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Tarkistus 1030
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa B

Komission teksti Tarkistus

B. Ohjeellinen kehityspolku Poistetaan.
Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ohjeellisen kehityspolun on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), 
keskimääräinen osuus 
kaksivuotiskaudella 2011–2012;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), 
keskimääräinen osuus 
kaksivuotiskaudella 2013–2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), 
keskimääräinen osuus 
kaksivuotiskaudella 2015–2016; ja
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), 
keskimääräinen osuus 
kaksivuotiskaudella 2017–2018;
jossa:
S2005 = taulukon A mukainen osuus 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2005,
ja
S2020 = taulukon A mukainen osuus 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020.

Or. de

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava byrokratian vähentäminen, ei sen lisääminen.
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Tarkistus 1031
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa B – otsikko

Komission teksti Tarkistus

B. Ohjeellinen kehityspolku B. Pakollinen kehityspolku

Or. en

Tarkistus 1032
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa B – otsikko

Komission teksti Tarkistus

B. Ohjeellinen kehityspolku B. Pakollista väliaikaista tavoitetta 
koskeva kehityspolku

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että vuoden 2020 kokonaistavoitteet saavutetaan sekä Euroopan 
unionissa että jäsenvaltioissa, on hyväksyttävä myös velvoittavia väliaikaisia tavoitteita. 
Liitteen I B osassa kuvattu kehityspolku käynnistyy hyvin hitaasti, ja siinä jätetään 
uusiutuvien energialähteiden suurin lisäys juuri vuotta 2020 edeltäville vuosille. Jos 
jäsenvaltiot eivät seuraa tätä käyrää, niiden on hyvin vaikeaa saavuttaa vuoden 2020 tavoite. 
Niinpä sitä olisi pidettävä ehdottomana minimivaatimuksena.

Tarkistus 1033
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa B – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ohjeellisen kehityspolun on noudatettava 

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
pakollisen kehityspolun on noudatettava 
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seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Or. en

Tarkistus 1034
Reino Paasilinna

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

LIITE II – Normalisointisääntö 
vesivoimalla tuotetun sähkön määrän 
huomioon ottamiseksi

Poistetaan.

Tietyssä jäsenvaltiossa vesivoimalla 
tuotettu sähkö otetaan huomioon 
seuraavan normalisointisäännön 
mukaisesti:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

jossa
N = viitevuosi;
QN(norm) = jäsenvaltion kaikista 
vesivoimalaitoksista peräisin olevan 
sähkön normalisoitu laskennallinen 
määrä vuonna N laskentatarkoituksia 
varten;
Qi = jäsenvaltion kaikissa laitoksissa 
vuonna i tosiasiallisesti tuotetun sähkön 
määrä ilmaistuna gigawattitunteina 
(GWh); 
Ci =jäsenvaltion kaikkien laitosten 
kokonaiskapasiteetti vuonna i ilmaistuna 
megawatteina (MW).

Or. en



PE409.503v01-00 6/73 AM\732231FI.doc

FI

Tarkistus 1035
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – liiteen jälkeen lisättävä uusi osa

Komission teksti Tarkistus

Jos virtaustilastot tunnetaan, 
sähköntuotanto voidaan laskea 
viidentoista viime vuoden 
keskiarvovirtaaman perusteella seuraavaa 
kaavaa käyttäen:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η *aika
jossa
QE’ = sähköntuotanto

Hm = keskimääräinen putoamiskorkeus
Vm = keskimääräinen veden läpivirtaus
g = gravitaatiovakio
ρ = tiheys
η = teho
Pienistä vesivoimaloista tehdään 
pienempiä tutkimuksia. Tässä 
tapauksessa riittää näin ollen vuotuinen 
kertomus tosiasiallisesta vuosittaisesta 
sähköntuotannosta.
Sähkön lisätuotanto lasketaan 
kulloistakin muuttujaa prosentuaalisesti 
korottamalla.

Or. de

Perustelu

Vesivoimaa koskevaa normalisointisääntöä on täydennettävä, koska uusien laitosten 
sähköntuotannosta ei saada riittävän selkeää kuvaa, jos luonnollisten virtaamaheilahtelujen 
(+/- 10 %) jakauma on liian alhainen. Jos laitoksen vuotuinen sähköntuotanto kasvaa, ilman 
että enimmäiskapasiteettia lisätään, sähkön lisätuotanto otetaan täysimääräisesti huomioon 
vasta viidentoista vuoden kuluttua. Päinvastaisessa tapauksessa uusiutuvien energialähteiden 
osuus kasvaa ehdotetulla kaavalla kohtuuttomasti ja vähenee hitaasti vasta viidentoista 
seuraavan vuoden aikana.
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Tarkistus 1036
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a
Normalisointisääntö tuulivoimalla 
tuotetun sähkön määrän huomioon 

ottamiseksi
Tietyssä jäsenvaltiossa tuulivoimalla 
tuotettu sähkö otetaan huomioon 
seuraavan normalisointisäännön 
mukaisesti:

jossa
N = viitevuosi

QN(norm) = jäsenvaltion kaikista
vesivoimalaitoksista peräisin olevan 
sähkön normalisoitu laskennallinen 
määrä vuonna N laskentatarkoituksia 
varten;
Qi = jäsenvaltion kaikissa laitoksissa 
vuonna i tosiasiallisesti tuotetun sähkön 
määrä ilmaistuna gigawattitunteina 
(GWh);
Ci =jäsenvaltion kaikkien laitosten 
kokonaiskapasiteetti vuonna i ilmaistuna 
megawatteina (MW).

Or. de

Perustelu

Kuten vesivoima, myös tuulivoimatuotanto voi vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen. 
Tuulivoima olisi ”normalisoitava”, niin että EU:n väliaikaiset vähimmäistavoitteet ovat 
vertailukelpoisia.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Tarkistus 1037
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Liitteessä IV säännelty asentajien sertifiointi ei ole tarpeen, koska voidaan viitata direktiiviin 
2005/36/EY ja koska lisäsäännökset aiheuttaisivat vain tarpeetonta byrokratiaa.

Tarkistus 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ovat seuraavat:

Ainoastaan 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin hyväksymisjärjestelmiin 
sovelletaan seuraavia kriteerejä:

Or. de

Perustelu

Liitteellä IV säännelty asentajien sertifiointi on tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ei myönnetä luotettavia tutkintotodistuksia.
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Tarkistus 1039
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ovat seuraavat:

Ainoastaan hyväksymisjärjestelmiin 
sovelletaan 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja kriteerejä:

Or. de

Perustelu

Liitteellä IV säännelty asentajien sertifiointi on tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ei myönnetä luotettavia tutkintotodistuksia. Taloudellisten toimijoiden 
näkökulmasta tarkasteltuna uusi pakollinen sertifiointijärjestelmä, joka otettaisiin käyttöön 
sisällöltään vaativan ja aikaa vievän ammatillisen koulutuksen rinnalle, aiheuttaisi vain uusia 
tarpeettomia byrokraattisia rajoitteita. Mikäli vaaditaan täydentäviä tutkintoja tai 
kertauskursseja, niitä voidaan tarjota markkinoilla vapaaehtoisen koulutuksen muodossa.

Tarkistus 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ovat seuraavat:

Ainoastaan hyväksymisjärjestelmiin 
sovelletaan 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja kriteerejä:

Or. de

Perustelu

Liitteellä IV säännelty asentajien sertifiointi on tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ei myönnetä luotettavia tutkintotodistuksia. Taloudellisten toimijoiden 
näkökulmasta tarkasteltuna uusi pakollinen sertifiointijärjestelmä, joka otettaisiin käyttöön 
sisällöltään vaativan ja aikaa vievän ammatillisen koulutuksen rinnalle, aiheuttaisi vain uusia 
tarpeettomia byrokraattisia rajoitteita. Mikäli vaaditaan täydentäviä tutkintoja tai 
kertauskursseja, niitä voidaan tarjota markkinoilla vapaaehtoisen koulutuksen muodossa.
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Tarkistus 1041
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sertifiointiprosessin on oltava 
läpinäkyvä ja jäsenvaltion tai sen
nimeämän viranomaisen selkeästi 
määrittelemä.

1. Sertifiointiprosessin on oltava 
läpinäkyvä ja jäsenvaltioiden (EN ISO 
17024 mukaisesti) nimeämän ja 
valtuuttaman sertifiointielimen selkeästi 
määrittelemä.

Or. en

Perustelu

Henkilöstön sertifiointi EN ISO 17024 –standardin mukaisesti takaa ajantasaisen koulutuksen 
(jolloin uudet tekniset sovellukset tai säännöt ja säännökset on helppo panna täytäntöön). 
Lisäksi EN ISO -standardin käytöllä taataan selkeät säännöt, niin että koulutus, pätevyys ja 
taidot ovat vertailukelpoisia koko Euroopassa.

Tämä menettely mahdollistaa ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen 
jäsenvaltioiden välillä. 

Tarkistus 1042
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sertifiointiprosessin on oltava 
läpinäkyvä ja jäsenvaltion tai sen 
nimeämän viranomaisen selkeästi 
määrittelemä.

1. Sertifiointiprosessin on oltava 
läpinäkyvä ja jäsenvaltioiden (EN ISO 
17024 mukaisesti) nimeämän ja 
valtuuttaman sertifiointielimen selkeästi 
määrittelemä.

Or. en
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Perustelu

Henkilöstön sertifiointi EN ISO 17024 –standardin mukaisesti takaa ajantasaisen koulutuksen 
(jolloin uudet tekniset sovellukset tai säännöt ja säännökset on helppo panna täytäntöön). 
Lisäksi EN ISO -standardin käytöllä taataan selkeät säännöt, niin että koulutus, pätevyys ja 
taidot ovat vertailukelpoisia koko Euroopassa.

Tarkistus 1043
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sertifiointi tapahtuu akkreditoidussa 
koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

2. Biomassalaite- ja 
lämpöpumppuasentajille, maalämpöä 
matalalta ottavien järjestelmien asentajille 
sekä aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöasentajille annetaan 
mahdollisuus tulla sertifioiduiksi 
kolmannen sertifiointiosapuolen toimesta. 
Sertifiointi annetaan asentajalle sellaisen 
loppukokeen päätteeksi, johon sisältyy 
sekä teoriapainotteisia että käytännön 
osioita. Asentajalla on oltava kyky 
asentaa tarvittavat laitteet ja järjestelmät 
asiakkaan suorituskyky- ja 
luotettavuusvaatimusten mukaisesti, 
hänen on oltava laadukkaaseen jälkeen 
pystyvä alansa ammattilainen ja hänen on 
kyettävä noudattamaan kaikkia kulloinkin 
sovellettavia määräyksiä ja standardeja, 
energia- ja ympäristömerkinnät mukaan 
lukien. Kokeessa on käytännön tasolla 
arvioitava kykyä asentaa 
biomassakattiloita ja -uuneja, 
lämpöpumppuja tai aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpölaitteistoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asennusten laatu taataan.
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Tarkistus 1044
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sertifiointi tapahtuu akkreditoidussa 
koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sekä vaaka- tai pystysuoraan 
asennettavien lämmönkeruupiirien 
asentajien (eli poraus- ja 
rakennusyhtiöiden) sertifiointi tapahtuu 
akkreditoidun sertifiointielimen toimesta.

Or. en

Perustelu

Henkilöstön sertifiointi EN ISO 17024 –standardin mukaisesti takaa ajantasaisen koulutuksen 
(jolloin uudet tekniset sovellukset tai säännöt ja säännökset on helppo panna täytäntöön). 
Lisäksi EN ISO -standardin käytöllä taataan selkeät säännöt, niin että koulutus, pätevyys ja 
taidot ovat vertailukelpoisia koko Euroopassa.

Tämä menettely mahdollistaa ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen 
jäsenvaltioiden välillä. 

