään ole yhteensopivia itse direktiivin sanamuodon kanssa, sillä siinä 
sallitaan olemassa oleviin laitoksiin liittyvien alkuperätakuiden siirrot maiden välillä.
Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot voisivat valita ennakkolupajärjestelmän oman harkinnan 
mukaan, sillä komissiolla ei ole mahdollisuutta kieltää kyseisen järjestelmän käyttöönottoa. 

Tarkistus 605
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 

Poistetaan.

Komissio julkistaa nämä tiedot.

Or. de

Perustelu

Yksittäisten henkilöiden käymä kauppa tekisi tyhjäksi kansalliset tukistrategiat ja nostaisi 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian hintoja. 

Tarkistus 606
Dirk Sterckx

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista.

Poistetaan.

Komissio julkistaa nämä tiedot.



AM\730537FI.doc 65/131 PE409.384v01-00

FI

Or. nl

Perustelu

Euroopan unionin sisäisillä kaasu- ja sähkömarkkinoilla ei ole järkevää antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuutta määrätä rajoitteita alkuperätakuiden siirroille jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi 
tällaiset rajoitteet eivät ole kolmannen energiapaketin mukaisia, sillä sen avulla pyritään 
nimenomaan lisäämään rajojen yli käytävää kauppaa energia-alalla.

Tarkistus 607
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 

Poistetaan.

Komissio julkistaa nämä tiedot.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 9 artiklan 2 kohdassa mainitut erivapaudet ovat liian hataria ja 
laajalti soveltamiskelvottomia. Tästä syystä 9 artiklan 2 kohta olisi poistettava, 9 artiklan 
3 kohtaa muutettava vastaavasti ja 9 artiklan 4 kohta poistettava.

Tarkistus 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 

Poistetaan.
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koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 
Komissio julkistaa nämä tiedot.

Or. de

Perustelu

Kun laskentaan tarkoitettujen siirtotodistusten ja alkuperätakuiden välillä tehdään ero, on 
ennakkolupajärjestelmä tarpeeton. 

Tarkistus 609
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista.

4. Verkko-operaattori vastaa uusiutuvan 
energian vastaanottoon ja siirtoon 
tarkoitetun verkon laajentamisesta 
aiheutuvista välttämättömistä 
kustannuksista.

Komissio julkistaa nämä tiedot. Verkko-operaattori vastaa kustannuksista, 
joita mahdollisesti syntyy erisuuruisten 
syöttöjen esikäsittelystä ennen energian 
siirtämistä edelleen loppukäyttäjille. Eri 
puolilla Euroopan unionia toimivat 
verkko-operaattorit laskevat syntyneet 
kustannukset ja tasaavat nämä 
keskenään. 

Or. de

Perustelu

Yksittäisten henkilöiden välillä käytävän alkuperätakuiden kaupan vaikutukset eivät ole 
riittävästi ennakoitavissa. Päästökaupan kielteiset kokemukset eivät saa toistua – myös tällöin 
seuraukset eivät olleet ennakoitavissa, ja järjestelmä johti epätoivottuihin vaikutuksiin, kuten 
ennakoimattomien voittojen syntyyn. 
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Tarkistus 610
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelmistaan, jotka 
koskevat 2 kohdan mukaisen 
ennakkolupajärjestelmän 
käyttöönottamista, sekä järjestelmään 
myöhemmin tehtävistä muutoksista. 
Komissio kieltää 
ennakkolupajärjestelmät, jos ne 
vaikeuttavat sisämarkkinoita tai 
vääristävät kilpailua. 

Or. en

Tarkistus 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja on 
saatavilla, tämän direktiivin säännösten, 
jotka koskevat alkuperätakuiden
siirtämistä jäsenvaltioiden välillä, 
täytäntöönpanoa ja niihin liittyviä 
kustannuksia ja hyötyjä. Tarvittaessa se 
antaa asiaan liittyviä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä sen mukaan, mitä tietoja on 
saatavilla, tämän direktiivin säännösten, 
jotka koskevat laskentaan tarkoitettujen 
siirtotodistusten siirtämistä jäsenvaltioiden 
välillä, täytäntöönpanoa ja niihin liittyviä 
kustannuksia ja hyötyjä. Tarvittaessa se 
antaa asiaan liittyviä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 612
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
1. Vaihdettavia biopolttoainehyvityksiä 
voidaan siirrellä jäsenvaltioiden välillä 
edellyttäen, että ne on myönnetty 
biopolttoaineelle, joka on toimitettu 
käytettäväksi liikenteen polttoaineena 
yhteisön markkinoilla. 
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen kirjaa 
tällaiset siirrot asianmukaisella tavalla 
7 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuujärjestelmää olisi laajennettava koskemaan biopolttoaineita erillisessä 
kaupattavien hyvitysten järjestelmässä, jotta biopolttoainetavoitteiden saavuttamisessa olisi 
enemmän joustoa ja vältettäisiin biopolttoaineiden tarpeettomat fyysiset siirrot. Ehdotettu 
järjestelmä liittyy jäsenvaltioiden biopolttoaineita koskeviin nykyisiin 
sääntelytukitoimenpiteisiin, kuten biopolttoaineen käyttövelvoitteisiin, ja se perustuu 
suurimmissa EU:n jäsenvaltioissa jo käytössä oleviin kaupattavien biopolttoainehyvitysten 
järjestelmiin ja mahdollistaa niiden yhdenmukaistamisen.
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Tarkistus 613
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Alkuperätakuiden peruuttamisen 

vaikutukset
Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset täyttyvät, 
on silloin kun toimivaltainen elin 
peruuttaa alkuperätakuun, jota se ei itse 
ole myöntänyt, vastaava määrä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa
(a) vähennettävä siitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
määrästä, joka otetaan huomioon 
alkuperätakuussa ilmoitetun energian 
tuotantovuoden osalta mitattaessa 
vaatimusten täyttymistä alkuperätakuun 
myöntäneen toimivaltaisen elimen 
jäsenvaltiossa; ja
(b) lisättävä siihen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian määrään, joka 
otetaan huomioon alkuperätakuussa 
ilmoitetun energian tuotantovuoden 
osalta mitattaessa vaatimusten täyttymistä 
alkuperätakuun peruuttaneen 
toimivaltaisen elimen jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten sitovien tavoitteidensa saavuttamisesta. Uusiutuvien 
energialähteiden onnistunut kehittäminen Euroopassa on pääasiassa hyvin suunniteltujen 
kansallisten tukijärjestelmien ja toimivan hallinnon ansiota. Tämän direktiivin mukaan 
jäsenvaltiot voivat vapaasti valita, mihin alaan ne haluavat keskittyä. Siksi ei tarvita uutta 
joustomekanismia. Alkuperätakuiden tulisi siis edelleen vastata direktiivin 2001/77/EY 
määritelmää sähköä koskevia tietoja esitettäessä.
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Tarkistus 614
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden peruuttamisen 
vaikutukset

Tavoitteiden saavuttaminen yhteisvoimin

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset täyttyvät, 
on silloin kun toimivaltainen elin 
peruuttaa alkuperätakuun, jota se ei itse 
ole myöntänyt, vastaava määrä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa

1. Kaksi tai useampi jäsenvaltiota voi 
sopia tavoitteidensa yhdistämisestä ja 
perustaa yhteisiä tukijärjestelmiä 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisvoimin.

(a) vähennettävä siitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
määrästä, joka otetaan huomioon 
alkuperätakuussa ilmoitetun energian 
tuotantovuoden osalta mitattaessa 
vaatimusten täyttymistä alkuperätakuun 
myöntäneen toimivaltaisen elimen 
jäsenvaltiossa; ja

2. Jos kaksi tai useampi jäsenvaltiota 
päättää vapaaehtoiselta pohjalta pyrkiä 3 
artiklan mukaisiin tavoitteisiin yhdessä, 
tavoitteet lasketaan yhteisesti kyseisten 
jäsenvaltioiden ryhmälle liitteessä I 
olevan A ja B osan mukaisten, niitä 
koskevien yksittäisten väli- ja 
kokonaistavoitteiden keskiarvosta, jota 
painotetaan kunkin mukana olevan 
jäsenvaltion odotettavissa olevalla 
energian loppukulutuksella vuoteen 2020 
asti.

(b) lisättävä siihen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian määrään, joka 
otetaan huomioon alkuperätakuussa 
ilmoitetun energian tuotantovuoden 
osalta mitattaessa vaatimusten täyttymistä 
alkuperätakuun peruuttaneen 
toimivaltaisen elimen jäsenvaltiossa. 

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen takuukauppaa koskeva ehdotus on liian byrokraattinen ja epäedullinen 
sellaisten maiden kannalta, joissa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa 
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tuetaan syöttötariffeilla. Vaarana saattaa olla, 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 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden peruuttamisen 
vaikutukset

Tavoitteiden saavuttaminen yhteisvoimin 
ja yhteiset tukijärjestelmät

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset täyttyvät, 
on silloin kun toimivaltainen elin 
peruuttaa alkuperätakuun, jota se ei itse 
ole myöntänyt, vastaava määrä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa

1. Kaksi tai useampi jäsenvaltiota voi 
sopia tavoitteidensa yhdistämisestä ja 
perustaa yhteisiä tukijärjestelmiä 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisvoimin.

(a) vähennettävä siitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
määrästä, joka otetaan huomioon 
alkuperätakuussa ilmoitetun energian 
tuotantovuoden osalta mitattaessa 
vaatimusten täyttymistä alkuperätakuun 
myöntäneen toimivaltaisen elimen 
jäsenvaltiossa; ja

2. Jos kaksi tai useampi jäsenvaltiota 
päättää vapaaehtoiselta pohjalta pyrkiä 3 
artiklan mukaisiin tavoitteisiin yhdessä, 
tavoitteet lasketaan yhteisesti kyseisten 
jäsenvaltioiden ryhmälle liitteessä I 
olevan A ja B osan mukaisten, niitä 
koskevien yksittäisten väli- ja 
kokonaistavoitteiden keskiarvosta, jota 
painotetaan kunkin mukana olevan 
jäsenvaltion odotettavissa olevalla 
energian loppukulutuksella vuoteen 2020 
asti.