Tarkistus 1045
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sertifiointi tapahtuu akkreditoidussa 
koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sekä vaaka- tai pystysuoraan 
asennettavien lämmönkeruupiirien 
asentajien (eli poraus- ja 
rakennusyhtiöiden) sertifiointi tapahtuu 
akkreditoidun sertifiointielimen toimesta.
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Or. en

Perustelu

Henkilöstön sertifiointi EN ISO 17024 –standardin mukaisesti takaa ajantasaisen koulutuksen 
(jolloin uudet tekniset sovellukset tai säännöt ja säännökset on helppo panna täytäntöön). 
Lisäksi EN ISO -standardin käytöllä taataan selkeät säännöt, niin että koulutus, pätevyys ja 
taidot ovat vertailukelpoisia koko Euroopassa. EHPA:n ja EPEE:n yhteinen kanta uusiutuvia 
energialähteitä koskevasta direktiivistä, sivu 5/5. Tämä menettely mahdollistaa 
ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen jäsenvaltioiden välillä. 

Tarkistus 1046
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sertifiointi tapahtuu akkreditoidussa 
koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

2. Biomassalaite- ja 
lämpöpumppuasentajien, maalämpöä 
matalalta ottavien järjestelmien asentajien 
sekä aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöasentajien sertifiointi 
tapahtuu akkreditoidussa 
koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

Or. en

Tarkistus 1047
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biomassalaite-, lämpöpumppu- ja
aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasentajien 
sertifiointi tapahtuu akkreditoidussa 
koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

2. Biomassalaite- ja 
lämpöpumppuasentajien, maalämpöä 
matalalta ottavien järjestelmien asentajien 
sekä aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöasentajien sertifiointi 
tapahtuu akkreditoidussa 
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koulutusohjelmassa tai akkreditoidun 
kouluttajan toimesta.

Or. en

Perustelu

Sertifiointikriteerit ja akkreditoidut ohjelmat on eriytettävä lämpöpumppuasentajien ja 
maalämpöä matalalta ottavien järjestelmien asentajien osalta, koska nämä ammattiryhmät 
kuuluvat eri ammattijärjestöihin ja koska yhdellä henkilöllä tai yrityksellä on harvoin 
pätevyys molempien järjestelmien asentamiseen. Direktiiviin on sisällytettävä maalämpöä 
matalalta ottavien järjestelmien asentajia koskevat erityiskriteerit.

Tarkistus 1048
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kullekin tekniikalle/sovellukselle 
(pienen mittakaavan biomassapolttimet ja 
-uunit, aurinkosähköjärjestelmät, 
aurinkolämpöjärjestelmät, maalämpöä 
matalalta ottavat järjestelmät ja 
lämpöpumput) on oltava erityinen 
sertifiointimenettely.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian hyödyntämiseen käytetään erilaisia tekniikoita. Kullekin tekniikalle olisi 
siksi kehitettävä oma hyväksymisjärjestelmä.
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Tarkistus 1049
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Asentajille annettavan sertifioinnin 
on oltava määräaikainen samalla tavoin 
kuin tavanomaisten lämmityslaitteiden 
asentajia tai, aurinkosähkön kyseessä 
ollessa, tavanomaisten sähkölaitteiden 
asentajia koskevissa 
hyväksymismenettelyissä säädetään.

Or. en

Perustelu

Jotta ei luotaisi tarpeettomia esteitä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön 
tuotannolle, sertifiointia koskevien aikarajoitusten ei pitäisi olla tiukempia kuin 
tavanomaisten sähkölaitteiden asentajiin sovelletut aikarajoitukset. 

Tarkistus 1050
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 3–10 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
akkreditoinnista vastaa jäsenvaltio tai sen 
nimeämä hallintoelin. Akkreditoija 
varmistaa, että kouluttajan 
koulutusohjelmalla on jatkuvuutta ja 
alueellinen tai valtakunnallinen 
kattavuus. Kouluttajalla on oltava 
käytännön koulutukseen riittävät tekniset 
tilat sekä tarvittavia laboratoriolaitteita tai 
vastaavia käytännön harjoituksissa 
tarvittavia valmiuksia. Kouluttajan on 
asentajien elinikäisen oppimisen 
mahdollistamiseksi tarjottava 
peruskoulutuksen lisäksi lyhyempiä 

Poistetaan.
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päivityskursseja ajankohtaisista aiheista, 
kuten uusista teknologioista. 
Koulutuksesta vastaava taho voi olla 
laitteen tai järjestelmän valmistaja, laitos 
tai järjestö.
4. Akkreditoituja koulutusohjelmia on 
tarjottava työkokemusta omaaville 
asentajille, joilla jo on tai jotka ovat 
parhaillaan suorittamassa jotain 
seuraavista tutkinnoista: 
a) biomassakattiloiden ja -uunien 
asentajat: putkimies, putkiasentaja, 
lämpö-, vesi- ja ilmastointi-insinööri tai 
-teknikko; 
b) lämpöpumppuasentajat: putkimies tai 
kylmäkoneasentaja sekä perustaidot 
sähkö- ja putkiasennusten alalta (putken 
leikkaaminen, putkiliitosten juottaminen, 
putkiliitosten liimaaminen, eristäminen, 
liitosten tiivistäminen, vuototestaus sekä 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
asentaminen);
c) aurinkosähkö- tai 
aurinkolämpöasentaja: putkimies, 
sähkömies sekä putki-, sähkö- ja 
vuoraustaidot, joihin kuuluvat esimerkiksi 
putkiliitosten juottaminen, putkiliitosten 
liimaaminen, liitosten tiivistäminen, 
vuototestaus, valmiudet tehdä 
johtoliitoksia sekä peruskatemateriaalien 
ja pellitys- ja eristysmenetelmien 
tuntemus; tai
d) ammatillinen koulutusohjelma, jolla 
taataan asentajalle a, b tai c kohdan 
kaltaista kolmen vuoden koulutusta 
vastaavat taidot ja joka sisältää sekä 
luokkaopetusta että työssäoppimista. 
5. Asentajan sertifiointiin johtavan
koulutuksen on sisällettävä sekä 
teoriapainotteisia että käytännön osioita. 
Koulutuksen päätyttyä asentajalla on 
oltava kyky asentaa tarvittavat laitteet ja 
järjestelmät asiakkaan suorituskyky- ja 
luotettavuusvaatimusten mukaisesti, 
hänen on oltava laadukkaaseen jälkeen 
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pystyvä alansa ammattilainen ja hänen on 
kyettävä noudattamaan kaikkia kulloinkin 
sovellettavia määräyksiä ja standardeja, 
energia- ja ympäristömerkinnät mukaan 
luettuina. 
6. Biomassakattiloiden ja -uunien 
asentajien koulutuksessa teoreettisen 
osion on katettava seuraavat osa-alueet: 
biomassan markkinatilanne, ekologiset 
näkökohdat, biomassapolttoaineet, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
palosuojaus, alan taloudelliset 
tukimuodot, polttotekniikat, 
sytytinjärjestelmät, optimaaliset 
hydrauliikkaratkaisut, kustannus- ja 
kannattavuusvertailut sekä 
biomassakattiloiden ja -uunien 
asennussuunnittelu, asentaminen ja 
ylläpitotyöt. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista alan 
teknologian ja biomassapolttoaineiden, 
kuten pellettien, eurooppalaisista 
standardeista sekä biomassaan liittyvästä 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
7. Lämpöpumppuasentajien 
koulutuksessa teoreettisen osion on 
katettava seuraavat osa-alueet: 
lämpöpumppujen markkinatilanne, 
geotermiset resurssit ja maaperän 
lämpötilat eri alueilla, maaperä- ja 
kalliotyypin tunnistaminen 
lämmönjohtavuutta silmällä pitäen, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
määräykset geotermisten resurssien 
käytöstä, lämpöpumppujen käytön 
kannattavuus eri tyyppisissä 
rakennuksissa sekä sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta ja 
tiedot järjestelmän teknisistä 
vaatimuksista, turvallisuudesta, 
ilmansuodatuksesta, liittämisestä 
lämmönlähteeseen ja järjestelmätason 
rakenteesta. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista 
lämpöpumppujen eurooppalaisista 
standardeista sekä alan kansallisesta ja 
EU-lainsäädännöstä. Asentajan on 
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kyettävä osoittamaan omaavansa 
seuraavat keskeiset taidot:
a) perustietämys lämpöpumpun rakenteen 
ja toiminnan periaatteista, mukaan 
luettuina lämpöpumpun lämpökierron
ominaispiirteet: lämmönluovutuskohteen 
alhaisten lämpötilojen, lämmönlähteen 
korkeiden lämpötilojen ja järjestelmän 
tehokkuuden väliset yhteydet, 
lämpökertoimen (COP) ja 
kausisuorituskykykertoimen (SPF) 
määrittäminen;
b) hyvä käsitys lämpöpumpun 
lämpökierron eri komponenteista ja 
niiden tehtävistä (muun muassa 
kompressori, paisuntaventtiili, höyrystin, 
lauhdutin, liitännät ja liitokset, 
voiteluöljy, kylmäaine, ylikuumeneminen 
ja alijäähtyminen, lämpöpumppujen 
jäähdytyskäyttö); 
c) kyky valita ja mitoittaa oikein 
komponentit tyypillisissä 
asennuskohteissa; erilaisten rakennusten 
tyypillisten lämpökuormitusarvojen ja 
kuumavesitarpeen määrittely 
energiankulutuksen perusteella, 
lämpöpumpun kapasiteettitarpeen 
määrittely kuumavesituotannon 
lämpökuormituksen, rakennuksen lämpöä 
varastoivan massan ja keskeytymättömän 
virransaannin perusteella; 
paisuntasäiliön ja sen koon määrittely 
sekä laitteiston yhdistäminen toiseen 
lämmitysjärjestelmään.
8. Aurinkosähkö- ja -lämpöasentajien 
kouluksessa teoreettisen osion on 
katettava seuraavat osa-alueet: 
aurinkoenergiatuotteiden 
markkinatilanne, ekologiset näkökohdat, 
aurinkoenergiajärjestelmien komponentit, 
ominaispiirteet ja mitoittaminen, oikean 
järjestelmän valinta ja sen komponenttien 
mitoittaminen, lämmöntarpeen määrittely, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
palosuojaus, alan taloudelliset 
tukimuodot, kustannus- ja 
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kannattavuusvertailut sekä aurinkosähkö-
ja aurinkolämpöjärjestelmien 
asennussuunnittelu, asentaminen ja 
ylläpitotyöt. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista alan 
eurooppalaisista teknologiastandardeista 
ja sertifiointijärjestelmistä, kuten Solar 
Keymark, sekä asiaan liittyvästä 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot: 
a) valmiudet työskennellä turvallisesti 
käyttäen asianmukaisia työkaluja ja 
laitteita, noudattaa 
turvallisuusmääräyksiä ja -normeja sekä 
tunnistaa aurinkoenergia-asennuksiin 
liittyvät putkitus-, sähköasennus- ja muut 
riskit;
b) valmiudet tunnistaa aktiivisille ja 
passiivisille järjestelmille ominaiset 
järjestelmäratkaisut, komponentit ja 
mekaaniset rakenteet sekä määritellä 
komponenttien sijoitus, 
järjestelmärakenne sekä 
järjestelmäkokoonpano; 
c) valmiudet määritellä tarvittava 
aurinkosähköpaneelien ja 
aurinkolämpövedenlämmittimen 
asennusalue, asennussuunta ja kallistus 
ottaen huomioon varjostumat, 
aurinkoisuus, rakennekestävyys ja 
asennustavan soveltuvuus kyseiseen 
rakennukseen tai ilmastoon sekä 
tunnistaa eri kattotyypeille sopivat 
asennustavat ja määritellä 
asennuskohteen kannalta järkevä 
laitekokonaisuus;
d) Erityisesti aurinkosähköjärjestelmien 
osalta valmiudet tehdä 
sähköjärjestelmään tarvittavat muutokset, 
mihin kuuluu muun muassa 
mitoitusvirtojen määrittely, oikeiden 
johdintyyppien ja sähköpiirien 
normiarvojen valinta, kaikkien 
tarvittavien laitteiden ja alijärjestelmien 
koon, arvojen ja sijainnin määrittely sekä 
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sopivan yhteenliittämispisteen valinta.
9. Koulutuksen on päätyttävä 
loppukokeeseen, jonka läpäiseminen 
johtaa sertifiointiin. Kokeessa on 
käytännön tasolla arvioitava kykyä 
asentaa biomassakattiloita ja -uuneja, 
lämpöpumppuja tai aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpölaitteistoja.
10. Sertifiointi myönnetään tietyksi ajaksi, 
ja sertifioinnin jatkaminen edellyttää 
päivityskoulutusta.

Or. en

Tarkistus 1051
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
akkreditoinnista vastaa jäsenvaltio tai sen 
nimeämä hallintoelin. Akkreditoija 
varmistaa, että kouluttajan 
koulutusohjelmalla on jatkuvuutta ja 
alueellinen tai valtakunnallinen kattavuus. 
Kouluttajalla on oltava käytännön 
koulutukseen riittävät tekniset tilat sekä 
tarvittavia laboratoriolaitteita tai vastaavia 
käytännön harjoituksissa tarvittavia
valmiuksia. Kouluttajan on asentajien 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
tarjottava peruskoulutuksen lisäksi 
lyhyempiä päivityskursseja ajankohtaisista 
aiheista, kuten uusista teknologioista. 
Koulutuksesta vastaava taho voi olla 
laitteen tai järjestelmän valmistaja, laitos 
tai järjestö.

3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
laadusta vastaavat sertifiointielimet.
Nämä elimet varmistavat, että kouluttajan 
koulutusohjelmalla on jatkuvuutta ja 
alueellinen tai valtakunnallinen kattavuus. 
Kouluttajalla on oltava käytännön 
koulutukseen riittävät tekniset tilat sekä 
tarvittavia laboratoriolaitteita tai vastaavia 
käytännön harjoituksissa tarvittavia 
valmiuksia. Kouluttajan on asentajien 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
tarjottava peruskoulutuksen lisäksi
lyhyempiä päivityskursseja ajankohtaisista 
aiheista, kuten uusista teknologioista. 
Koulutuksesta vastaava taho voi olla 
laitteen tai järjestelmän valmistaja, laitos 
tai järjestö.

Or. en
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Perustelu

Akkreditoitujen sertifiointielinten nimeäminen jäsenvaltioiden toimesta on helppoa ja hyvin 
tehokasta. Vaatimus kunkin koulutuskeskuksen akkreditoinnista aiheuttaisi liikaa byrokratiaa 
ja kustannuksia. Siitä aiheutuisi hallinnollista rasitusta, joka hidastaisi uusiutuvien 
energialähteiden käytön kehittämistä.

Tarkistus 1052
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
akkreditoinnista vastaa jäsenvaltio tai sen 
nimeämä hallintoelin. Akkreditoija 
varmistaa, että kouluttajan 
koulutusohjelmalla on jatkuvuutta ja 
alueellinen tai valtakunnallinen kattavuus. 
Kouluttajalla on oltava käytännön 
koulutukseen riittävät tekniset tilat sekä 
tarvittavia laboratoriolaitteita tai vastaavia 
käytännön harjoituksissa tarvittavia 
valmiuksia. Kouluttajan on asentajien 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
tarjottava peruskoulutuksen lisäksi 
lyhyempiä päivityskursseja ajankohtaisista 
aiheista, kuten uusista teknologioista. 
Koulutuksesta vastaava taho voi olla 
laitteen tai järjestelmän valmistaja, laitos 
tai järjestö.

3. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
laadusta vastaavat sertifiointielimet.
Nämä elimet varmistavat, että kouluttajan 
koulutusohjelmalla on jatkuvuutta ja 
alueellinen tai valtakunnallinen kattavuus. 
Kouluttajalla on oltava käytännön 
koulutukseen riittävät tekniset tilat sekä 
tarvittavia laboratoriolaitteita tai vastaavia 
käytännön harjoituksissa tarvittavia 
valmiuksia. Kouluttajan on asentajien 
elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi 
tarjottava peruskoulutuksen lisäksi 
lyhyempiä päivityskursseja ajankohtaisista 
aiheista, kuten uusista teknologioista. 
Koulutuksesta vastaava taho voi olla 
laitteen tai järjestelmän valmistaja, laitos 
tai järjestö.

Or. en

Perustelu

Akkreditoitujen sertifiointielinten nimeäminen jäsenvaltioiden toimesta on helppoa ja hyvin 
tehokasta. Vaatimus kunkin koulutuskeskuksen akkreditoinnista aiheuttaisi liikaa byrokratiaa 
ja kustannuksia. Siitä aiheutuisi hallinnollista rasitusta, joka hidastaisi uusiutuvien 
energialähteiden käytön kehittämistä.
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Tarkistus 1053
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Akkreditoituja koulutusohjelmia on 
tarjottava työkokemusta omaaville 
asentajille, joilla jo on tai jotka ovat 
parhaillaan suorittamassa jotain seuraavista 
tutkinnoista: 

4. Koulutusohjelmia on tarjottava 
työkokemusta omaaville asentajille, joilla 
jo on tai jotka ovat parhaillaan 
suorittamassa jotain seuraavista 
tutkinnoista: 

Or. en

Perustelu

Akkreditoitujen sertifiointielinten nimeäminen jäsenvaltioiden toimesta on helppoa ja hyvin 
tehokasta. Vaatimus kunkin koulutuskeskuksen akkreditoinnista aiheuttaisi liikaa byrokratiaa 
ja kustannuksia. Siitä aiheutuisi hallinnollista rasitusta, joka hidastaisi uusiutuvien 
energialähteiden käytön kehittämistä.

Tarkistus 1054
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maalämpöä matalalta ottavien 
järjestelmien asentajat: poraaja tai 
putkiasentaja ja geologian perustaidot;

Or. en
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Tarkistus 1055
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maalämpöä matalalta ottavien 
järjestelmien asentajat: poraaja tai 
putkiasentaja ja geologian perustaidot;

Or. en

Perustelu

Sertifiointikriteerit ja akkreditoidut ohjelmat on eriytettävä lämpöpumppuasentajien ja 
maalämpöä matalalta ottavien järjestelmien asentajien osalta, koska näiden ammattiryhmien 
liittymisessä ammattijärjestöihin on hyvin suuria eroja ja koska yhdellä henkilöllä tai 
yrityksellä on harvoin sama pätevyys. Direktiiviin on sisällytettävä maalämpöä matalalta 
ottavien järjestelmien asentajia koskevat erityiskriteerit.

Tarkistus 1056
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Lämpöpumppuasentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, geotermiset resurssit ja 
maaperän lämpötilat eri alueilla, 
maaperä- ja kalliotyypin tunnistaminen 
lämmönjohtavuutta silmällä pitäen,
logistiikka, rakennusmääräykset, 
määräykset geotermisten resurssien 
käytöstä, lämpöpumppujen käytön 
kannattavuus eri tyyppisissä rakennuksissa 
sekä sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta ja tiedot 
järjestelmän teknisistä vaatimuksista, 
turvallisuudesta, ilmansuodatuksesta, 
liittämisestä lämmönlähteeseen ja 

7. Lämpöpumppuasentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, logistiikka, 
rakennusmääräykset, määräykset 
geotermisten resurssien käytöstä, 
lämpöpumppujen käytön kannattavuus eri 
tyyppisissä rakennuksissa sekä 
sopivimman lämpöpumppujärjestelmän 
valinta ja tiedot järjestelmän teknisistä 
vaatimuksista, turvallisuudesta, 
ilmansuodatuksesta, liittämisestä 
lämmönlähteeseen ja järjestelmätason 
rakenteesta. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista 
lämpöpumppujen eurooppalaisista 



PE409.503v01-00 24/73 AM\732231FI.doc

FI

järjestelmätason rakenteesta. 
Koulutuksessa on annettava hyvät tiedot 
mahdollisista lämpöpumppujen 
eurooppalaisista standardeista sekä alan 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:

standardeista sekä alan kansallisesta ja EU-
lainsäädännöstä. Asentajan on kyettävä 
osoittamaan omaavansa seuraavat keskeiset 
taidot:

Or. en

Perustelu

Sertifiointikriteerit ja akkreditoidut ohjelmat on eriytettävä lämpöpumppuasentajien ja 
maalämpöä matalalta ottavien järjestelmien asentajien osalta, koska näiden ammattiryhmien 
liittymisessä ammattijärjestöihin on hyvin suuria eroja ja koska yhdellä henkilöllä tai 
yrityksellä on harvoin sama pätevyys. Direktiiviin on sisällytettävä maalämpöä matalalta 
ottavien järjestelmien asentajia koskevat erityiskriteerit.

Tarkistus 1057
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Lämpöpumppuasentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, geotermiset resurssit ja 
maaperän lämpötilat eri alueilla, 
maaperä- ja kalliotyypin tunnistaminen 
lämmönjohtavuutta silmällä pitäen,
logistiikka, rakennusmääräykset, 
määräykset geotermisten resurssien 
käytöstä, lämpöpumppujen käytön 
kannattavuus eri tyyppisissä rakennuksissa 
sekä sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta ja tiedot 
järjestelmän teknisistä vaatimuksista, 
turvallisuudesta, ilmansuodatuksesta, 
liittämisestä lämmönlähteeseen ja 
järjestelmätason rakenteesta. 
Koulutuksessa on annettava hyvät tiedot 
mahdollisista lämpöpumppujen 

7. Lämpöpumppuasentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, logistiikka, 
rakennusmääräykset, lämpöpumppujen 
käytön kannattavuus erityyppisissä 
rakennuksissa sekä sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta ja tiedot 
järjestelmän teknisistä vaatimuksista, 
turvallisuudesta, ilmansuodatuksesta, 
liittämisestä lämmönlähteeseen ja 
järjestelmätason rakenteesta. 
Koulutuksessa on annettava hyvät tiedot 
mahdollisista lämpöpumppujen 
eurooppalaisista standardeista sekä alan 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:
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eurooppalaisista standardeista sekä alan 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:

Or. en

Tarkistus 1058
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Maalämpöä matalalta ottavien 
järjestelmien asentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, geotermiset resurssit ja 
maaperän lämpötilat eri alueilla, 
maaperä- ja kalliotyypin tunnistaminen 
lämmönjohtavuutta silmällä pitäen, 
määräykset geotermisten resurssien 
käytöstä, sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta, 
järjestelmätason rakenne, 
poraustekniikat, kairausreiän 
lämmönvaihtimien asennus, 
kaivonrakennus, paineen testaus, 
logistiikka, rakennusmääräykset ja 
turvallisuus. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot maalämpöä matalalta 
ottavien järjestelmien mahdollisista 
eurooppalaisista standardeista sekä alan 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:
a) maaperän geologisten ja geotermisten 
parametrien ymmärtäminen ja niiden 
määrittäminen, maaperä- ja 
kalliotyyppien tunnistaminen ja 
nimikkeistön tunteminen, 
kairausselvitysten laatiminen, 
kivilajitiede, pohjavesi jne. mukaan 
lukien; geologian ja hydrogeologian 
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perustiedot;
b) erilaisten poraus- ja 
kaivaustekniikoiden tunteminen, parhaan 
porausmenetelmän valinta, ympäristön 
suojelun (erityisesti pohjavesien suojelun) 
varmistaminen porauksen yhteydessä;
c) valmiudet asentaa kairausreiän 
lämmönvaihtimia, tasoittaa, uudelleen 
täyttää tai muutoin täydentää maaperän 
käyttöjärjestelmää ja testata painetta; 
kyky hitsata muoviputkia ja liittää niitä 
yhteen muilla keinoin; 
d) valmiudet rakentaa pohjavesikaivoja 
sekä asentaa tarvittavat putket, pumput ja 
valvontajärjestelmät; 
e) valmiudet laatia tarvittavat asiakirjat, 
mukaan lukien porauskohtien 
määrittäminen ja piirtäminen. 

Or. en

Perustelu

Sertifiointikriteerit ja akkreditoidut ohjelmat on eriytettävä lämpöpumppuasentajien ja 
maalämpöä matalalta ottavien järjestelmien asentajien osalta, koska näiden ammattiryhmien 
liittymisessä ammattijärjestöihin on hyvin suuria eroja ja koska yhdellä henkilöllä tai 
yrityksellä on harvoin sama pätevyys. Direktiiviin on sisällytettävä maalämpöä matalalta 
ottavien järjestelmien asentajia koskevat erityiskriteerit.