(b) lisättävä siihen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian määrään, joka 
otetaan huomioon alkuperätakuussa 
ilmoitetun energian tuotantovuoden 
osalta mitattaessa vaatimusten täyttymistä 
alkuperätakuun peruuttaneen 
toimivaltaisen elimen jäsenvaltiossa. 
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Or. en

Tarkistus 616
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden peruuttamisen 
vaikutukset

Tavoitteiden saavuttaminen yhteisvoimin

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset täyttyvät, 
on silloin kun toimivaltainen elin 
peruuttaa alkuperätakuun, jota se ei itse 
ole myöntänyt, vastaava määrä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa

Kaksi tai useampi jäsenvaltiota voi sopia 
tavoitteidensa yhdistämisestä ja perustaa 
yhteisiä tukijärjestelmiä tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisvoimin.

(a) vähennettävä siitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
määrästä, joka otetaan huomioon 
alkuperätakuussa ilmoitetun energian 
tuotantovuoden osalta mitattaessa 
vaatimusten täyttymistä alkuperätakuun 
myöntäneen toimivaltaisen elimen 
jäsenvaltiossa; ja

Jos kaksi tai useampi jäsenvaltiota 
päättää vapaaehtoiselta pohjalta pyrkiä 3 
artiklan mukaisiin tavoitteisiin yhdessä, 
tavoitteet lasketaan yhteisesti kyseisten 
jäsenvaltioiden ryhmälle liitteessä I 
olevan A ja B osan mukaisten, niitä 
koskevien yksittäisten väli- ja 
kokonaistavoitteiden keskiarvosta, jota 
painotetaan kunkin mukana olevan 
jäsenvaltion odotettavissa olevalla 
energian loppukulutuksella vuoteen 2020 
asti.

(b) lisättävä siihen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian määrään, joka 
otetaan huomioon alkuperätakuussa 
ilmoitetun energian tuotantovuoden 
osalta mitattaessa vaatimusten täyttymistä 
alkuperätakuun peruuttaneen 
toimivaltaisen elimen jäsenvaltiossa. 

Or. en
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Perustelu

Tämän avulla jäsenvaltiot voivat yhdistää tavoitteensa ja saavuttaa ne yhdessä sekä perustaa 
yhteisiä tukijärjestelmiä. Kaavio siitä, miten yhteiset tavoitteet olisi laskettava, on vielä 
määrittämättä. 

Tarkistus 617
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden peruuttamisen
vaikutukset

Jäsenvaltioiden välisten hankkeiden
vaikutukset

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset täyttyvät, 
on silloin kun toimivaltainen elin 
peruuttaa alkuperätakuun, jota se ei itse 
ole myöntänyt, vastaava määrä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa

1. Edellä 7 artiklan mukaisesti 
ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
laadittava kolmen kuukauden kuluessa 
kunkin sellaisen vuoden päättymisestä, 
joka sisältyy 7 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa määritettyyn ajanjaksoon, 
todistus, jossa todetaan:

(a) vähennettävä siitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
määrästä, joka otetaan huomioon 
alkuperätakuussa ilmoitetun energian 
tuotantovuoden osalta mitattaessa 
vaatimusten täyttymistä alkuperätakuun 
myöntäneen toimivaltaisen elimen 
jäsenvaltiossa; ja

(a) edellä 7 artiklan mukaisesti tehdyssä 
ilmoituksessa tarkoitetun laitoksen 
tuottama uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian kokonaismäärä vuoden 
aikana ja

(b) lisättävä siihen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian määrään, joka 
otetaan huomioon alkuperätakuussa 
ilmoitetun energian tuotantovuoden 
osalta mitattaessa vaatimusten täyttymistä 
alkuperätakuun peruuttaneen 
toimivaltaisen elimen jäsenvaltiossa. 

(b) se kyseisen laitoksen vuoden kuluessa 
tuottama, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian määrä, joka lasketaan 
mukaan toisen jäsenvaltion kansallisiin 
tavoitteisiin ilmoitusehtojen mukaisesti.

2. Jäsenvaltion on lähetettävä todistus 
sille jäsenvaltiolle, jonka eduksi ilmoitus 
tehtiin.
3. Kun arvioidaan tässä direktiivissä 
asetettujen, kansallisia tavoitteita 
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koskevien vaatimusten noudattamista, 
edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
sertifioitu, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva sähkön tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergian määrä: 
(a) vähennetään siitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrästä, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko 1 kohdassa 
tarkoitetun todistuksen laatinut 
jäsenvaltio noudattanut vaatimuksia; ja
(b) lisätään siihen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrään, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko 2 kohdan 
mukaisesti todistuksen vastaanottanut 
jäsenvaltio noudattanut vaatimuksia. 

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 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia tavoitteita 
koskevat vaatimukset täyttyvät, on silloin 
kun toimivaltainen elin peruuttaa 
alkuperätakuun, jota se ei itse ole 
myöntänyt, vastaava määrä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia tavoitteita 
koskevat vaatimukset täyttyvät 
tuotantovuonna,

(a) vähennettävä siitä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
määrästä, joka otetaan huomioon 

(a) vähennetään se uusiutuvista 
energialähteistä peräisin oleva energian 
määrä, josta toimivaltainen elin on 
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alkuperätakuussa ilmoitetun energian 
tuotantovuoden osalta mitattaessa 
vaatimusten täyttymistä alkuperätakuun 
myöntäneen toimivaltaisen elimen 
jäsenvaltiossa; ja

myöntänyt laskentaan tarkoitetun 
siirtotodistuksen 7 artiklan mukaisesti, 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian kokonaismäärästä ja 

(b) lisättävä siihen uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian määrään, joka 
otetaan huomioon alkuperätakuussa 
ilmoitetun energian tuotantovuoden 
osalta mitattaessa vaatimusten täyttymistä 
alkuperätakuun peruuttaneen 
toimivaltaisen elimen jäsenvaltiossa.

(b) lisätään se uusiutuvista 
energialähteistä peräisin oleva energian 
määrä, jota koskevan laskentaan 
tarkoitetun siirtotodistuksen 
toimivaltainen elin on peruuttanut 7 
artiklan mukaisesti, uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
kokonaismäärään.

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistetaan ja selvennetään jäsenvaltioiden tavoitteiden saavuttamisen arviointia.

Tarkistus 619
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Tilastolliset siirrot jäsenvaltioiden välillä

1. Jäsenvaltio, jonka uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
yhtä suuri tai suurempi kuin liitteessä I 
olevassa B osassa kuvatussa sitovassa 
kehityspolussa esitetään, voi sopia 
järjestelyistä, joiden mukaan tietty määrä 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevasta energiasta siirretään tilastollisesti 
toiseen jäsenvaltioon. Siirretty määrä:
(a) vähennetään siitä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian 
määrästä, joka on otettu huomioon 
määriteltäessä sitä, onko jäsenvaltio 
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noudattanut 3 artiklassa tarkoitettuja, 
kansallisia tavoitteita koskevia 
vaatimuksia; ja
(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.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt 
voivat olla voimassa yhden tai useamman 
vuoden ajan. Niistä on ilmoitettava 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
sen vuoden päättymisestä, jona järjestelyt 
toteutettiin.

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 620
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun toimivaltainen elin peruuttaa 
vaihdettavan biopolttoainehyvityksen, jota 
se ei itse ole myöntänyt, vastaava määrä 
biopolttoainetta: 
(a) vähennetään 7 artiklassa tarkoitetusta 
rekisteristä siinä jäsenvaltiossa, joka 
myönsi vaihdettavan 
biopolttoainehyvityksen; ja
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(b) lisätään 7 artiklassa tarkoitettuun 
rekisteriin siinä jäsenvaltiossa, joka 
peruutti vaihdettavan 
biopolttoainehyvityksen. 

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuujärjestelmää olisi laajennettava koskemaan biopolttoaineita erillisessä 
kaupattavien hyvitysten järjestelmässä, jotta biopolttoainetavoitteiden saavuttamisessa olisi 
enemmän joustoa ja vältettäisiin biopolttoaineiden tarpeettomat fyysiset siirrot. Ehdotettu 
järjestelmä liittyy jäsenvaltioiden biopolttoaineita koskeviin nykyisiin 
sääntelytukitoimenpiteisiin, kuten biopolttoaineen käyttövelvoitteisiin, ja se perustuu 
suurimmissa EU:n jäsenvaltioissa jo käytössä oleviin kaupattavien biopolttoainehyvitysten 
järjestelmiin ja mahdollistaa niiden yhdenmukaistamisen.

Tarkistus 621
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laitoksen kapasiteetin lisäyksen johdosta 
tuotetut uusiutuvan energian lisäyksiköt 
katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 
3 kohdan soveltamista varten tuotetuiksi 
erillisessä laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön kapasiteetin lisäysajankohtana. 

Laitoksen kapasiteetin tai tavanomaisen 
energianvarastoimiskyvyn lisäyksen 
johdosta tuotetut uusiutuvan energian 
lisäyksiköt katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 
artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 8 
artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 2 ja 3 
kohdan soveltamista varten tuotetuiksi 
erillisessä laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön kapasiteetin tai tavanomaisen 
energianvarastoimiskyvyn 
lisäysajankohtana. 

Or. de

Perustelu

Vesivoimalaitosten optimointitoimenpiteitä toteutettaessa voidaan lisätä paitsi suorituskykyä 
myös tavanomaista energianvarastoimiskykyä. Esimerkkinä tästä mainittakoon uuden 
lisälinjan yhdistäminen olemassa olevaan varastovoimalaitokseen. Tällä tavalla mahdollisesti 
lisääntyvä sähköntuotanto on tunnustettava uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
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direktiivissä.

Tarkistus 622
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laitoksen kapasiteetin lisäyksen johdosta 
tuotetut uusiutuvan energian lisäyksiköt 
katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 
3 kohdan soveltamista varten tuotetuiksi 
erillisessä laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön kapasiteetin lisäysajankohtana.

Laitoksen kapasiteetin lisäyksen tai 
uusiutuvien energialähteiden 
rinnakkaispoltto-osuuden lisäämisen 
johdosta tuotetut uusiutuvan energian 
lisäyksiköt katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 
artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 9 
artiklan 3 kohdan soveltamista varten 
tuotetuiksi erillisessä laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön kapasiteetin 
lisäysajankohtana.

Or. de

Perustelu

Biomassan rinnakkaispoltto on tehokas toimenpide perinteisten polttoaineiden käytön ja näin 
ollen kasvihuonekasvupäästöjen alentamiseksi sekä EU:n riippuvuuden vähentämiseksi 
primäärienergiasta.

Tarkistus 623
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laitoksen kapasiteetin lisäyksen johdosta 
tuotetut uusiutuvan energian lisäyksiköt 
katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 
3 kohdan soveltamista varten tuotetuiksi 
erillisessä laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön kapasiteetin lisäysajankohtana.

Laitoksen uusiutuvan energian 
kapasiteetin lisäyksen johdosta tuotetut 
uusiutuvan energian lisäyksiköt katsotaan 5 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 8 
artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan 
soveltamista varten tuotetuiksi erillisessä 
laitoksessa, joka on otettu käyttöön 
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kapasiteetin lisäysajankohtana.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevaa 11 artiklaa olisi muutettava, jotta otettaisiin huomioon bioenergian 
tukeminen alkuperätakuujärjestelmässä. Sääntöjä, joita sovelletaan sellaisiin uusiin 
laitoksiin, jotka on otettu käyttöön direktiivin voimaantulon jälkeen, olisi sovellettava monia 
polttoaineita käyttävän laitoksen lisääntyneeseen bioenergian osuuteen direktiivin 
voimaantulon jälkeen. On tärkeää, että direktiivin avulla rohkaistaan bioenergian lisäkäyttöä 
jo toiminnassa olevissa laitoksissa. 

Tarkistus 624
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laitoksen kapasiteetin lisäyksen johdosta 
tuotetut uusiutuvan energian lisäyksiköt 
katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 
3 kohdan soveltamista varten tuotetuiksi 
erillisessä laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön kapasiteetin lisäysajankohtana.

Laitoksen uusiutuvan energian 
kapasiteetin lisäyksen johdosta tuotetut 
uusiutuvan energian lisäyksiköt katsotaan 5 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 8 
artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan 
soveltamista varten tuotetuiksi erillisessä 
laitoksessa, joka on otettu käyttöön 
kapasiteetin lisäysajankohtana.

Or. en

Tarkistus 625
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laitoksen kapasiteetin lisäyksen johdosta 
tuotetut uusiutuvan energian lisäyksiköt 
katsotaan 5 artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 

Laitoksen uusiutuvan energian 
kapasiteetin lisäyksen johdosta tuotetut 
uusiutuvan energian lisäyksiköt katsotaan 5 
artiklan 9 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 8 
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3 kohdan soveltamista varten tuotetuiksi 
erillisessä laitoksessa, joka on otettu 
käyttöön kapasiteetin lisäysajankohtana.

artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 3 kohdan 
soveltamista varten tuotetuiksi erillisessä 
laitoksessa, joka on otettu käyttöön 
kapasiteetin lisäysajankohtana.

Or. en

Perustelu

Yksi mahdollinen tapa lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä on vaihtaa fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä biomassan käyttöön. Tätä olisi pidettävä uutena kapasiteettina 
alkuperätakuiden yhteydessä.

Tarkistus 626
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Kuluttajansuoja

1. Niiden jäsenvaltioiden, joilla on 
tukijärjestelmiä uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevalle energialle, on pyydettävä 
alkuperätakuiden myöntämistä tuetulle 
energiatuotannolle. Jäsenvaltioiden on 
myös selvitettävä, kuinka nämä 
alkuperätakuut myönnetään energian 
loppukuluttajille tai näiden toimittajille.
2. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
energiantoimittajia, jotka myyvät 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa loppukuluttajille ja jotka 
ilmoittavat tästä asiakkaille tai yleisölle 
viitaten uusiutuvan energian ympäristö-
tai muihin etuihin, varmistamaan, että ne 
tarjoavat uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian lisäosuuden, 
joka vastaa vähintään yhtä kolmasosaa 
loppukäyttäjille myydystä uusiutuvan 
energian määrästä ja ylittää liitteessä I 
olevassa A ja B osassa määritetyt 
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tavoitteet. Jäsenvaltioiden on tätä 
tarkoitusta varten pyydettävä kyseisiä 
energiantoimittajia jättämään 
peruutettaviksi tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen käyttöön otetuista 
laitoksista peräisin olevat alkuperätakuut, 
joissa ilmoitettu energian määrä vastaa 
vaadittua energian lisäosuutta ja jotka on 
myönnetty sellaiselle energiantuotannolle, 
jota ei ole otettu huomioon arvioitaessa 
sitä, miten jäsenvaltiot ovat saavuttaneet 
tässä direktiivissä esitetyt, kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset.
Jäsenvaltioiden on mahdollistettava tämä 
siten, että ne antavat laitosten jättää 
kyseisen energiantuotannon 
huomioimatta arvioitaessa 5 artiklassa 
tarkoitettua, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian määrää 
kyseisessä jäsenvaltiossa esimerkiksi 
olemalla käyttämättä tukijärjestelmiä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen tämän 
kohdan vaatimusten noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Vihreäksi merkityn sähkön olisi tarjottava kuluttajalle lisä, joka täydentää olemassa olevia 
kansallisia tukijärjestelmiä. Tämä voidaan tehdä ostamalla laskentaan tarkoitettuja 
siirtotodistuksia vapaaehtoiselta pohjalta.

Tarkistus 627
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla poistetaan

Or. en
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Perustelu

Kyseinen 12 artikla olisi poistettava kokonaisuudessaan, koska näiden säännösten 
täytäntöönpanolla olisi suhteeton vaikutus aluesuunnittelua ja rakennusmääräyksiä 
koskevaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sekä oikeudellisiin menettelyihin, mutta niiden 
avulla ei juuri edistettäisi uusiutuvan energian käyttöä.

Tarkistus 628
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuotantolaitoksiin sekä siirto- ja 
jakeluverkkoinfrastruktuureihin, jotka 
liittyvät sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi, sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä. 

Or. en

Perustelu

Rakennuslupien sekä siirto- ja jakeluinfrastruktuurihankkeita koskevien lupien saantiin 
liittyvät ongelmat vaikuttavat erityisesti sidosryhmiin. Vahvempien verkkojen ja yhteyksien 
tarve vaatii lupamenettelyn yhtenäistämistä ja parantamista. 

Tarkistus 629
Romana Jordan Cizelj

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
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sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä. 

sähkön ja siihen liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin, lämmitysenergian 
tai jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä. 

Or. sl

Tarkistus 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä sekä 
siirto- ja jakelulinjoja koskevat kansalliset 
säännöt ovat oikeasuhteisia ja 
välttämättömiä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kehittäminen lisää vahvempien verkkojen ja 
yhteyksien tarvetta. Jotta siirtoverkko-operaattorit voisivat vastata tähän vaatimukseen, 
viranomaisten on nopeutettava ja parannettava lupamenettelyä. 
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Tarkistus 631
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuotantolaitoksiin ja 
verkkoinfrastruktuureihin, jotka liittyvät
sähkön, lämmitysenergian tai 
jäähdytysenergian tuottamiseen 
uusiutuvista lähteistä sekä biomassan 
jalostamiseen biopolttoaineiksi tai muiksi 
energiatuotteiksi, sovellettavia valtuutus-, 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevat kansalliset säännöt ovat 
oikeasuhteisia ja välttämättömiä.

Or. en

Perustelu

On tähdennettävä, että sekä verkkoja että uusiutuvan energian tuotantoa varten on otettava 
käyttöön oikeasuhtaiset ja välttämättömät järjestelyt.

Tarkistus 632
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että:

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa varmistaa, 
että:

Or. en

Perustelu

Pohjoismaiset sähkömarkkinat perustuvat markkinaperiaatteisiin. Tästä syystä on 
mahdotonta antaa jollekulle etusija verkkoonpääsylle, koska kaikki pohjautuu vapaaehtoisiin 
kaupallisiin sopimuksiin. 



AM\730537FI.doc 85/131 PE409.384v01-00

FI

Tarkistus 633
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valtuutus-, hyväksyntä- ja 
toimilupamenettelyihin liittyvät 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hallintoelinten vastuualueet on määritelty 
selkeästi ja suunnittelu- ja 
rakennuslupahakemusten hyväksymiselle 
on asetettu tarkat määräajat;

(a) valtuutus-, hyväksyntä- ja 
toimilupamenettelyihin, maankäytön 
suunnittelu mukaan lukien, liittyvät 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hallintoelinten vastuualueet on määritelty 
selkeästi ja suunnittelu- ja 
rakennuslupahakemusten hyväksymiselle 
on asetettu tarkat ja lyhyet määräajat ja että 
hallinto palvelee hakijoita yhden
palvelupisteen järjestelmässä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden hakijat, sijoittajat ja kehittäjät 
eivät lannistu jäsenvaltioiden pitkien ja monimutkaisten menettelyjen vuoksi. Valtuutuksia ja 
rakennuslupia sekä maankäytön suunnittelua koskevia hallinnollisia prosesseja olisi 
joudutettava ja niistä olisi tehtävä avoimempia. 

Tarkistus 634
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) valtuutus-, hyväksyntä- ja 
toimilupamenettelyjä koskevat säännöt 
ovat objektiivisia, läpinäkyviä ja 
syrjimättömiä ja niissä otetaan kaikilta osin 
huomioon uusiutuvan energian teknologian 
erityispiirteet; 

(c) valtuutus-, hyväksyntä- ja 
toimilupamenettelyjä koskevat säännöt ja 
niiden sovellukset ovat objektiivisia, 
läpinäkyviä, syrjimättömiä, oikeasuhteisia 
ja välttämättömiä ja niissä otetaan kaikilta 
osin huomioon uusiutuvan energian 
teknologian erityispiirteet; pilaantumista 
aiheuttavaan toimintaan sovellettavat 
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säännöt, kuten ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) 
15 päivänä tammikuuta 2008 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2008/1/EY1 (IPPC-direktiivi) 
sisältyvät säännöt, eivät ole asianmukaisia 
uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten 
kannalta, jotka eivät tuota ympäristöä 
saastuttavaa jätettä elinkaarensa aikana, 
eikä niitä sovelleta tällaisiin laitoksiin.
____________
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

Or. en

Perustelu

Minkäänlainen uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvä väärinkäyttö tai keinotekoisesti luotu 
taakka, kuten niiden perusteeton kohtelu terveydelle erittäin korkean riskin aiheuttavien 
hankkeiden tavoin, ei ole hyväksyttävissä. Valtuutus-, hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
koskevan hallinnon on oltava objektiivista, läpinäkyvää, syrjimätöntä ja oikeasuhteista 
yksittäisiä hankkeita käsiteltäessä.