Tarkistus 1059
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Maalämpöä matalalta ottavien 
järjestelmien asentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, geotermiset resurssit ja 
maaperän lämpötilat eri alueilla, 
maaperä- ja kalliotyypin tunnistaminen 
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lämmönjohtavuutta silmällä pitäen, 
määräykset geotermisten resurssien 
käytöstä, sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta, 
järjestelmätason rakenne, 
poraustekniikat, kairausreiän 
lämmönvaihtimien asennus, 
kaivonrakennus, paineen testaus, 
logistiikka, rakennusmääräykset ja 
turvallisuus. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot maalämpöä matalalta 
ottavien järjestelmien mahdollisista 
eurooppalaisista standardeista sekä alan 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:
a) maaperän geologisten ja geotermisten 
parametrien ymmärtäminen ja niiden 
määrittäminen, maaperä- ja 
kalliotyyppien tunnistaminen ja 
nimikkeistön tunteminen, 
kairausselvitysten laatiminen, 
kivilajitiede, pohjavesi jne. mukaan 
lukien; geologian ja hydrogeologian 
perustiedot;
b) erilaisten poraus- ja 
kaivaustekniikoiden tunteminen, parhaan 
porausmenetelmän valinta, ympäristön 
suojelun (erityisesti pohjavesien suojelun) 
varmistaminen porauksen yhteydessä;
c) valmiudet asentaa kairausreiän 
lämmönvaihtimia, tasoittaa, uudelleen 
täyttää tai muutoin täydentää maaperän 
käyttöjärjestelmää ja testata painetta; 
kyky hitsata muoviputkia ja liittää niitä 
yhteen muilla keinoin;
(d) valmiudet rakentaa pohjavesikaivoja 
sekä asentaa tarvittavat putket, pumput ja 
valvontajärjestelmät;
(e) valmiudet laatia tarvittavat asiakirjat, 
mukaan lukien porauskohtien 
määrittäminen ja piirtäminen.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin liitteeseen IV, joka koskee asentajien sertifiointia, on sisällytettävä maalämpöä 
matalalta ottavien järjestelmien asentajien akkreditointia koskevat erityiskriteerit. Niiden on 
katettava geotermisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen 
osallistuvat eri ammattiryhmät, niin että voidaan varmistaa, että heillä on tarvittavat tiedot 
uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Direktiiviehdotukseen liitettäviin ammattilaisille tarkoitettuihin ohjeisiin olisi sisällytettävä 
paikallista geotermistä potentiaalia koskevien on-line-tietopalvelujen kehittäminen.

Tarkistus 1060
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Koulutuksen on päätyttävä 
loppukokeeseen, jonka läpäiseminen 
johtaa sertifiointiin. Kokeessa on 
käytännön tasolla arvioitava kykyä 
asentaa biomassakattiloita ja -uuneja, 
lämpöpumppuja tai aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpölaitteistoja.

9. Koulutuksen on päätyttävä 
loppukokeeseen ja (EN ISO 17024 –
standardin mukaiseen) 
sertifiointiprosessiin. Kokeessa on 
testattava käytännön taitoja.
Sertifiointivaatimuksena on oltava muun 
muassa, että asentaja osoittaa 
kykenevänsä asentamaan onnistuneesti
biomassakattiloita ja -uuneja, 
lämpöpumppujärjestelmiä sekä
aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteistoja.

Or. en

Perustelu

Kokeessa on vaikea testata todellista asennusta paikan päällä. On kuitenkin mahdollista 
testata käytännön taitoja testaamalla olemassa olevien laitteistojen asennusvirheiden 
havaitsemista. Tällainen käytännön osio olisi näin ollen osa loppukoetta. Asennustaitojen 
arvioimiseksi asentajan on esitettävä asiakirjoja, joista käy ilmi, että hän on käytännössä 
asentanut joitakin järjestelmiä. 
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Tarkistus 1061
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Koulutuksen on päätyttävä 
loppukokeeseen, jonka läpäiseminen 
johtaa sertifiointiin. Kokeessa on 
käytännön tasolla arvioitava kykyä 
asentaa biomassakattiloita ja -uuneja, 
lämpöpumppuja tai aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpölaitteistoja.

9. Koulutuksen on päätyttävä 
loppukokeeseen ja (EN ISO 17024 –
standardin mukaiseen) 
sertifiointiprosessiin. Kokeessa on 
testattava käytännön taitoja.
Sertifiointivaatimuksena on oltava muun 
muassa, että asentaja osoittaa 
kykenevänsä asentamaan onnistuneesti
biomassakattiloita ja -uuneja, 
lämpöpumppujärjestelmiä sekä
aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteistoja.

Or. en

Perustelu

Kokeessa on vaikea testata todellista asennusta paikan päällä. On kuitenkin mahdollista 
testata käytännön taitoja testaamalla olemassa olevien laitteistojen asennusvirheiden 
havaitsemista. Tällainen käytännön osio olisi näin ollen osa loppukoetta. Asennustaitojen 
arvioimiseksi asentajan on esitettävä asiakirjoja, joista käy ilmi, että hän on käytännössä 
asentanut joitakin järjestelmiä. 

Tarkistus 1062
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite IV a
Koulutusohjelmien tai kouluttajien 

akkreditointi
Edellä 13 artiklan 3 a kohdassa (uusi) 
tarkoitetut kriteerit ovat seuraavat:
1. Koulutusohjelman tai kouluttajan 
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akkreditoinnista vastaa jäsenvaltio tai sen 
nimeämä hallintoelin. Akkreditoija 
varmistaa, että kouluttajan 
koulutusohjelmalla on jatkuvuutta ja 
alueellinen tai valtakunnallinen 
kattavuus. Kouluttajalla on oltava 
käytännön koulutukseen riittävät tekniset 
tilat sekä tarvittavia laboratoriolaitteita tai 
vastaavia käytännön harjoituksissa 
tarvittavia valmiuksia. Kouluttajan on 
asentajien elinikäisen oppimisen 
mahdollistamiseksi tarjottava 
peruskoulutuksen lisäksi lyhyempiä 
päivityskursseja ajankohtaisista aiheista, 
kuten uusista teknologioista. 
Koulutuksesta vastaava taho voi olla 
laitteen tai järjestelmän valmistaja, laitos 
tai järjestö.
2. Koulutusohjelmat, jotka täyttävät 
liitteessä IV a (uusi) tarkoitetut kriteerit, 
olisi mahdollisuuksien mukaan 
sisällytettävä asentajien vakio-
opetusohjelmaan. 
3. Akkreditoituja koulutusohjelmia on 
erityisesti tarjottava työkokemusta 
omaaville asentajille, joilla jo on tai jotka 
parhaillaan suorittavat jotain seuraavista 
tutkinnoista:
a) biomassakattiloiden ja -uunien 
asentajat: putkimies, putkiasentaja, 
lämpö-, vesi- ja ilmastointi-insinööri tai –
teknikko;
b) lämpöpumppuasentajat: putkimies tai 
kylmäkoneasentaja sekä perustaidot 
sähkö- ja putkiasennusten alalta (putken 
leikkaaminen, putkiliitosten juottaminen, 
putkiliitosten liimaaminen, eristäminen, 
liitosten tiivistäminen, vuototestaus sekä 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
asentaminen);
c) maalämpöä matalalta ottavien 
järjestelmien asentajat: poraaja tai 
putkiasentaja ja geologian perustaidot;
d) aurinkosähköasentajat: sähkömies 
sekä sähkö- ja vuoraustaidot, joihin 
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kuuluvat esimerkiksi valmiudet tehdä 
johtoliitoksia sekä peruskatemateriaalien 
tuntemus; 
e) aurinkolämpöasentajat: putkimies sekä 
putki- ja vuoraustaidot, joihin kuuluvat 
esimerkiksi putkiliitosten juottaminen, 
putkiliitosten liimaaminen, liitosten 
tiivistäminen, vuototestaus, valmiudet 
tehdä johtoliitoksia sekä 
peruskatemateriaalien ja pellitys- ja 
eristysmenetelmien tuntemus; vai
f) ammatillinen koulutusohjelma, jolla 
taataan asentajalle a, b, c, d tai e kohdan 
kaltaista kolmen vuoden koulutusta 
vastaavat taidot ja joka sisältää sekä 
luokkaopetusta että työssä oppimista.
4. Biomassakattiloiden ja -uunien 
asentajien koulutuksessa teoreettisen 
osion on katettava seuraavat osa-alueet: 
biomassan markkinatilanne, ekologiset 
näkökohdat, biomassapolttoaineet, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
palosuojaus, alan taloudelliset 
tukimuodot, polttotekniikat, 
sytytinjärjestelmät, optimaaliset 
hydrauliikkaratkaisut, kustannus- ja 
kannattavuusvertailut sekä 
biomassakattiloiden ja -uunien 
asennussuunnittelu, asentaminen ja 
ylläpitotyöt. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista alan 
teknologian ja biomassapolttoaineiden, 
kuten pellettien, eurooppalaisista 
standardeista sekä biomassaan liittyvästä 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä.
5. Lämpöpumppuasentajien 
koulutuksessa teoreettisen osion on 
katettava seuraavat osa-alueet: 
lämpöpumppujen markkinatilanne, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
lämpöpumppujen käytön kannattavuus 
erityyppisissä rakennuksissa sekä 
sopivimman lämpöpumppujärjestelmän 
valinta ja tiedot järjestelmän teknisistä 
vaatimuksista, turvallisuudesta, 
ilmansuodatuksesta, liittämisestä 
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lämmönlähteeseen ja järjestelmätason 
rakenteesta. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista 
lämpöpumppujen eurooppalaisista 
standardeista sekä alan kansallisesta ja 
EU-lainsäädännöstä. Asentajan on 
kyettävä osoittamaan omaavansa 
seuraavat keskeiset taidot:
a) perustietämys lämpöpumpun rakenteen 
ja toiminnan periaatteista, mukaan 
luettuina lämpöpumpun lämpökierron 
ominaispiirteet: lämmönluovutuskohteen 
alhaisten lämpötilojen, lämmönlähteen 
korkeiden lämpötilojen ja järjestelmän 
tehokkuuden väliset yhteydet, 
lämpökertoimen (COP) ja 
kausisuorituskykykertoimen (SPF) 
määrittäminen;
b) hyvä käsitys lämpöpumpun 
lämpökierron eri komponenteista ja 
niiden tehtävistä (muun muassa 
kompressori, paisuntaventtiili, höyrystin, 
lauhdutin, liitännät ja liitokset, 
voiteluöljy, kylmäaine, ylikuumeneminen 
ja alijäähtyminen, lämpöpumppujen 
jäähdytyskäyttö);
c) kyky valita ja mitoittaa oikein 
komponentit tyypillisissä 
asennuskohteissa; erilaisten rakennusten 
tyypillisten lämpökuormitusarvojen ja 
kuumavesitarpeen määrittely 
energiankulutuksen perusteella, 
lämpöpumpun kapasiteettitarpeen 
määrittely kuumavesituotannon 
lämpökuormituksen, rakennuksen lämpöä 
varastoivan massan ja keskeytymättömän 
virransaannin perusteella; 
paisuntasäiliön ja sen koon määrittely 
sekä laitteiston yhdistäminen toiseen 
lämmitysjärjestelmään.
6. Aurinkolämpöasentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: aurinkoenergiatuotteiden 
markkinatilanne, ekologiset näkökohdat, 
aurinkoenergiajärjestelmien komponentit, 
ominaispiirteet ja mitoittaminen, oikean 
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järjestelmän valinta ja sen komponenttien 
mitoittaminen, lämmöntarpeen määrittely, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
palosuojaus, alan taloudelliset 
tukimuodot, kustannus- ja 
kannattavuusvertailut sekä 
aurinkolämpöjärjestelmien 
asennussuunnittelu, asentaminen ja 
ylläpitotyöt. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista alan 
eurooppalaisista teknologiastandardeista 
ja sertifiointijärjestelmistä, kuten Solar 
Keymark, sekä asiaan liittyvästä 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:
a) valmiudet työskennellä turvallisesti 
käyttäen asianmukaisia työkaluja ja 
laitteita, noudattaa 
turvallisuusmääräyksiä ja -normeja sekä 
tunnistaa aurinkoenergia-asennuksiin 
liittyvät putkitus-, sähköasennus- ja muut 
riskit;
b) valmiudet tunnistaa aktiivisille ja 
passiivisille järjestelmille ominaiset 
järjestelmäratkaisut, komponentit ja 
mekaaniset rakenteet sekä määritellä 
komponenttien sijoitus, 
järjestelmärakenne sekä 
järjestelmäkokoonpano;
c) valmiudet määritellä tarvittava 
aurinkokeräinten asennusalue, 
asennussuunta ja kallistus ottaen
huomioon varjostumat, aurinkoisuus, 
rakennekestävyys ja asennustavan 
soveltuvuus kyseiseen rakennukseen tai 
ilmastoon sekä tunnistaa eri kattotyypeille 
sopivat asennustavat ja määritellä 
asennuskohteen kannalta järkevä 
laitekokonaisuus;
7. Maalämpöä matalalta ottavien 
järjestelmien asentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
osa-alueet: lämpöpumppujen 
markkinatilanne, geotermiset resurssit ja 
maaperän lämpötilat eri alueilla, 
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maaperä- ja kalliotyypin tunnistaminen 
lämmönjohtavuutta silmällä pitäen, 
määräykset geotermisten resurssien 
käytöstä, sopivimman 
lämpöpumppujärjestelmän valinta, 
järjestelmätason rakenne, 
poraustekniikat, kairausreiän 
lämmönvaihtimien asennus, 
kaivonrakennus, paineen testaus, 
logistiikka, rakennusmääräykset ja
turvallisuus. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot maalämpöä matalalta 
ottavien järjestelmien mahdollisista 
eurooppalaisista standardeista sekä alan 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:
a) maaperän geologisten ja geotermisten 
parametrien ymmärtäminen ja niiden 
määrittäminen, maaperä- ja 
kalliotyyppien tunnistaminen ja 
nimikkeistön tunteminen, 
kairausselvitysten laatiminen, 
kivilajitiede, pohjavesi jne. mukaan 
lukien; geologian ja hydrogeologian 
perustiedot;
b) erilaisten poraus- ja 
kaivaustekniikoiden tunteminen, parhaan 
porausmenetelmän valinta, ympäristön 
suojelun (erityisesti pohjavesien suojelun) 
varmistaminen porauksen yhteydessä;
c) valmiudet asentaa kairausreiän 
lämmönvaihtimia, tasoittaa, uudelleen 
täyttää tai muutoin täydentää maaperän 
käyttöjärjestelmää ja testata painetta; 
kyky hitsata muoviputkia ja liittää niitä 
yhteen muilla keinoin; 
d) valmiudet rakentaa pohjavesikaivoja 
sekä asentaa tarvittavat putket, pumput ja 
valvontajärjestelmät;
e) valmiudet laatia tarvittavat asiakirjat, 
mukaan lukien porauskohtien 
määrittäminen ja piirtäminen. 
8. Aurinkosähköasentajien koulutuksessa 
teoreettisen osion on katettava seuraavat 
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osa-alueet: aurinkoenergiatuotteiden 
markkinatilanne, ekologiset näkökohdat, 
aurinkoenergiajärjestelmien komponentit, 
ominaispiirteet ja mitoittaminen, oikean 
järjestelmän valinta ja sen komponenttien 
mitoittaminen, lämmöntarpeen määrittely, 
logistiikka, rakennusmääräykset, 
palosuojaus, ukkosenjohdattimet, alan 
taloudelliset tukimuodot, kustannus- ja 
kannattavuusvertailut sekä 
aurinkosähköjärjestelmien 
asennussuunnittelu, asentaminen ja 
ylläpitotyöt. Koulutuksessa on annettava 
hyvät tiedot mahdollisista alan 
eurooppalaisista teknologiastandardeista
ja sertifiointijärjestelmistä, kuten Solar 
Keymark, sekä asiaan liittyvästä 
kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä. 
Asentajan on kyettävä osoittamaan 
omaavansa seuraavat keskeiset taidot:
a) valmiudet työskennellä turvallisesti 
käyttäen asianmukaisia työkaluja ja 
laitteita, noudattaa 
turvallisuusmääräyksiä ja -normeja sekä 
tunnistaa aurinkoenergia-asennuksiin 
liittyvät sähköasennus- ja muut riskit;
b) valmiudet tunnistaa aktiivisille ja 
passiivisille järjestelmille ominaiset 
järjestelmäratkaisut, komponentit ja 
mekaaniset rakenteet sekä määritellä 
komponenttien sijoitus, 
järjestelmärakenne sekä 
järjestelmäkokoonpano;
c) valmiudet määritellä tarvittava 
aurinkosähköpaneelien asennusalue, 
asennussuunta ja kallistus ottaen 
huomioon varjostumat, aurinkoisuus,
rakennekestävyys ja asennustavan 
soveltuvuus kyseiseen rakennukseen tai 
ilmastoon sekä tunnistaa eri kattotyypeille 
sopivat asennustavat ja määritellä 
asennuskohteen kannalta järkevä 
laitekokonaisuus;
d) valmiudet tehdä sähköjärjestelmään 
tarvittavat muutokset, mihin kuuluu 
muun muassa mitoitusvirtojen määrittely, 
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oikeiden johdintyyppien ja sähköpiirien 
normiarvojen valinta, kaikkien 
tarvittavien laitteiden ja alijärjestelmien 
koon, arvojen ja sijainnin määrittely sekä 
sopivan yhteenliittämispisteen valinta.
e) valmiudet käyttää atk-ohjelmistoja 
aurinkosähköjärjestelmien taloudellisen 
tehokkuuden osoittamiseksi; valmiudet 
käyttää valvontajärjestelmiä, mukaan 
lukien aurinkosähköjärjestelmien 
mittauksiin käytettävien laitteiden valinta; 