Tarkistus 635
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) uusiutuvaa energiaa tuottavan 
laitoksen suunnittelu- ja 
rakennuslupahakemus hyväksytään 
automaattisesti, ellei lupaviranomainen 
ole reagoinut hakemukseen asetetussa 
määräajassa;

Or. en
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Tarkistus 636
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) perustetaan yksittäinen hallintoelin 
hoitamaan uusiutuvan energian 
tuotantolaitosten valtuutus-, hyväksyntä-
ja toimilupahakemusten käsittelyä ja 
hakijoiden neuvontaa;

Or. en

Tarkistus 637
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) laaditaan selvät säännöt yhteisön 
ympäristölainsäädännössä ilmoitetuilla 
alueilla valmisteltujen uusiutuvaa 
energiaa koskevien hankkeiden 
kehittämistä varten;

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä (luontotyyppidirektiivi, lintudirektiivi) on 
käytetty useaan otteeseen väärin joidenkin merkittävien uusiutuvaa energiaa koskevien 
hankkeiden vastustamiseen, tekstissä on täsmennettävä, että ympäristövaikutusten arviointien 
yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon tällaisten hankkeiden tarjoamat 
mahdollisuudet Euroopan unionin sitovien ilmastonmuutostavoitteiden ja uusiutuvaa 
energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
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Tarkistus 638
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) asetetaan määräajat, joiden kuluttua 
umpeen uusiutuvia energialähteitä 
käyttävien laitosten rakentamiseen ja 
toimintaan tarvittavat luvat katsotaan 
myönnetyiksi automaattisesti, jos 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
nimenomaisesti kieltäneet näitä lupia;

Or. it

Perustelu

Sanattoman suostumuksen järjestely on välttämätön, koska se lisää luottamusta niiden 
keskuudessa jotka investoivat uusiutuviin energialähteisiin; tarvittavia toimia ei pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden harkintaan. 

Tarkistus 639
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kuluttajilta, suunnittelijoilta, 
arkkitehdeilta, rakentajilta sekä laite- ja 
järjestelmäasentajilta ja -toimittajilta 
perittävät hallinnolliset maksut ovat 
määräytymisperusteiltaan läpinäkyviä ja 
kustannussuuntautuneita;

(e) kuluttajilta, suunnittelijoilta, 
arkkitehdeilta, rakentajilta sekä laite- ja 
järjestelmäasentajilta ja -toimittajilta 
perittävät hallinnolliset maksut ovat 
määräytymisperusteiltaan läpinäkyviä ja 
kustannussuuntautuneita, eikä niihin saa 
liittyä resursseihin kohdistuvaa 
piiloverotusta;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus vastaa uusiutuvista energialähteistä tuotetusta lämmöstä ja jäähdytyksestä Mechtild 
Rothen esittelemää Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteista mietintöä (2005/2212(INI). 

Tarkistus 640
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä; ja

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä ja yksinkertaistettuja 
lupamenettelyjä; ja

Or. en

Tarkistus 641
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä; ja

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
yksinkertaistettuja lupamenettelyjä; ja

Or. it

Perustelu

Lupamenettelyjä on yhtenäistettävä etenkin silloin, kun kyse on pienistä laitoksista. 
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Tarkistus 642
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) käytössä on asianmukaiset 
sääntelytoimenpiteet ja veroedut, jotta 
edistettäisiin uusiutuvaa energiaa 
käyttävien järjestelmien ja niihin liittyvien 
lämmitys- ja jäähdytysverkkojen 
kustannustehokkainta käyttöä; 

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot tarjoavat paikallisille hallintoelimille sääntelyyn ja 
verotukseen liittyvän kehyksen (kaupunkisuunnittelu, kaupungin kehittämiseen tähtäävät 
toimenpiteet jne.), jonka avulla edistetään kustannustehokkaimpien lähteiden käyttöä ja 
esitetään vaihtoehtoja kaukolämmön ja -jäähdytyksen kehittämiseen. 

Tarkistus 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
tukijärjestelmästä hyötymisen 
edellytyksenä olevat uusiutuvan energian 
laitteiden ja järjestelmien tekniset 
spesifikaatiot. Jos asiasta on olemassa 
eurooppalaisia standardeja, kuten 
ympäristömerkintöjä, energiamerkintöjä tai 
muita eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä.

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
verkkoon liittymisen ja tukijärjestelmästä 
hyötymisen edellytyksenä olevat 
uusiutuvan energian laitteiden ja 
järjestelmien tekniset spesifikaatiot. Jos 
asiasta on olemassa eurooppalaisia 
standardeja, kuten ympäristömerkintöjä, 
energiamerkintöjä tai muita 
eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
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laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä.

Or. en

Perustelu

Jotta siirtoverkko-operaattorit voisivat taata energiajärjestelmien turvallisuuden ja 
asianmukaisen toiminnan, verkkoon liittämistä toivovien laitosten on noudatettava 
kantaverkkosääntöjä. 

Tarkistus 644
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
tukijärjestelmästä hyötymisen 
edellytyksenä olevat uusiutuvan energian 
laitteiden ja järjestelmien tekniset 
spesifikaatiot. Jos asiasta on olemassa 
eurooppalaisia standardeja, kuten 
ympäristömerkintöjä, energiamerkintöjä tai 
muita eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä.

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
verkkoon liittymisen ja tukijärjestelmästä 
hyötymisen edellytyksenä olevat 
uusiutuvan energian laitteiden ja 
järjestelmien tekniset spesifikaatiot. Jos 
asiasta on olemassa eurooppalaisia 
standardeja, kuten ympäristömerkintöjä, 
energiamerkintöjä tai muita 
eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä.

Or. en

Perustelu

Jotta siirtoverkko-operaattorit voisivat taata verkkojen turvallisuuden ja asianmukaisen 
toiminnan, uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten on noudatettava kantaverkkosääntöjä.
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Tarkistus 645
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
harkitsevat sellaisten laitteistojen ja 
järjestelmien rakentamista, joita tarvitaan
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
varmistavat sellaisten laitteistojen ja 
järjestelmien rakentamisen, jotka 
mahdollistavat uusiutuvien 
energialähteiden ja huipputehokkaiden 
teknologioiden optimaalisen yhdistämisen
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

Or. en

Perustelu

Menettelytavat olisi määriteltävä tuloslähtöisten velvoitteiden eikä keinojen kautta. Siksi 
tarvitaan uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden teknologioiden optimaalista 
yhdistelmää sen sijaan, että valittaisiin jompikumpi näistä vaihtoehdoista. Lisäksi tiettyä 
rakennusta varten ei uusiutuvia energialähteitä välttämättä ole paikallisesti saatavilla. 
Energiatehokkuus on olennaista vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Vielä tärkeämpää 
se on rakennuksille, sillä ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuteen.

Tarkistus 646
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
harkitsevat sellaisten laitteistojen ja 

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
varmistavat sellaisten laitteistojen ja 
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järjestelmien rakentamista, joita tarvitaan
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

järjestelmien rakentamisen, jotka 
mahdollistavat uusiutuvien 
energialähteiden ja huipputehokkaiden 
teknologioiden optimaalisen yhdistämisen
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

Or. en

Perustelu

Menettelytavat olisi määriteltävä tuloslähtöisten velvoitteiden eikä keinojen kautta. Siksi 
tarvitaan uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden teknologioiden optimaalista 
yhdistelmää sen sijaan, että valittaisiin jompikumpi näistä vaihtoehdoista. Lisäksi tiettyä 
rakennusta varten ei uusiutuvia energialähteitä välttämättä ole paikallisesti saatavilla. 
Energiatehokkuus on olennaista vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Vielä tärkeämpää 
se on rakennuksille, sillä ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuteen.

Tarkistus 647
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
harkitsevat sellaisten laitteistojen ja 
järjestelmien rakentamista, joita tarvitaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja -
jäähdytyksen käyttöön.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
harkitsevat sellaisten laitteistojen ja 
järjestelmien rakentamista, joita tarvitaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan, 
yhteistuotantolaitoksissa tuotetun 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

Or. fr

Perustelu

Biomassa on harvinainen energialähde, ja on tärkeää, että jäsenvaltiot suosivat biomassan 
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käyttöä sellaisissa laitoksissa, joiden hyötysuhde on korkea. Yhteistuotantolaitosten 
hyötysuhde on korkea ja vaihtelee laitteiden mukaan 75 prosentista 90 prosenttiin. Sähkön 
tuottaminen biomassasta antaa hyvin huonon hyötysuhteen; tästä syystä jäsenvaltioiden on 
valvottava, että tukijärjestelmillä ei rohkaista pelkästään sähkön tuottamiseen biomassasta, 
sillä tämä merkitsisi harvinaisen energialähteen tuhlausta. 

Tarkistus 648
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
harkitsevat sellaisten laitteistojen ja 
järjestelmien rakentamista, joita tarvitaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kun 
paikalliset ja alueelliset hallintoelimet 
kaavoittavat, suunnittelevat, rakentavat tai 
kunnostavat teollisuus- ja asuinalueita, ne 
varmistavat sellaisten laitteistojen ja 
järjestelmien rakentamisen, joita tarvitaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
lämmitysenergian, jäähdytysenergian ja 
sähkön sekä kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen käyttöön.

Jäsenvaltioiden on erityisesti rohkaistava 
paikallisia ja alueellisia hallintoelimiä 
sisällyttämään uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan lämmitys-
ja jäähdytysenergian käyttö yli 50 000 
asukkaan kaupunkien kaupunki-
infrastruktuuria koskevaan suunniteluun. 

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti totesi lämmitys- ja jäähdytysenergiasta antamassaan 
päätöslauselmassa (14. helmikuuta 2006), että sähköntuotantoprosesseista tai teollisuuden 
prosesseita peräisin olevan hukkalämmön ja ohessa saatavan jäähdytysenergian käytön 
avulla vähennetään perinteisen energian kysyntää ja että jäsenvaltioiden olisi tunnistettava 
näiden resurssien käytön tarjoamat mahdollisuudet. 
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Tarkistus 649
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaiken infrastruktuurin, julkisten tai 
teollisuusrakennusten tai 
asuinrakennusten rakentamiseen, 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen 
tarkoitetun rahoitustuen on liityttävä 
energiasäästöjen lisäämiseen ja/tai 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Rahoitustuen on oltava kestävyyskriteerien mukaista. 

Tarkistus 650
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan 
ja -määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Poistetaan.

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai
(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
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energialähteiden saatavuudessa.

Or. cs

Perustelu

Artiklan kohdat 4 ja 5 eivät sovi loogisesti tekstin rakenteeseen. Sanamuoto sisältää liikaa 
säännöksiä, ja niiden soveltaminen saattaisi jopa uhata rakennusten energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin täytäntöönpanoa.

Tarkistus 651
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan 
ja -määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Poistetaan.

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai 
(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa. 

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi päätettävä, millaisiin toimenpiteisiin se ryhtyy sitovien tavoitteiden 
mukaisesti. Kullakin jäsenvaltiolla on erilaisia mahdollisuuksia ja ehtoja, joiden mukaisesti 
se voi toimia. 
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Tarkistus 652
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on lisättävä 
rakennuslakeihinsa ja -määräyksiinsä 
vähimmäisnormit primaarienergian
kulutukseen perustuvasta 
energiatehokkuudesta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa, mitä kautta 
saavutetaan uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkaiden teknologioiden 
optimaalinen yhdistelmä.

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai 
(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa. 

Or. en

Perustelu

Menettelytavat olisi määriteltävä tuloslähtöisten velvoitteiden eikä keinojen kautta. Siksi 
tarvitaan uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden teknologioiden optimaalista 
yhdistelmää sen sijaan, että valittaisiin jompikumpi näistä vaihtoehdoista. Lisäksi tiettyä 
rakennusta varten ei uusiutuvia energialähteitä välttämättä ole paikallisesti saatavilla. 
Energiatehokkuus on olennaista vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Vielä tärkeämpää 
se on rakennuksille, sillä ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuteen.

Tarkistus 653
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
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uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta kaikissa 
uusissa tai kunnostetuissa rakennuksissa, 
joissa tarvitaan lämmitys- ja 
jäähdytysenergiaa.

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai 
(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa.

Or. en

Perustelu

Uusien ja kunnostettujen rakennusten määritelmä on energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmasta Euroopan parlamentin laatiman oma-aloitteisen mietinnön 
(2007/2106) mukainen. Käsiteltävänä olevan kohdan a ja b alakohta olisi poistettava, koska: 

– (a) passiivisia energiajärjestelmiä tai matalaenergiarakenteita käyttäviä rakennuksia varten 
ei tarvitse tehdä poikkeusta, sillä ne käyttävät lähtökohtaisesti uusiutuvia energialähteitä

– (b) jotkin uusiutuvat energialähteet (kuten aurinko) ovat saatavilla kaikkialla. 

Tarkistus 654
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan, 
lämmitykseen tai jäähdytykseen 
tarkoitetun energian vähimmäisosuutta 
uusissa rakennuksissa. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava asianmukaisia toimia sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus kasvaa myös jo käytössä olevissa 
rakennuksissa. 
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Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Or. de

Perustelu

Ei ole taloudellisesti kannattavaa asentaa uusiutuvaa energiaa käyttäviä laitteita jo 
kunnostettuihin rakennuksiin. Tästä syystä asianmukaisten toimenpiteiden valinta olisi 
annettava jäsenvaltioille. 

Tarkistus 655
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään tuettava uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä uusissa tai kunnostetuissa 
rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Or. de

Perustelu

Tällä tavalla voidaan parhaiten yhdistää uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Koska myös 
uusiutuvat energiavarat ovat niukat, niitä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan 
ainoastaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Lämpöverkot muodostavat arvokkaan 
rakenteen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan lämmön toimittamiseksi asiakkaille.
Kaukolämpöverkoissa usein käytetyt suuret lämpövoimalaitokset ovat paljon tehokkaampia 
kuin aivan pienet laitokset. Laajennettaessa kaukolämmön, sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon ja uusiutuvan energian käyttöä niiden olisi täydennettävä toisiaan sen sijaan, 
että ne kilpailevat toistensa kustannuksella. 
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Tarkistus 656
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa 
rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Or. en

Perustelu

Jos vanhojen kerrostalojen kunnostaminen olisi pakollista, tämä merkitsisi suurta 
taloudellista rasitusta omistajille ja vuokralaisille. Se voisi myös johtaa investointeihin, jotka 
eivät ole optimaalisia, toisin sanoen investointeihin heikosti kustannustehokkaisiin 
teknologioihin. 

Tarkistus 657
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät: 

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta tai 
energiankulutuksen neliömetrikohtaista 
enimmäisosuutta uusissa ja kunnostetuissa 
rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:
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Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin ja koko ilmastonmuutos- ja energiapaketin perimmäinen päämäärä on 
uusiutumattoman energian kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, eikä 
välttämättä kiintiöiden määrääminen uusiutuvien energialähteiden hyödyksi. 
Energiankulutuksen neliömetrikohtaisen enimmäistason lisääminen on teknisesti neutraalia, 
ja tämän avulla voidaan saavuttaa energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä lämmitys-
ja jäähdytysratkaisujen optimaalinen yhdistelmä. Tätä olisi sovellettava myös kunnostettuihin 
rakennuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kulttuurisen ja arkkitehtonisen perinnön 
suojelemista. 

Tarkistus 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa ja
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Or. en

Perustelu

Rakennusala on suurin yksittäinen energiaa käyttävä ala Euroopassa ja sen osuus on yli 40 
prosenttia Euroopassa kulutettavasta energiasta. Kun otetaan huomioon energian kysynnän 
kasvu ja fossiilisista polttoaineista peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset, 
uusiutuvan energian käyttöä on vaadittava uusissa ja kunnostetuissa rakennuksissa. 
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Tarkistus 659
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa ja
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edellytettävä tiettyä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
vähimmäisosuutta sekä uusissa että kunnostetuissa rakennuksissa. Vapautus, joka perustuu 
paikallisiin rajoituksiin uusiutuvan energian saannissa, on liian epämääräinen ja vaarantaisi 
yleisen velvoitteen käyttää uusiutuvia energialähteitä rakennuksissa.

Tarkistus 660
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät: 

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa 
rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät: 

Or. de
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Perustelu

Uusiutuvan energian käyttö kunnostetuissa rakennuksissa muodostaa omistajille 
kohtuuttoman taakan. Jo itse kunnostuksella päästään yleensä merkittävään 
energiansäästöön. Useimmissa jäsenvaltioissa on lisäksi rakennussuojelusäännöksiä, jotka 
eivät ole yhteensopivia uusiutuvan energian käyttövelvoitteen kanssa.

Tarkistus 661
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa, mukaan luettuina 
rakennukset, jotka on liitetty sellaisiin 
kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin, jotka täyttävät 
ympäristötukien suuntaviivojen sisältämät 
kriteerit; tai

Or. de

Perustelu

Uusiutuvan energian käyttö kunnostetuissa rakennuksissa muodostaa omistajille 
kohtuuttoman taakan. Jo itse kunnostuksella päästään merkittävään energiansäästöön. 
Useimmissa jäsenvaltioissa on lisäksi rakennussuojelusäännöksiä, jotka eivät ole 
yhteensopivia uusiutuvan energian käyttövelvoitteen kanssa.

Tarkistus 662
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 

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

energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa, mukaan luettuina 
rakennukset, jotka on liitetty sellaisiin 
kaukolämpöverkkoihin, jotka täyttävät 
ympäristötukien suuntaviivojen sisältämät 
kriteerit; tai

Or. de

Perustelu

Tällä tavalla voidaan parhaiten yhdistää uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Koska myös 
uusiutuvat energiavarat ovat niukat, niitä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan 
ainoastaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Lämpöverkot muodostavat arvokkaan 
rakenteen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan lämmön toimittamiseksi asiakkaille.
Kaukolämpöverkoissa usein käytetyt suuret lämpövoimalaitokset ovat paljon tehokkaampia 
kuin aivan pienet laitokset. Laajennettaessa kaukolämmön, sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon ja uusiutuvan energian käyttöä niiden olisi täydennettävä toisiaan sen sijaan, 
että ne kilpailevat toistensa kustannuksella. 

Tarkistus 663
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa, mukaan luettuina 
rakennukset, jotka on liitetty sellaisiin 
kaukolämpöverkkoihin, jotka täyttävät 
ympäristötukien suuntaviivojen sisältämät 
kriteerit; tai

Or. de

Perustelu

On oikein, että uusiutuvan energian käyttövelvoite täytetään käyttämällä 
yhteistuotantolaitoksesta saatavaa lämpöä. 
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Tarkistus 664
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa, mukaan luettuina 
rakennukset, jotka on liitetty sellaisiin 
kaukolämpöverkkoihin, jotka täyttävät 
ympäristötukien suuntaviivojen sisältämät 
kriteerit; tai

Or. de

Perustelu

Kun rakennukset liitetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ja hukkalämpöön perustuviin 
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoihin, niistä tulee passiivisia energiajärjestelmiä, 
matalaenergiarakenteita tai energiaomavaraisia rakenneratkaisuja käyttäviä rakennuksia. 
Tämän avulla vältetään ristiriita energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevien 
tavoitteiden välillä. 

Tarkistus 665
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa;

Or. en

Perustelu

Passiivisten energiajärjestelmien ja matalaenergiarakenteiden idea perustuu tehokkaisiin 
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eristeisiin, ja niissä ei tarvitse käyttää uusiutuvia energialähteitä, joten niille ei pitäisi esittää 
vapautusta uusiutuvan energian käyttövelvoitteesta.

Tarkistus 666
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kunnostettuihin rakennuksiin, 
joiden energiatarve kunnostushetkellä on 
vähintään 30 prosenttia alhaisempi kuin 
vastaaviin uusiin taloihin sovellettavan 
energiatehokkuusstandardin mukainen 
energiantarve;

Or. en

Tarkistus 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Paikallisia rajoituksia esiintyy joka tapauksessa, esimerkiksi auringonpaisteen ja tuulen 
voimakkuuden eroina, ja tästä syystä näitä ei tarvitse mainita perusteina vapautukselle 
uusiutuvan energian käytöstä.
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Tarkistus 668
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa.