Or. en

(Tarkistus sisältää tekstiä komission ehdotuksen liitteen IV 3-10 kohdista.) 

Perustelu

On tarpeen erottaa toisistaan selkeästi “sertifiointi” ja “akkreditointi”.

Tarkistus 1063
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite V

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rasvahappometyyliesteriarvo ei ole ilman laadun parantamisen kannalta merkityksellinen 
parametri, joten rasvahappometyyliesteriarvon säätelylle dieselpolttoaineen eritelmien 
yhteydessä ei ole mitään ilmeistä perustetta. CEN on sopiva elin laatimaan tekniset 
vaatimukset "tarkoitukseen sopivien" eritelmien parametrien käsittelemiseksi, joista voidaan 
mainita esimerkkinä rasvahappometyyliesteriarvo. Sen sijaan, että luotaisiin uusia ja erillisiä 
diesel-laatuja (liitteet V ja VI), rasvahappometyyliesteriarvoja olisi tarkistettava ja 
korotettava voimassa olevan CENin eritelmän rajoissa (EN590).
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Tarkistus 1064
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Liite V

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tekniset eritelmät olisi sisällytettävä biopolttoainedirektiiviin.

Tarkistus 1065
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
Liite V

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. it

Perustelu

CEN vastaa polttoaineita ja biopolttoaineita koskevista teknisistä eritelmistä ja sen tehtävänä 
on kehittää niitä. Polttoainedirektiivissä olisi näin ollen täsmennettävä parametrejä, joilla on 
merkitystä ympäristön kannalta, tai sellaisilta polttoaineilta edellytettäviä merkintöjä, jotka 
eivät täytä standardeja CEN EN228 ja EN590.
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Tarkistus 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite V

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rasvahappometyyliesteriarvo ei ole ilman laadun parantamisen kannalta merkityksellinen 
parametri, joten rasvahappometyyliesteriarvon säätelylle dieselpolttoaineen eritelmien 
yhteydessä ei ole mitään ilmeistä perustetta. CEN on sopiva elin laatimaan tekniset 
vaatimukset "tarkoitukseen sopivien" eritelmien parametrien käsittelemiseksi, joista voidaan 
mainita esimerkkinä rasvahappometyyliesteriarvo. Sen sijaan, että luotaisiin uusia ja erillisiä 
diesel-laatuja (liitteet V ja VI), rasvahappometyyliesteriarvoja olisi tarkistettava ja 
korotettava voimassa olevan CENin eritelmän rajoissa (EN590).

Tarkistus 1067
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaatimukset dieselille, jossa on 7 % 
biodieseliä 

Vaatimukset dieselille, jossa on 7 % 
biodieseliä (EN590)

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että liitteessä V viitataan erityisesti perinteistä dieseliä koskevaan EU:n 
dieselstandardiin, jossa vahvistetaan yhteisössä käytettävät biodieselpitoisuudet.
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Tarkistus 1068
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – sarake 1 – rivi 17

Komission teksti Tarkistus

FAME-yhdisteiden pitoisuus - EN14078 FAME-yhdisteiden pitoisuus - EN14214

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi täsmennettävä, että polttoaineiden biodieselosuuden olisi oltava EN14214-
biodieselstandardin mukainen, jotta varmistetaan että laatua koskevat kysymykset otetaan 
asianmukaisesti huomioon. Viittaus standardiin EN14078 ei ole asianmukainen ja olisi siksi 
poistettava.

Tarkistus 1069
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – sarake 1 – rivi 22

Komission teksti Tarkistus

Lisäainelisäys säilyvyyden parantamiseksi Lisäainelisäys säilyvyyden parantamiseksi 
(puhtaaseen FAME-yhdisteiden 
pitoisuuteen) 

Or. en

Perustelu

Direktiivissä mainittu 1000 ppm:n BHT-pitoisuus koskee puhdasta FAME-yhdisteiden 
pitoisuutta, ei itse polttoainetta. Liitteessä mainitun lisäainetyypin olisi lisäksi oltava vain 
suositus, niin että minkä tahansa muun yhtä tehokkaan lisäaineen käyttö on sallittua.
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Tarkistus 1070
Gabriele Albertini

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. it

Perustelu

CEN vastaa polttoaineita ja biopolttoaineita koskevista teknisistä eritelmistä ja sen tehtävänä 
on kehittää niitä. Polttoainedirektiivissä olisi näin ollen täsmennettävä parametrejä, joilla on 
merkitystä ympäristön kannalta, tai sellaisilta polttoaineilta edellytettäviä merkintöjä, jotka 
eivät täytä standardeja CEN EN228 ja EN590.

Tarkistus 1071
Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tekniset eritelmät olisi sisällytettävä biopolttoainedirektiiviin.
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Tarkistus 1072
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rasvahappometyyliesteriarvo ei ole ilman laadun parantamisen kannalta merkityksellinen 
parametri, joten rasvahappometyyliesteriarvon säätelylle dieselpolttoaineen eritelmien 
yhteydessä ei ole mitään ilmeistä perustetta. CEN on sopiva elin laatimaan tekniset
vaatimukset "tarkoitukseen sopivien" eritelmien parametrien käsittelemiseksi, joista voidaan 
mainita esimerkkinä rasvahappometyyliesteriarvo. Sen sijaan, että luotaisiin uusia ja erillisiä 
diesel-laatuja (liitteet V ja VI), rasvahappometyyliesteriarvoja olisi tarkistettava ja 
korotettava voimassa olevan CENin eritelmän rajoissa (EN590).

Tarkistus 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rasvahappometyyliesteriarvo ei ole ilman laadun parantamisen kannalta merkityksellinen 
parametri, joten rasvahappometyyliesteriarvon säätelylle dieselpolttoaineen eritelmien 
yhteydessä ei ole mitään ilmeistä perustetta. CEN on sopiva elin laatimaan tekniset 
vaatimukset "tarkoitukseen sopivien" eritelmien parametrien käsittelemiseksi, joista voidaan 
mainita esimerkkinä rasvahappometyyliesteriarvo. Sen sijaan, että luotaisiin uusia ja erillisiä 
diesel-laatuja (liitteet V ja VI), rasvahappometyyliesteriarvoja olisi tarkistettava ja 
korotettava voimassa olevan CENin eritelmän rajoissa (EN590).
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Tarkistus 1074
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaatimukset dieselille, jossa on 10% 
biodieseliä 

Vaatimukset dieselille, jossa on 10% 
biodieseliä (EN590)

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että liitteessä V viitataan erityisesti perinteistä dieseliä koskevaan EU:n 
dieselstandardiin, jossa vahvistetaan yhteisössä käytettävät biodieselpitoisuudet.

Tarkistus 1075
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – sarake 1 – rivi 17

Komission teksti Tarkistus

FAME-yhdisteiden pitoisuus - EN14078 FAME-yhdisteiden pitoisuus - EN14214

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi täsmennettävä, että polttoaineiden biodieselosuuden olisi oltava EN14214-
biodieselstandardin mukainen, jotta varmistetaan että laatua koskevat kysymykset otetaan 
asianmukaisesti huomioon. Viittaus standardiin EN14078 ei ole asianmukainen ja olisi siksi 
poistettava.
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Tarkistus 1076
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – sarake 3 – rivi 20

Komission teksti Tarkistus

0.2 Standardin EN14214 mukaisesti

Or. en

Perustelu

Fosforipitoisuuden osalta Euroopan standardointikomitea CEN keskustelee edelleen 10 % 
biodieseliä sisältävän dieselin asianmukaisesta kynnysarvosta. Liitteessä VI olisi siksi 
annettava riittävästi liikkumavaraa, jotta teollisuus voi sopeutua standardointikomitean 
keskustelujen tuloksiin.

Tarkistus 1077
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – sarake 3 – rivi 21

Komission teksti Tarkistus

0.05 Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus 0,05 suuruisesta happoluvusta kuormittaisi lisää biodieseliä sisältävän 
dieselpolttoaineen tuotantoa. Hapetuskestävyyttä koskevat vaatimukset kattavat jo tämän 
vaatimuksen.
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Tarkistus 1078
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – sarake 3 – rivi 22

Komission teksti Tarkistus

20 Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Peroksidipitoisuuksia koskeva parametri ei ole merkityksellinen biodieseliä sisältävien 
dieselpolttoaineiden eritelmien laatimisen kannalta.

Tarkistus 1079
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – sarake 3 – rivi 25

Komission teksti Tarkistus

0.12 Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus 0,12 suuruisesta happoluvun vaihtelusta kuormittaisi lisää biodieseliä sisältävän 
dieselpolttoaineen tuotantoa. Hapetuskestävyyttä koskeva vaatimus kattaa jo tämän 
vaatimuksen.

Tarkistus 1080
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – sarake 1 – rivi 27

Komission teksti Tarkistus

Lisäainelisäys säilyvyyden parantamiseksi Lisäainelisäys säilyvyyden parantamiseksi 
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(puhtaaseen FAME-yhdisteiden 
pitoisuuteen) 

Or. en

Perustelu

Direktiivissä mainittu 1000 ppm:n BHT-pitoisuus koskee puhdasta FAME-yhdisteiden 
pitoisuutta, ei itse polttoainetta. Liitteessä mainitun lisäainetyypin olisi lisäksi oltava vain 
suositus, niin että minkä tahansa muun yhtä tehokkaan lisäaineen käyttö on sallittua.

Tarkistus 1081
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa A

Komission teksti Tarkistus

Liitteen VII osa A poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasuja koskevien laskelmien on perustuttava todellisiin arvoihin, jotta edistetään 
innovointia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Eri vaiheiden eriteltyjä arvoja 
voidaan käyttää tietyissä olosuhteissa.

Tarkistus 1082
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa B

Komission teksti Tarkistus

Liitteen VII osa B poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Biomassasta peräisin olevien nestemäisten polttoaineiden uuden sukupolven osalta 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien laskelmien on perustuttava todellisiin arvoihin, jotta 
edistetään innovointia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. On kyseenalaista asettaa 
direktiivillä oletusarvoja tuotteille, jotka eivät ole saatavilla kaupallisesti. Tällä myös 
palkitaan heikosta suoriutumisesta, johdetaan kuluttajia harhaan ja edistetään virheellistä 
politiikkaa.

Tarkistus 1083
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa B – rivi 11 a (uusi)

Tarkistus

Fischer-Tropsch-diesel kestävästi tuotetusta 
turpeesta

60% 60%

Or. en

Perustelu

Kestävästi tuotettu turve voidaan jalostaa biopolttoaineeksi samankaltaisella menetelmällä 
kuin jota käytetään toisen sukupolven biopolttoaineiden tuottamiseksi materiaalista, joka 
sisältää sekä ligniiniä että selluloosaa, (esim. puu) kaasuunnuttamalla ja Fischer-Tropsch-
prosessilla. Turvetyypistä riippuen ja elinkaarianalyysin perusteella 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöt voivat olla jopa 80 prosenttia, keskimääräisten säästöjen 
ollessa 60 prosenttia. Turpeen kestävyys raaka-aineena varmistettaisiin sertifioinnilla, ja vain 
sertifioitua turvetta käytettäisiin biodieselin tuotantoon.

Tarkistus 1084
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
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seuraavasti: seuraavasti:
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –

eee,
jossa jossa

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;
eiluc = biopolttoaineiden tuotantoon 
käytettyjen tietyillä alueilla viljeltyjen 
kasvien riskikerroin

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että maankäytössä tapahtuva välillinen 
muutos on kriittisin tekijä biopolttoaineiden ympäristöhyötyjen kannalta. Biopolttoaineiden 
tuottaminen suuressa mittakaavassa biopolttoaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
voi johtaa muun maataloustoiminnan siirtämiseen ekologisesti haavoittuville alueille, kuten 
sademetsiin. Jotta nämä välilliset vaikutukset voitaisiin ottaa huomioon kasvihuonekaasuja 
koskevissa menettelyissä, direktiiviin olisi lisättävä riskikerroin.
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Tarkistus 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

jossa jossa

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;
eiluc = biopolttoaineiden tuotantoon 
käytettyjen tietyillä alueilla viljeltyjen 
kasvien riskikerroin
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
aiheutuvasta maaperän hiilenkertymästä 
saatavat päästösäästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eccu = hiilidioksidin talteenotosta ja 
käytöstä saatavat päästösäästöt; ja

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.
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Or. en

Perustelu

Yhä useammissa viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että maankäytössä 
tapahtuva välillinen muutos (tunnetaan myös nimellä ”vuoto” tai ”siirtyminen” on kriittisin 
tekijä pyrittäessä määrittämään, onko biopolttoaineista ympäristöhyötyjä vai ei). 
Biopolttoaineiden tuottaminen suuressa mittakaavassa biopolttoaineille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi voi johtaa muun maataloustoiminnan siirtämiseen ekologisesti 
haavoittuville alueille, kuten sademetsiin. Jotta nämä välilliset vaikutukset voitaisiin ottaa 
huomioon kasvihuonekaasuja koskevissa menettelyissä, direktiiviin olisi lisättävä riskikerroin.

Tarkistus 1086
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
where

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
where

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

eiluc = maankäytön välillisistä muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
aiheutuvasta maaperän hiilenkertymästä 
saatavat päästösäästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
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päästöt; päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja
eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Or. en

Tarkistus 1087
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
jossa jossa

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = biopolttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai
viljelystä aiheutuvat päästöt;

ec = raaka-aineiden viljelystä aiheutuvat 
päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
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aiheutuvat päästöt;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä vahvistetaan biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
ympäristökestävyyskriteerit. Viittaus fossiilisiin polttoaineisiin olisi näin ollen poistettava. 
Biopolttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ovat 0 ja voidaan siis myös poistaa.

Tarkistus 1088
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Polttoaineista aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, E, ilmaistaan 
hiilidioksidiekvivalenttigrammoina 
polttoaineen megajoulea kohti 
(gCO2eq/MJ). 

2. Polttoaineista aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, E, ilmaistaan 
hiilidioksidiekvivalenttigrammoina 
polttoaineen megajoulea kohti 
(gCO2eq/MJ). Kaikkien maatalousmailla 
viljellyistä raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden eiluc-arvo on 40 
gCO2eq/MJ. Tätä arvoa tarkistetaan 
säännöllisesti viimeisimpien tieteellisten 
tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että maankäytössä tapahtuva välillinen 
muutos on kriittisin tekijä määritettäessä, onko biopolttoaineista ympäristöhyötyjä vai ei. 
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Biopolttoaineiden tuottaminen suuressa mittakaavassa biopolttoaineille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi voi johtaa muun maataloustoiminnan siirtämiseen ekologisesti 
haavoittuville alueille, kuten sademetsiin. Jotta nämä välilliset vaikutukset voitaisiin ottaa 
huomioon kasvihuonekaasuja koskevissa menettelyissä, direktiiviin olisi lisättävä riskikerroin.

Tarkistus 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Polttoaineista aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, E, ilmaistaan 
hiilidioksidiekvivalenttigrammoina 
polttoaineen megajoulea kohti 
(gCO2eq/MJ). 

2. Polttoaineista aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, E, ilmaistaan 
hiilidioksidiekvivalenttigrammoina 
polttoaineen megajoulea kohti 
(gCO2eq/MJ). Kaikkien maatalousmailla 
viljellyistä raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden eiluc-arvo on 40 
gCO2eq/MJ. Tätä arvoa tarkistetaan 
säännöllisesti viimeisimpien tieteellisten 
tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Välillisten vaikutusten arvioidaan nykyisin aiheuttavan 50 prosenttia lisäpäästöjä 
Yhdysvaltojen maissipelloilla viljellyn hirssin osalta ja 93 prosenttia maissista tuotetun 
etanolin osalta. Standardiarvon 40 gCO2eq/MJ soveltaminen vaikuttaa 
tarkoituksenmukaiselta näiden välillisten vaikutusten huomioon ottamiseksi, kunnes 
käytettävissä on uutta tieteellistä tietoa.

Tarkistus 1090
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen 2 kohdasta liikenteen 
polttoaineiden arvoja, jotka on laskettu 

Poistetaan.
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hiilidioksidiekvivalenttigrammoina 
megajoulea kohti (gCO2eq/MJ), voidaan 
mukauttaa siten, että otetaan huomioon 
polttoaineiden erot hyötykäytössä 
ilmaistuna kilometreinä megajoulea kohti 
(km/MJ). Tällaisia mukautuksia voidaan 
tehdä ainoastaan, kun esitetään näyttöä 
eroista hyötykäytössä.

Or. en

Perustelu

Polttoaine ja sen loppukäytön tehokkuus eivät vastaa täydellisesti toisiaan. Tämä tekee 
polttoaineita ja ajoneuvoja koskevista kysymyksistä hankalia ja voi antaa aihetta 
subjektiivisiin vaatimuksiin ja päällekkäisyteen. Vastuu on määriteltävä selkeästi. 
Polttoaineen toimittajat ovat vastuussa ”öljylähteeltä tankkiin”-osuudesta aiheutuvista 
päästöistä ja ajoneuvoteollisuus ”tankista pyöriin”-osuudesta aiheutuvista päästöistä.

Tarkistus 1091
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kasvihuonekaasut, jotka otetaan 
huomioon 1 kohdan tarkoituksia varten, 
ovat CO2, N2O ja CH4. 
Hiilidioksidiekvivalentin laskemista varten 
nämä kaasut painotetaan seuraavasti:

5. Kasvihuonekaasut, jotka otetaan 
huomioon 1 kohdan tarkoituksia varten, 
ovat CO2, N2O ja CH4. 
Hiilidioksidiekvivalentin laskemista varten 
nämä kaasut painotetaan kansallisia 
kasvihuonekaasuinventaarioita koskevan 
IPPC:n asiakirjan ”Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories 
2006” mukaisesti. Viitearvona käytetään 
maatalouden hyötykäytössä olevien maa-
alueiden todellista käyttöä ennen 
tammikuuta 2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de
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Perustelu

Tekstissä ei ole ilmoitettu tuotantoprosesseissa huomioon otettavien dityppioksidipäästöjen 
selvittämiseen käytettävää menettelyä eikä myöskään käytettävää viitearvoa. On vahvistettava 
selkeä ja kansainvälisesti hyväksytty menettely.