(b) osoitukseen siitä, että uusiutuvia 
energialähteitä ei ole saatavissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edellytettävä tiettyä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
vähimmäisosuutta sekä uusissa että kunnostetuissa rakennuksissa. Vapautus, joka perustuu 
paikallisiin rajoituksiin uusiutuvan energian saannissa, on liian epämääräinen ja vaarantaisi 
yleisen velvoitteen käyttää uusiutuvia energialähteitä rakennuksissa.

Tarkistus 669
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tehokkaiden sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitosten käyttöön.

Or. de

Perustelu

Lämmitettäessä rakennuksia sähkön ja lämmön yhteistuotannosta peräisin olevalla energialla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, suojellaan energiavarastoja, vähennetään 
riippuvuutta tuonnista ja osallistutaan Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliittisten 
tavoitteiden toteuttamiseen. Sellaiset rakennukset, jotka ottavat lämmöntarpeensa sähkön ja 
lämmön yhteistuotannosta, on vapautettava uusiutuvan energian käyttöä koskevasta 
velvoitteesta. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen huipputehokkaan toiminnan avulla 
säästetään valtava määrä primäärienergiaa ja vähennetään ympäristölle haitallisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
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Tarkistus 670
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kulttuuriseen ja arkkitehtoniseen 
perintöön. 

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin ja koko ilmastonmuutos- ja energiapaketin perimmäinen päämäärä on 
uusiutumattoman energian kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, eikä 
välttämättä kiintiöiden määrääminen uusiutuvien energialähteiden hyödyksi. 
Energiankulutuksen neliömetrikohtaisen enimmäistason lisääminen on teknisesti neutraalia, 
ja tämän avulla voidaan saavuttaa energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä lämmitys-
ja jäähdytysratkaisujen optimaalinen yhdistelmä. Tätä olisi sovellettava myös kunnostettuihin 
rakennuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kulttuurisen ja arkkitehtonisen perinnön 
suojelemista. 

Tarkistus 671
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) pääasialliseen lämmön ja sähkön 
yhteiskäyttöön joko suoraan tai 
kaukolämmön avulla.

Or. en

Perustelu

Jos vanhojen kerrostalojen kunnostaminen olisi pakollista, tämä merkitsisi suurta 
taloudellista rasitusta omistajille ja vuokralaisille. Se voisi myös johtaa investointeihin, jotka 
eivät ole optimaalisia, toisin sanoen investointeihin heikosti kustannustehokkaisiin 
teknologioihin. 



AM\730537FI.doc 109/131 PE409.384v01-00

FI

Tarkistus 672
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yhdessä tai useammassa 
yhteistuotantolaitoksessa tuotetun 
energian käyttöön. 

Or. fr

Perustelu

Biomassa on harvinainen energialähde, ja on tärkeää, että jäsenvaltiot suosivat biomassan 
käyttöä sellaisissa laitoksissa, joiden hyötysuhde on korkea. Yhteistuotantolaitosten 
hyötysuhde on korkea ja vaihtelee laitteiden mukaan 75 prosentista 90 prosenttiin. Sähkön 
tuottaminen biomassasta antaa hyvin huonon hyötysuhteen; tästä syystä jäsenvaltioiden on 
valvottava, että tukijärjestelmillä ei rohkaista pelkästään sähkön tuottamiseen biomassasta, 
sillä tämä merkitsisi harvinaisen energialähteen tuhlausta. 

Tarkistus 673
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) lähi- tai kaukolämpöverkosta 
saatavan lämmön käyttöön, mikäli lämpö 
on suurimmaksi osaksi peräisin 
tehokkaasta sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksesta.

Or. de

Perustelu

Lämmitettäessä rakennuksia sähkön ja lämmön yhteistuotannosta peräisin olevalla energialla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, suojellaan energiavarastoja, vähennetään 
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riippuvuutta tuonnista ja osallistutaan Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliittisten 
tavoitteiden toteuttamiseen. Sellaiset rakennukset, jotka ottavat lämmöntarpeensa sähkön ja 
lämmön yhteistuotannosta, on vapautettava uusiutuvan energian käyttöä koskevasta 
velvoitteesta. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen huipputehokkaan toiminnan avulla 
säästetään valtava määrä primäärienergiaa ja vähennetään ympäristölle haitallisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

Tarkistus 674
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on tuettava vuodesta 
2010 alkaen ylijäämäenergiamalleja 
hallinnollisissa ja yksityisissä 
rakennuksissa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että omat, uudet 
rakennukset ja uudet julkiset rakennukset 
vastaavat kansallisella, alueellisella ja 
paikallistasolla 
ylijäämäenergiarakennuksia koskevia 
normeja vuodesta 2015 alkaen.
Jäsenvaltioiden on esitettävä vuoteen 
2014 mennessä suunnitelma siitä, miten 
myös kolmannet osapuolet voivat 
hyödyntää erityisesti julkisten 
rakennusten kattoja uusiutuvan energian 
saantiin. 

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa uusiutuvien energiamuotojen tukemiseen liittyvistä ohjelmista ja 
suunnitelmista rakennusten yhteydessä, ja samalla niistä olisi tultava edelläkävijöitä 
investoinneissa, jotka koskevat kolmansien osapuolten tuottamaa uusiutuvaa energiaa. 
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Tarkistus 675
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on aktiivisesti 
edistettävä energiaa tuottavia 
rakennusmalleja hallinnollisissa ja 
asuinrakennuksissa vuodesta 2012 lähtien 
ja tehtävä energiaa tuottavista 
rakennuksista vaatimus viimeistään 
vuonna 2020. Jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että niiden rakennukset ja 
julkisten tai muiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rakennukset ovat edelläkävijöinä 
uusiutuvan energian käytössä ja että 
niihin sovelletaan 
energiantuottostandardeja vuodesta 2012 
alkaen.
Kaikkien julkisten tai vastaavien 
rakennusten katot annetaan kolmansien 
henkilöiden käyttöön, jotta nämä voivat 
investoida uusiutuvan energian 
tuotantolaitteisiin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on aktiivisesti edistettävä energiaa tuottavia rakennusmalleja hallinnollisissa 
ja asuinrakennuksissa. Viime aikoina Ranskassa käydystä niin kutsuttua Grenelle-hanketta 
koskevasta keskustelusta saadut kokemukset kuitenkin osoittavat, että esittelijän ehdottama 
aikataulu on hyvin kunnianhimoinen ja että sen tavoitteita tuskin pystytään saavuttamaan.
Sen vuoksi olisi otettava käyttöön realistisempi aikataulu, jonka puitteissa tavoitteet pystytään 
saavuttamaan. 
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Tarkistus 676
Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
rahoituskannustimia tai verovähennyksiä 
sellaisten rakennusten kunnostamiselle, 
joiden kokonaiskäyttöpinta-ala on alle 
200m2. Toimenpiteiden on oltava pysyviä 
ja niitä on voitava soveltaa pitkällä 
aikavälillä. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava rahoituskannustimia sen varmistamiseksi, että pienten 
rakennusten omistajat pystyvät noudattamaan energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 
koskevia vaatimuksia. 

Tarkistus 677
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
suunnittelijoille, insinööreille ja 
arkkitehdeille ohjeistusta, että he pystyvät 
asianmukaisesti harkitsemaan 
kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen (ja 
lähilämmityksen ja jäähdytyksen) 
yhteydessä syntyvän, kaikista 
energialähteistä peräisin olevan 
hukkaenergian käyttöä, kun teollisuus- ja 
asuinalueita kaavoitetaan, suunnitellaan, 
rakennetaan ja kunnostetaan.

Or. en
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Tarkistus 678
Vladimír Remek

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia muuntoteknologioita, 
joilla päästään kotitalous- ja kaupallisissa 
sovelluksissa vähintään 85 prosentin ja 
teollisissa sovelluksissa vähintään 
70 prosentin muuntohyötysuhteeseen.
Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, 
jotta täyttävät päätöksessä 2007/742/EY 
asetetut ympäristömerkin vaatimukset.
Aurinkoenergian osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä laitteita ja järjestelmiä, 
joilla päästään vähintään 35 prosentin 
muuntohyötysuhteeseen.
Arvioidessaan järjestelmien ja laitteiden 
muuntotehokkuutta ja hyötysuhdetta 
tämän kohdan soveltamiseksi, 
jäsenvaltioiden on käytettävä yhteisössä 
tunnustettuja menetelmiä tai, ellei 
tällaisia ole, kansainvälisesti 
tunnustettuja menetelmiä, jos sellaisia on.

Or. cs
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Perustelu

Artiklan kohdat 4 ja 5 eivät sovi loogisesti tekstin rakenteeseen. Sanamuoto sisältää liikaa 
säännöksiä, ja niiden soveltaminen saattaisi jopa uhata rakennusten energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin täytäntöönpanoa.

Tarkistus 679
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia muuntoteknologioita, 
joilla päästään kotitalous- ja kaupallisissa 
sovelluksissa vähintään 85 prosentin ja 
teollisissa sovelluksissa vähintään 
70 prosentin muuntohyötysuhteeseen.
Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, 
jotta täyttävät päätöksessä 2007/742/EY 
asetetut ympäristömerkin vaatimukset. 
Aurinkoenergian osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä laitteita ja järjestelmiä, 
joilla päästään vähintään 35 prosentin 
muuntohyötysuhteeseen. 
Arvioidessaan järjestelmien ja laitteiden 
muuntotehokkuutta ja hyötysuhdetta 
tämän kohdan soveltamiseksi, 
jäsenvaltioiden on käytettävä yhteisössä 
tunnustettuja menetelmiä tai, ellei 
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tällaisia ole, kansainvälisesti 
tunnustettuja menetelmiä, jos sellaisia on.

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää, millaisiin toimenpiteisiin se ryhtyy sitovien 
tavoitteiden mukaisesti. Kullakin jäsenvaltiolla on erilaisia mahdollisuuksia ja ehtoja, joita se 
voi käsitellä. 

Tarkistus 680
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja 
-määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joiden avulla saavutetaan 
uusiutuvien energialähteiden ja 
energiatehokkaiden teknologioiden 
optimaalinen yhdistelmä ja voidaan näin 
merkittävästi vähentää energiankulutusta. 
Tällaisten järjestelmien ja laitteiden 
edistämisessä jäsenvaltioiden on käytettävä 
kansallisesti tai Euroopan tasolla laadittuja 
energia- tai ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

Or. en

Perustelu

Menettelytavat olisi määriteltävä tuloslähtöisten velvoitteiden eikä keinojen kautta. Siksi 
tarvitaan uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden teknologioiden optimaalista 
yhdistelmää sen sijaan, että valittaisiin jompikumpi näistä vaihtoehdoista. Lisäksi tiettyä 
rakennusta varten ei uusiutuvia energialähteitä välttämättä ole paikallisesti saatavilla. 
Energiatehokkuus on olennaista vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Vielä tärkeämpää 
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se on rakennuksille, sillä ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuteen.

Tarkistus 681
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja 
-määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joiden avulla saavutetaan 
uusiutuvien energialähteiden ja 
energiatehokkaiden teknologioiden 
optimaalinen yhdistelmä ja voidaan näin 
merkittävästi vähentää energiankulutusta. 
Tällaisten järjestelmien ja laitteiden 
edistämisessä jäsenvaltioiden on käytettävä 
kansallisesti tai Euroopan tasolla laadittuja 
energia- tai ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

Or. en

Perustelu

Menettelytavat olisi määriteltävä tuloslähtöisten velvoitteiden eikä keinojen kautta. Siksi 
tarvitaan uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden teknologioiden optimaalista 
yhdistelmää sen sijaan, että valittaisiin jompikumpi näistä vaihtoehdoista. Lisäksi tiettyä 
rakennusta varten ei uusiutuvia energialähteitä välttämättä ole paikallisesti saatavilla. 
Energiatehokkuus on olennaista vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Vielä tärkeämpää 
se on rakennuksille, sillä ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuteen.
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Tarkistus 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on uusiutuvista 
energialähteistä lämmitykseen ja 
jäähdytykseen saatavaa energiaa 
koskevissa tukijärjestelmissään tehtävä 
ero sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
hyväksi, joilla voidaan merkittävästi 
vähentää energiankulutusta. Tällaisten 
järjestelmien ja laitteiden edistämisessä 
jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisesti 
tai Euroopan tasolla laadittuja energia- tai 
ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian käyttö lämmitykseen ja jäähdytykseen muodostaa keskeisen osan 
tavoitteiden saavuttamisesta, ja tuen avulla voidaan saavuttaa enemmän kuin säännöksillä.
Huomioon olisi otettava eri resurssien saatavuus.

Tarkistus 683
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja 
-määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joilla voidaan merkittävästi 

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

vähentää energiankulutusta, ja 
painotettava erityisesti aurinkolämpöön 
perustuvaa lämmitystä ja jäähdytystä. 
Tällaisten järjestelmien ja laitteiden 
edistämisessä jäsenvaltioiden on käytettävä 
kansallisesti tai Euroopan tasolla laadittuja 
energia- tai ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

Or. en

Perustelu

Aurinkolämpö on uusiutuvista energialähteistä lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitettujen 
teknologioiden kannalta selvästi kaikkein hyödyllisin, kun tarkastellaan sen toimittamista 
rakennuksiin, kustannustehokkuutta, sähkön kysyntähuippujen vähentämistä ja yleisesti ottaen 
energian toimitusvarmuutta, ilmastonmuutoksen lieventämistä ja paikallisten työpaikkojen 
luomista. Aurinkolämpö tarvitsee kuitenkin vahvan poliittisen tuen, jotta se pääsisi 
markkinoille laajassa mittakaavassa, erityisesti jäähdytysenergian alalla. 

Tarkistus 684
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitettuja järjestelmiä ja laitteita olisi tuettava ainoastaan 
silloin, kun niiden käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti. Tästä ei ole kyse
silloin, kun rakennuksella on jo käytössään tehokas ja ympäristöä säästävä lämmöntuotanto, 
joka perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Uusiutuvien energiamuotojen saapumista 
lämmitysmarkkinoille ei saa käyttää muiden ympäristöä säästävien ja tukeen oikeutettujen 
tekniikoiden syrjäyttämiseen. 

Tarkistus 685
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Energiankulutuksen täsmentäminen primäärienergian kulutukseksi on asiallista, sillä vain 
näin tekstiin sisällytetään hyötysuhteen parantaminen tai tehokkuuden lisääminen. Energiaa 
voidaan säästää ainoastaan vähentämällä primäärienergian kulutusta.
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Tarkistus 686
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia muuntoteknologioita, 
joilla päästään kotitalous- ja kaupallisissa 
sovelluksissa vähintään 85 prosentin ja 
teollisissa sovelluksissa vähintään 
70 prosentin muuntohyötysuhteeseen.

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä muuntoteknologioita, kuten 
yhteistuotantojärjestelmiä, joilla päästään 
kotitalous- ja kaupallisissa sovelluksissa 
vähintään 85 prosentin ja teollisissa 
sovelluksissa vähintään 70 prosentin 
muuntohyötysuhteeseen. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on valvottava, että 
tukijärjestelmillä ei rohkaista pelkästään 
sähkön tuottamiseen biomassasta.

Or. fr

Perustelu

Biomassa on harvinainen energialähde, ja on tärkeää, että jäsenvaltiot suosivat biomassan 
käyttöä sellaisissa laitoksissa, joiden hyötysuhde on korkea. Yhteistuotantolaitosten 
hyötysuhde on korkea ja vaihtelee laitteiden mukaan 75 prosentista 90 prosenttiin. Sähkön 
tuottaminen biomassasta antaa hyvin huonon hyötysuhteen; tästä syystä jäsenvaltioiden on 
valvottava, että tukijärjestelmillä ei rohkaista pelkästään sähkön tuottamiseen biomassasta, 
sillä tämä merkitsisi harvinaisen energialähteen tuhlausta. 

Tarkistus 687
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia muuntoteknologioita, 
joilla päästään kotitalous- ja kaupallisissa 
sovelluksissa vähintään 85 prosentin ja 
teollisissa sovelluksissa vähintään 
70 prosentin muuntohyötysuhteeseen.

Biomassan osalta jäsenvaltioiden olisi 
harkittava sellaisia muuntoteknologioita, 
joilla päästään kotitalous- ja kaupallisissa 
sovelluksissa vähintään 85 prosentin ja 
teollisissa sovelluksissa vähintään 70 
prosentin muuntohyötysuhteeseen.
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Or. it

Perustelu

Numerointi on välttämätöntä, jotta artikla saisi selkeän oikeudellisen rakenteen ja jotta 
vältettäisiin väärinkäsityksiä yksittäisten kohtien oikeudellisen hierarkian ollessa kyseessä.

Tarkistus 688
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, 
jotta täyttävät päätöksessä 2007/742/EY 
asetetut ympäristömerkin vaatimukset. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska lämpöpumput käyttävät merkittäviä määriä sähköä, joka saatetaan tuottaa matalilla 
tehokkuustasoilla muista kuin uusiutuvista lähteistä, niitä ei voida luokitella uusiutuvaksi 
energialähteeksi.

Tarkistus 689
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, jotta 
täyttävät päätöksessä 2007/742/EY 
asetetut ympäristömerkin vaatimukset.

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja,
joiden tuottama uusiutuvan energian 
määrä ylittää käytetyn primaarienergian 
määrän. Tämä on laskettava 
uusiutumiskerrointa käyttäen.
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Riippumattoman laitoksen, joka 
noudattaa komission määrittämää yleistä 
testausmenettelyä, on esitettävä 
lämpökertoimen ja uusiutumiskertoimen 
luotettavat arvot. 

Or. en

Perustelu

Kaikki markkinoilla saatavissa olevat uusiutuvan energian tekniikat käyttävät muita kuin 
uusiutuvia energialähteitä. Tästä syystä tarvitaan arvioita, jotta saadaan selville 
asianmukaisin uusiutuvan energian tekniikka. Koska ilmasto-olosuhteet vaihtelevat, yhtä 
täydellistä ratkaisua ei ole. Jos lämpöpumput jätettäisiin direktiivin ulkopuolelle, tämä 
merkitsisi, että Euroopan unionin ilmaston monimuotoisuutta ei otettaisi lainkaan huomioon.

Kaikki lämpöpumput, joiden tuottama uusiutuvan energian määrä ylittää käytetyn 
primaarienergian määrän, katsotaan uusiutuvaa energiaa tuottaviksi laitteiksi. Tämä voidaan 
laskea käyttäen uusiutumiskerrointa (UK).

E uusiutuvat energialähteet

UK = - 1 > 0

E muut lähteet

Tarkistus 690
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, jotta
täyttävät päätöksessä 2007/742/EY asetetut 
ympäristömerkin vaatimukset.

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, jotka 
saavuttavat suuren tehokkuuden ja 
täyttävät erityisesti päätöksessä 
2007/742/EY asetetut ympäristömerkin 
vaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksessa otetaan huomioon, että kaikenlaisissa lämpöpumpuissa on yhdistettävä tehokas 
teknologia ja uusiutuva energia, olipa kyse geotermisestä tai ilmaan varastoituneesta 
lämmöstä. 

Tarkistus 691
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, jotta
täyttävät päätöksessä 2007/742/EY asetetut 
ympäristömerkin vaatimukset.

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, jotka
saavuttavat suuren tehokkuuden ja 
täyttävät erityisesti päätöksessä 
2007/742/EY asetetut ympäristömerkin 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa otetaan huomioon, että kaikenlaisissa lämpöpumpuissa on yhdistettävä tehokas 
teknologia ja uusiutuva energia, olipa kyse geotermisestä tai ilmaan varastoituneesta 
lämmöstä. 

Tarkistus 692
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, jotta
täyttävät päätöksessä 2007/742/EY asetetut 
ympäristömerkin vaatimukset.

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä ainoastaan sellaisia 
lämpöpumppuja, jotka täyttävät 
päätöksessä 2007/742/EY asetetut 
ympäristömerkin vaatimukset, ja 
lämpöpumppujärjestelmiä, jotka täyttävät 
tietyt tehokkuuskriteerit vuotuisen 
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tuottavuuden muodossa.
Lämmöntuotannossa on saavutettava 
vuotuinen tuottavuus, jonka arvo on 
vähintään 3,5.