Tarkistus 1092
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Raaka-aineiden hankinnasta tai
viljelystä aiheutuvat päästöt, eec, sisältävät 
itse hankinta- tai viljelyprosessista, raaka-
aineiden keräämisestä, jätteistä ja 
vuodoista sekä raaka-aineiden 
hankinnassa tai viljelyssä käytettävien 
kemikaalien tai tuotteiden tuotannosta 
aiheutuvat päästöt. Ne eivät sisällä 
hiilidioksidin talteenottoa raaka-aineiden 
viljelyssä. Niistä vähennetään 
soihdutuksesta öljyntuotantoalueilla 
missä tahansa maailmassa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen sertifioidut 
vähennykset. Vaihtoehtona tosiasiallisten 
arvojen käytölle viljelystä aiheutuvien 
päästöjen arviot voidaan johtaa 
keskiarvoista, joiden laskemisen perustana 
käytetään pienempiä alueita kuin 
oletusarvojen laskemisessa on käytetty.

6. Raaka-aineiden viljelystä aiheutuvat 
päästöt, eec, sisältävät itse 
viljelyprosessista, raaka-aineiden 
keräämisestä, jätteistä ja vuodoista sekä 
raaka-aineiden viljelyssä käytettävien 
kemikaalien tai tuotteiden tuotannosta 
aiheutuvat päästöt. Ne eivät sisällä 
hiilidioksidin talteenottoa raaka-aineiden 
viljelyssä. Vaihtoehtona tosiasiallisten 
arvojen käytölle viljelystä aiheutuvien 
päästöjen arviot voidaan johtaa 
keskiarvoista, joiden laskemisen perustana 
käytetään pienempiä alueita kuin 
oletusarvojen laskemisessa on käytetty.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi keskityttävä biopolttoaineisiin eikä fossiilisiin polttoaineisiin. 
Soihdutus ei ole tärkeää biopolttoaineiden kannalta.
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Tarkistus 1093
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Raaka-aineiden hankinnasta tai viljelystä 
aiheutuvat päästöt, eec, sisältävät itse 
hankinta- tai viljelyprosessista, raaka-
aineiden keräämisestä, jätteistä ja 
vuodoista sekä raaka-aineiden hankinnassa 
tai viljelyssä käytettävien kemikaalien tai 
tuotteiden tuotannosta aiheutuvat päästöt.
Ne eivät sisällä hiilidioksidin talteenottoa 
raaka-aineiden viljelyssä. Niistä 
vähennetään soihdutuksesta 
öljyntuotantoalueilla missä tahansa 
maailmassa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen sertifioidut 
vähennykset. Vaihtoehtona tosiasiallisten 
arvojen käytölle viljelystä aiheutuvien 
päästöjen arviot voidaan johtaa 
keskiarvoista, joiden laskemisen perustana 
käytetään pienempiä alueita kuin 
oletusarvojen laskemisessa on käytetty.

6. Raaka-aineiden hankinnasta tai viljelystä 
aiheutuvat päästöt, eec, sisältävät itse 
hankinta- tai viljelyprosessista, raaka-
aineiden keräämisestä, jätteistä ja 
vuodoista sekä raaka-aineiden hankinnassa 
tai viljelyssä käytettävien kemikaalien tai 
tuotteiden tuotannosta aiheutuvat päästöt. 
Ne eivät sisällä hiilidioksidin talteenottoa 
raaka-aineiden viljelyssä. Niistä 
vähennetään soihdutuksesta 
öljyntuotantoalueilla missä tahansa 
maailmassa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen sertifioidut 
vähennykset. Vaihtoehtona tosiasiallisten 
arvojen käytölle viljelystä aiheutuvien 
päästöjen arviot voidaan johtaa 
keskiarvoista, jotka erityisesti 
dityppioksidipäästöjen osalta lasketaan 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
toimittamien tietojen mukaisesti ja joiden 
laskemisen perustana käytetään pienempiä 
alueita kuin oletusarvojen laskemisessa on 
käytetty.

Or. fr

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä on tuettava tiukoilla kestävyyskriteereillä. Tämä on 
kuitenkin mahdollista toteuttaa vain käyttämällä maailmanlaajuisesti hyväksyttyä 
laskentamenetelmää. IPCC on kansainvälinen elin tällä alalla ja sen jäsenet ovat alan 
parhaita asiantuntijoita. Olisi näin ollen yllättävää olla käyttämättä IPCC:n toimittamia 
tietoja, ottaen huomioon että Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat jo 
käyttäneet niitä.
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Tarkistus 1094
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20
vuodelle. Näiden päästöjen laskemiseen
käytetään seuraavaa sääntöä:

7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 10 
vuodelle. Näiden päästöjen laskemiseen 
käytetään seuraavaa sääntöä:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

jossa jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
biopolttoaineen energiayksikköä kohti);

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
biomassasta peräisin olevan liikenteessä 
käytettävän polttoaineen energiayksikköä
kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvillisuus). Vertailun pohjana on 
maankäyttö vuonna 2008 tai 20 vuotta 
ennen raaka-aineen hankkimista sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
myöhäisempi; 

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina maanpinnan ylä-
ja alapuolelta otettava biomassa, roskat, 
maa-aines, kelopuu ja luonnosta kerätyt 
puutuotteet asiakirjan ”2006 IPCC 
guidelines for national greenhouse gases 
inventories – volume 4” mukaisesti). 
Vertailun pohjana on maankäyttö 
tammikuussa 2008;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvisto); 

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina maanpinnan ylä-
ja alapuolelta otettava biomassa, roskat, 
maa-aines, kelopuu ja luonnosta kerätyt 
puutuotteet asiakirjan ”2006 IPCC 
guidelines for national greenhouse gases 
inventories – volume 4” mukaisesti);

MWCO2 = CO2:n molekyylipaino= 44,010 MWCO2 = CO2:n molekyylipaino= 44,010 
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g/mol; g/mol;
MWC = hiilen molekyylipaino = 12,011 
g/mol; ja

MWC = hiilen molekyylipaino = 12,011 
g/mol; ja

P = sadon tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen tai muun bionesteen
energiana pinta-alayksikköä kohti 
vuodessa).

P = sadon tuottavuus (ilmaistuna 
biomassasta peräisin olevan liikenteessä 
käytettävän polttoaineen tai muun 
nestemäisen polttoaineen energiana pinta-
alayksikköä kohti vuodessa).

Or. en

Perustelu

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Vuonna 2006 kokoontuneen hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) antamissa kasvihuonekaasupäästöjen ilmoittamista 
koskevissa suuntaviivoissa esitetään arvot hiilivarannolle pinta-alayksikköä kohti. 
Jäsenvaltiot käyttävät kyseisiä arvoja ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen 
nojalla.

Tarkistus 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 
vuodelle. Näiden päästöjen laskemiseen 
käytetään seuraavaa sääntöä:

7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 
vuodelle. Näiden päästöjen laskemiseen 
käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

jossa jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
biopolttoaineen energiayksikköä kohti);

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
biopolttoaineen energiayksikköä kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
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(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvillisuus). Vertailun pohjana on 
maankäyttö vuonna 2008 tai 20 vuotta 
ennen raaka-aineen hankkimista sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
myöhäisempi; 

(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvillisuus). Vertailun pohjana on 
maankäyttö vuonna 2008 tai 20 vuotta 
ennen raaka-aineen hankkimista sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
myöhäisempi; 

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvisto); 

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvisto);

MWCO2 = CO2:n molekyylipaino= 44,010 
g/mol;
MWC = hiilen molekyylipaino = 12,011 
g/mol; ja
P = sadon tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen tai muun bionesteen 
energiana pinta-alayksikköä kohti 
vuodessa).

P = sadon tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen tai muun bionesteen 
energiana pinta-alayksikköä kohti 
vuodessa). ja

eB = [x] gCO2eq/MJ biopolttoaineen tai 
muun bionesteen bonus, mikäli biomassa 
on saatu ennalleen kunnostetusta 
pilaantuneesta maasta; kuten 
maataloustuotantoon käytetystä maasta, 
joka tammikuussa 2008 oli soveltumaton
käytettäväksi maataloustuotantoon (esim. 
suolaantunut maa ja hylätyt 
kumipuuviljelmät) ja joka ennen 
kunnostamista ei kuulunut 15 artiklan 3 
tai 4 kohdassa tarkoitettuihin maa-
alueisiin.

Or. en

Tarkistus 1096
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 7 kohdan soveltamiseksi sekä 8. 8. Edellä 7 kohdan soveltamiseksi sekä 
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CSR:ää että CSA:ta varten voidaan käyttää 
seuraavia arvoja.

CSR:ää että CSA:ta varten voidaan käyttää 
seuraavia arvoja, paitsi jos kyseessä on 
15 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu 
maankäytön muutos.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottaman järjestelyn tarkoituksena on varmistaa, että maankäytön muutoksen 
haitalliset vaikutukset otetaan huomioon. Järjestely johtaa kuitenkin siihen, että pysyvät 
hiilivarannot (esimerkiksi sademetsissä) katsotaan samanarvoisiksi kuin vuosittaisessa tai 
monivuotisessa viljelyssä olevan maan hiilivarannot. Sademetsiin raivatuilla alueilla 
kasvatetuista raaka-aineista tuotettavien biopolttoaineiden suosiminen tarkoittaisi, että 
sademetsän raivaaminen lisääntyisi. Huomioon pitäisi ottaa vain pysyvät hiilivarannot.

Tarkistus 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Maankäytön välillisestä muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen, eiluc, arvon on 
oltava 0, jos biopolttoaineiden tuotanto 
perustuu raaka-aineisiin, jotka eivät 
edellytä viljelykelpoisen, laidunmaana 
käytettävän tai pysyvänä viljelymaana 
käytettävän maan käyttöä, jätteet mukaan 
luettuina. eiluc:n arvo on muussa 
tapauksessa 20g CO2/MJ.

Or. en

Perustelu

Maankäytön välillisten muutosten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt koskevat kaikenlaista 
tuotantoa maalla, joka ei ole käyttämätöntä maa-aluetta, heikosti tuottavaa maata tai 
pilaantunutta maata. Arvo 20gCO2eg/MJ on alhainen verrattuna siihen, mitä on esitetty 
useissa eri arvioissa viime vuosien aikana. Kun otetaan kuitenkin huomioon suuret 
epävarmuudet, jotka liittyvät maakäytön välillisiin muutoksiin, ja esiteltyjen arvojen laaja 
vaihtelualue, tuntuu kohtuulliselta käyttää aluksi alhaista arvoa.
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Tarkistus 1098
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Maankäytön välillisestä muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen, eiluc- arvon on 
oltava 0, jos tuotanto perustuu raaka-
aineisiin, jotka eivät edellytä 
viljelykelpoisen, laidunmaana käytettävän 
tai pysyvänä viljelymaana käytettävän 
maan käyttöä, jätteet mukaan luettuina. 
eiluc:n arvo on muussa tapauksessa 120g 
CO2/MJ.

Or. en

Perustelu

Maankäytön välillisten muutosten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt koskevat kaikkia 
biomassasta peräisin olevia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, lukuun ottamatta tuotantoa 
käyttämättömällä, syrjäisellä tai pilaantuneella maalla, minkä osalta tuottajat voivat osoittaa 
hiilidioksidipäästöjen nettomäärän vähenemisen maankäytön suoran muutoksen ansiosta. 
Arvo 120gCO2eg/MJ vastaa uusimpia tieteellisiä tutkimustuloksia. Arvo perustuu kysynnän 
arvioituun kasvuun yksinomaan EU:n alueella ja Yhdysvalloissa. Jos samanlainen politiikka 
hyväksytään muualla maailmassa, kasvihuonekaasuja koskevat välilliset vaikutukset olisivat 
näin ollen merkittävämpiä.

Tarkistus 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Paremmista maatalouskäytännöistä 
aiheutuvasta maaperän hiilenkertymästä 
saatavat päästösäästöt, esca, voidaan ottaa 
huomioon sillä edellytyksellä, että niitä ei 
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ole laskettu mukaan kohdassa el.