Or. de

Perustelu

Vuotuisen tuottavuuden avulla ilmoitetaan, miten suuri osa sähköisestä suorituksesta muuttuu 
lämpöenergiaksi. Tämä tehokkuuden lisäedellytys on johdonmukainen jäsenvaltioissa 
voimassa olevan lainsäädännön kanssa ja sen avulla selvitetään, että energian tuottajaa 
koskevien tietojen lisäksi arvioinnissa on otettava mukaan myös lämpöpumppujärjestelmän 
todellista toimintaa koskevat tiedot. 

Tarkistus 693
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tuettava 
biopolttoainejalostamojen käyttöönottoa, 
jotta lämpöylijäämä voidaan käyttää 
tehokkuuden lisäämiseen. 

Or. de

Perustelu

On järkevää käyttää lämpöylijäämää, jota syntyy biopolttoaineiden tuotantoprosessissa.
Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että tällaiset tuotantolaitokset 
perustetaan kaukolämpöverkkojen läheisyyteen, jotta energiaylijäämää käytettäisiin 
lämmitykseen tai jäähdytykseen tehokkaasti. 
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Tarkistus 694
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. On taattava helposti saatavissa oleva 
julkinen ja yksityinen rahoitus ja yhteisön 
laajuisesti merkittävät uusiutuvaa 
energiaa koskevat hankkeet.
Jotta helpotetaan 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseen tarvittavan rahoituksen 
järjestymistä, komission ja jäsenvaltioiden 
on esitettävä 31 päivään joulukuuta 2009 
mennessä analyysi ja suunnitelma, joilla 
pyritään erityisesti:
– tehostamaan rakennerahastojen ja 
puiteohjelmien käyttöä uusiutuvan 
energian hyväksi; 
– tehostamaan ja lisäämään Euroopan 
investointipankin ja muiden julkisten 
rahoituslaitosten varojen käyttöä; ja
– parantamaan riskipääoman saatavuutta 
muun muassa analysoimalla 
mahdollisuutta ottaa uusiutuvaa energiaa 
koskevissa, Euroopan unionissa 
tehtävissä investoinneissa käyttöön 
riskinjakoväline, jollaista käytetään myös 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävässä 
maailmanlaajuisessa rahastossa, joka on 
varattu kolmansiin maihin tehtäviin 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskeviin 
investointeihin.
Komissio analysoi eritoten, kuinka näitä 
uusia rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää Euroopan laajuisesti merkittävien 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
hankkeiden nopeuttamiseen, erityisesti: 
– nopeuttamalla sellaisten kuntien ja 
kaupunkien kehittämistä, jotka käyttävät 
pelkästään tai suurelta osin uusiutuvaa 
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energiaa "Covenant of majors" -aloitteen 
puitteissa;
– nopeuttamalla Pohjanmeren ja 
Itämeren rannikoiden tuuli- ja 
merienergiapotentiaalin käyttämiseen 
tarvittavan infrastruktuuriverkon 
kehittämistä;
– nopeuttamalla biomassaan perustuvien 
kaukolämpö- ja -jäähdytysverkostojen 
käyttöönottoa unionin pohjois- ja 
itäosissa yhdessä käytössä olevaa 
rakennuskantaa koskevan 
jälkiasennusohjelman kanssa;
– nopeuttamalla yhteenliitosten 
kehittämistä Välimeren maiden kanssa, 
jotta voidaan täysimääräisesti hyödyntää 
laaja tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaali 
Välimeren maissa ja muissa 
naapurimaissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa Turmesin tarkistusta 90, paitsi että tähän on lisätty rahoituksen 
puiteohjelmat.

Tarkistus 695
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. On taattava helposti saatavissa oleva 
julkinen ja yksityinen rahoitus ja 
Euroopan laajuisesti merkittävät 
uusiutuvaa energiaa koskevat hankkeet.
Jotta helpotetaan 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseen tarvittavan rahoituksen 
järjestymistä, komission ja jäsenvaltioiden 
on esitettävä 31 päivään joulukuuta 2009 
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mennessä analyysi ja suunnitelma, joilla 
pyritään erityisesti:
– tehostamaan rakennerahastojen ja 
puiteohjelmien käyttöä uusiutuvan 
energian hyväksi; 
– tehostamaan ja lisäämään Euroopan 
investointipankin ja muiden julkisten 
rahoituslaitosten varojen käyttöä; ja
– parantamaan riskipääoman saatavuutta 
muun muassa analysoimalla 
mahdollisuutta ottaa uusiutuvaa energiaa 
koskevissa, Euroopan unionissa 
tehtävissä investoinneissa käyttöön 
riskinjakoväline, jollaista käytetään myös 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävässä 
maailmanlaajuisessa rahastossa, joka on 
varattu kolmansiin maihin tehtäviin 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskeviin 
investointeihin.
Komissio analysoi eritoten, kuinka näitä 
uusia rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää Euroopan laajuisesti merkittävien 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
hankkeiden nopeuttamiseen, erityisesti:
– nopeuttamalla sellaisten kuntien ja 
kaupunkien kehittämistä, jotka käyttävät 
pelkästään tai suurelta osin uusiutuvaa 
energiaa "Covenant of majors" -aloitteen 
puitteissa;
– nopeuttamalla Euroopan unionin eri 
merialueiden rannikoiden tuuli- ja 
merienergiapotentiaalin käyttämiseen 
tarvittavan infrastruktuuriverkon 
kehittämistä;
– nopeuttamalla biomassaan perustuvien 
kaukolämpö- ja -jäähdytysverkostojen 
käyttöönottoa unionin pohjois- ja 
itäosissa yhdessä käytössä olevaa 
rakennuskantaa koskevan 
jälkiasennusohjelman kanssa;
– nopeuttamalla yhteenliitosten 
kehittämistä Välimeren maiden kanssa, 
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jotta voidaan täysimääräisesti hyödyntää 
laaja tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaali 
Välimeren maissa ja muissa 
naapurimaissa.

Or. en

Perustelu

Lisänä esittelijän tekemään tarkistukseen merkille olisi pantavaa seuraavaa: uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa direktiivissä olisi esitettävä suora yhteys puiteohjelmiin, jotta 
rohkaistaisiin toisen sukupolven biopolttoaineiden tutkimusta ja kehitystä. Lisäksi monilla 
Euroopan unionin merialueiden rannikoilla on merkittävää tuuli- ja merienergiapotentiaalia 
– ei pelkästään Pohjanmerellä ja Itämerellä – eikä muita saisi siis syrjiä.

Tarkistus 696
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Komission ja jäsenvaltioiden on 
esitettävä 31 päivään joulukuuta 2009 
mennessä analyysi ja suunnitelma, jonka 
tarkoituksena on koordinoidusti suunnata 
yhteisön varoja ja kansallisia varoja sekä 
muita tukimuotoja uusiutuvan energian 
ja energiatehokkaan teknologian 
tutkimuskeskuksiin, erityisesti keskuksiin, 
jotka tekevät yhteistyötä yliopistojen ja 
yritysten (eritoten pienten ja keskisuurten 
yritysten) kanssa sovelletun, 
innovatiivisen ja lupaavan teknologian 
tutkimuksessa. Teknologian 
tutkimuksessa keskitytään erityisesti 
hajautettuun tuotantoon ja yhteisön 
tuotantoon. Tutkimuksen avulla on 
pyrittävä minimoimaan käyttöön liittyviä 
ristiriitoja, kuten raaka-aineen käyttö 
polttoaineeksi tai elintarvikkeeksi.
Keskukset pyrkivät lisäksi parantamaan 
yleisön tietoisuutta uusiutuvasta 
energiasta ja erityisesti energian säästöön 
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tähtäävistä toimenpiteistä. 

Or. en

Perustelu

Tutkimuskeskukset ovat hyvin tärkeitä uusiutuvaa energiaa koskevan teknologian 
tulevaisuuden sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta Euroopassa, joten 
komission ja jäsenvaltioiden olisi kaikilta osin tuettava niitä koordinoidulla tavalla.

Tarkistus 697
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
rahoitus- ja muita tukitoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että mahdollisimman 
moni maatila on energian nettotuottaja 
niiden käyttäessä energialähteinään 
anaerobisia mädättämöjä, aurinkosähköä, 
haketta ja toisen sukupolven 
biopolttoaineita; toimivaltaisten 
viranomaisten on lisäksi valmistettava, 
että tällaisen energian pääsyä sähkö- ja 
kaasuverkkoihin ei syrjitä; käyttöön 
liittyvät ristiriidat, kuten polttoaineeksi ja 
rakentamiseen tarkoitetun puun välillä, 
on kuitenkin minimoitava, ja energiaa on 
tuotettava muista kuin ravinnoksi 
tarkoitetuista orgaanisista aineista. 

Or. en

Perustelu

Maatilat muodostavat potentiaalisen suuren kestävän uusiutuvan energian lähteen, ja 
viranomaisten olisi tuettava niitä kaikilta osin. 
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Tarkistus 698
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 d. Jäsenvaltioiden on arvioitava julkisia 
hankintoja koskevia menettelytapojaan, 
jotta ne edistäisivät uusiutuvan energian 
käyttöä ja energiatehokkaita 
teknologioita; julkisten laitosten on 
edistettävä muista kuin ravinnoksi 
tarkoitetuista orgaanisista aineista 
peräisin olevan polttoaineen käyttöä 
tieliikenteessä ja ryhdyttävä muihin 
toimenpiteisiin, jotka ovat puhtaiden ja 
energiatehokkaiden maantieajoneuvojen 
edistämisestä annetun uuden direktiivin 
mukaisia. 

Or. en

Perustelu

Julkiset laitokset pystyvät merkittävästi vaikuttamaan ihmisten valintoihin energia-asioissa.

Tarkistus 699
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 e. Kun jäsenvaltiot arvioivat EU:n 
ympäristölainsäädännössä, ja erityisesti 
luontotyyppidirektiivissä (direktiivi 
92/43/ETY) mainituilla alueilla 
tapahtunutta uusiutuvan energian 
kehityksen vaikutusta, niiden on otettava 
huomioon kyseisen kehityksen 
myönteinen vaikutus uusiutuvan energian 
tuotantoon Euroopan unionissa ja sen 
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osuus tässä direktiivissä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. 

Or. en

Perustelu

Kun tarkastellaan uusiutuvien energiajärjestelmien ympäristövaikutuksia, ilmastonmuutoksen 
torjunta on otettava tarkoin huomioon. 
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