Or. en

Tarkistus 1100
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin polttoaineen 
tuotantolaitoksessa tuotetun sähkön 
kulutuksen laskemiseksi kyseisen sähkön 
tuotannon ja jakelun 
kasvihuonekaasupäästötason oletetaan 
olevan yhtä suuri kuin sähkön tuotannosta 
ja jakelusta aiheutuva päästötaso 
keskimäärin kyseisellä alueella. 
Poikkeuksia tähän sääntöön ovat seuraavat:

Muualla kuin polttoaineen 
tuotantolaitoksessa tuotetun sähkön 
kulutuksen laskemiseksi kyseisen sähkön 
tuotannon ja jakelun 
kasvihuonekaasupäästötason oletetaan 
olevan yhtä suuri kuin sähkön tuotannosta 
ja jakelusta aiheutuva päästötaso 
keskimäärin EU:ssa. Poikkeuksia tähän 
sääntöön ovat seuraavat:

Or. en

Perustelu

Koska sähköverkot EU:ssa ovat toisiinsa kytkettyjä, ei ole mahdollista todentaa, missä 
biopolttoainetuotantolaitoksen käyttämä sähkö on tuotettu. Siksi on parempi laskea sähkön 
kulutus EU:n keskiarvon perusteella. Tämän menettelyn etuna on, että saadaan luotua 
yhtäläiset mahdollisuudet biopolttoaineen tuottajille ja ettei tarpeettomasti estetä tehokasta 
sähköntuotantoa biopolttoaineiden tuotantolaitoksissa (esim. yhteishankkeina) alueella, jolla 
sähkön tuotannosta ja jakelusta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat suhteellisen 
alhaiset.

Tarkistus 1101
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt, 

Poistetaan.
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eccs, rajoitetaan päästöihin, jotka 
vältetään ottamalla talteen ja 
varastoimalla hiilidioksidi, joka liittyy 
suoraan polttoaineen hankintaan, 
kuljetukseen, jalostukseen ja jakeluun.

Or. en

Tarkistus 1102
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt, eccs, 
rajoitetaan päästöihin, jotka vältetään 
ottamalla talteen ja varastoimalla 
hiilidioksidi, joka liittyy suoraan 
polttoaineen hankintaan, kuljetukseen, 
jalostukseen ja jakeluun.

12. Hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt, eccs, 
ovat päästöjä, jotka vältetään ottamalla 
talteen ja varastoimalla hiilidioksidi, joka 
liittyy biopolttoaineen kuljetukseen, 
jalostukseen ja jakeluun.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi keskityttävä biopolttoaineisiin eikä fossiilisiin polttoaineisiin.

Tarkistus 1103
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt, 
eccr, rajoitetaan niihin päästöihin, jotka 
vältetään ottamalla talteen hiilidioksidi, 
jossa hiili on peräisin biomassasta ja joka 
korvaa fossiiliperäisestä energiasta 

Poistetaan.
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peräisin olevan kaupallisissa tuotteissa ja 
palveluissa käytettävän hiilidioksidin.

Or. en

Tarkistus 1104
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Yhteistuotannosta saatavan 
ylijäämäsähkön avulla saatavat 
päästösäästöt, eee, otetaan huomioon, jos 
kyseessä on ylijäämäsähkö, joka on 
tuotettu yhteistuotantoa käyttävillä 
polttoaineen tuotantojärjestelmillä, paitsi 
jos yhteistuotantoon käytetty polttoaine on 
muu sivutuote kuin viljelykasvien tähteet. 
Tämän ylijäämäsähkön laskemiseksi 
yhteistuotantoyksikön kokona pidetään 
pienintä mahdollista kokoa, joka on 
tarpeen, jotta yhteistuotantoyksikkö voi 
toimittaa polttoaineen tuottamiseen
tarvittavan lämmön. Tähän 
ylijäämäsähköön liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen 
katsotaan olevan yhtä suuret kuin se 
kasvihuonekaasun määrä, joka aiheutuisi, 
jos sama määrä sähköä tuotettaisiin 
sähkövoimalassa, joka käyttää samaa 
polttoainetta kuin yhteistuotantolaitos.

14. Yhteistuotannosta saatavan 
ylijäämäsähkön avulla saatavat 
päästösäästöt, eee, otetaan huomioon, jos 
kyseessä on ylijäämäsähkö, joka on 
tuotettu yhteistuotantoa käyttävillä 
polttoaineen tuotantojärjestelmillä, paitsi 
jos yhteistuotantoon käytetty polttoaine on 
muu sivutuote kuin viljelykasvien tähteet, 
mukaan lukien liukoisia aineita sisältävä 
kuivattu viljamäski. Tämän 
ylijäämäsähkön laskemiseksi 
yhteistuotantoyksikön kokona pidetään 
pienintä mahdollista kokoa, joka on 
tarpeen, jotta yhteistuotantoyksikkö voi 
toimittaa polttoaineen tuottamiseen 
tarvittavan lämmön. Tähän 
ylijäämäsähköön liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen 
katsotaan olevan yhtä suuret kuin se 
kasvihuonekaasun määrä, joka aiheutuisi, 
jos yhteisössä tuotettaisiin sähköä EU:n 
keskimääräisten päästöjen mukaisesti, ja 
joka vastaisi sähkötuotannon 
keskimääräistä päästöä EU:n 
ulkopuolisissa maissa.

Or. en

Perustelu

Liukoisia aineita sisältävä kuivattu viljamäski olisi otettava huomioon energiantuotannossa 
maatalousjätteenä, samoin kuin sokeriruokojäte otetaan huomioon. 
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Tarkistus 1105
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Yhteistuotannosta saatavan 
ylijäämäsähkön avulla saatavat 
päästösäästöt, eee, otetaan huomioon, jos 
kyseessä on ylijäämäsähkö, joka on 
tuotettu yhteistuotantoa käyttävillä 
polttoaineen tuotantojärjestelmillä, paitsi 
jos yhteistuotantoon käytetty polttoaine on 
muu sivutuote kuin viljelykasvien tähteet. 
Tämän ylijäämäsähkön laskemiseksi 
yhteistuotantoyksikön kokona pidetään 
pienintä mahdollista kokoa, joka on 
tarpeen, jotta yhteistuotantoyksikkö voi 
toimittaa polttoaineen tuottamiseen 
tarvittavan lämmön. Tähän 
ylijäämäsähköön liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen 
katsotaan olevan yhtä suuret kuin se 
kasvihuonekaasun määrä, joka aiheutuisi, 
jos sama määrä sähköä tuotettaisiin 
sähkövoimalassa, joka käyttää samaa 
polttoainetta kuin yhteistuotantolaitos.

14. Yhteistuotannosta saatavan 
ylijäämäsähkön avulla saatavat 
päästösäästöt, eee, otetaan huomioon, jos 
kyseessä on ylijäämäsähkö, joka on 
tuotettu yhteistuotantoa käyttävillä 
polttoaineen tuotantojärjestelmillä, paitsi 
jos yhteistuotantoon käytetty polttoaine on 
muu sivutuote kuin viljelykasvien tähteet. 
Tämän ylijäämäsähkön laskemiseksi 
yhteistuotantoyksikön kokona pidetään 
pienintä mahdollista kokoa, joka on 
tarpeen, jotta yhteistuotantoyksikkö voi 
toimittaa polttoaineen tuottamiseen 
tarvittavan lämmön. Tähän 
ylijäämäsähköön liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen 
katsotaan olevan yhtä suuret kuin se 
keskimääräinen kasvihuonekaasun määrä, 
joka aiheutuisi, jos sama määrä sähköä 
tuotettaisiin ja jaeltaisiin EU:ssa.
sähkövoimalassa, joka käyttää samaa 
polttoainetta kuin yhteistuotantolaitos.

Or. en

Perustelu

Suhteuttamalla kasvihuonekaasupäästöjen määrä käytettyyn polttoaineeseen laimennetaan 
tuottajien intoa käyttää vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita. EU:n 
keskiarvoa käytettään viitearvona sähköntuonnille, ja on johdonmukaista soveltaa samaa 
viitearvoa vientiin. Yhteistuotantolaitoksen koolle asetettavat vaatimukset vähentävät sähkön 
viennistä saatavan hyödyn merkitystä.
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Tarkistus 1106
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä suhteessa 
niiden energiasisältöön (joka määritetään 
alemman lämpöarvon perusteella, kun 
kyseessä ovat muut sivutuotteet kuin 
sähkö).

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä 
korvausmenetelmän mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
säännöllisesti tyypillisten sivutuotteiden 
tarkistetut oletusarvot.

Or. en

Perustelu

Sivutuotteiden kasvihuonekaasuarvojen on kuvattava sivutuotteiden todellista markkina-arvoa 
tai käytettävyyttä, ei vain niiden energiasisältöä.

Tarkistus 1107
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä suhteessa niiden 
energiasisältöön (joka määritetään 
alemman lämpöarvon perusteella, kun 
kyseessä ovat muut sivutuotteet kuin 
sähkö).

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan objektiivisesti polttoaineen tai sen 
välituotteen sekä sivutuotteiden välillä 
suhteessa niiden energiasisältöön (joka 
määritetään periaatteessa alemman 
lämpöarvon perusteella, kun kyseessä ovat 
muut sivutuotteet kuin sähkö).
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Or. de

Perustelu

Jakaminen energiasisällöllä on periaatteessa asianmukaista. Kun otetaan kuitenkin 
huomioon, että nämä yhdistetään järjestelmän raja-arvoihin, jotka voidaan valita melko 
vapaasti, tämä voi johtaa kasvihuonekaasutulosten merkittävään vääristymiseen yksittäisissä 
tapauksissa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän päästöjä kokonaisuudessaan ei ole osoitettu 
yksittäisille tuotteille siten kuin ne olisi osoitettu yksittäisille tuotteille tuotantoon perustuvan 
lähestymistavan mukaan. Siksi joissakin tapauksissa (kostea tai kuiva tislausjäte) on 
mahdollistettava objektiivinen jaottelu.

Tarkistus 1108
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 16 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan,
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi. 

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan. 
Jos sivutuotteilla on negatiivinen 
energiasisältö, laskentaa varten niiden 
energiasisältö katsotaan nollaksi. 

Or. en

Perustelu

Viljelytuotteiden jätteet ovat useimmissa maissa maatalouden sivutuotteita, joita käytetään 
rehun ja lannoitteiden korvikkeina. Energiasisältömenetelmän mukainen suhteellinen 
kasvihuonekaasupäästöjen osuus olisi jaettava näille sivutuotteille.
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Tarkistus 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 16 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi.

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan. 
Jos sivutuotteilla on negatiivinen 
energiasisältö, laskentaa varten niiden 
energiasisältö katsotaan nollaksi.

Or. en

Tarkistus 1110
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 16 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi.

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos viljelykasvien 
tähteitä jalostetaan biopolttoaineiksi tai 
muiksi bionesteiksi, ne otetaan huomioon 
kulloisenkin osuutensa mukaisesti. Jos 
sivutuotteilla on negatiivinen 
energiasisältö, laskentaa varten niiden 
energiasisältö katsotaan nollaksi.

Or. de
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Perustelu

Viljelykasvien tähteiden laskentaan sovellettava poikkeus olisi nimenomaisesti mainittava.

Tarkistus 1111
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 16 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jätteiden, viljelykasvien tähteiden, kuten 
oljen, sokeriruokojätteen, kuorten, 
tähkien ja pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen (lukuun ottamatta 
biopolttoaineiden jalostusketjuja) jäämien, 
joita ei voida käyttää ihmisten tai eläinten 
ravinnoksi, ei katsota niiden elinkaaren 
aikana aiheuttavan kasvihuonekaasuja 
ennen kyseisten materiaalien keräämistä.

Jätteiden sekä muiden jalostusketjujen 
(lukuun ottamatta biopolttoaineiden 
jalostusketjuja) jäämien, joita ei voida 
käyttää ihmisten tai eläinten ravinnoksi, ei 
katsota niiden elinkaaren aikana 
aiheuttavan kasvihuonekaasuja ennen 
kyseisten materiaalien keräämistä.

Or. en

Perustelu

Viljelytuotteiden jätteet ovat useimmissa maissa maatalouden sivutuotteita, joita käytetään 
rehun ja lannoitteiden korvikkeina. Eenergiasisältömenetelmän mukainen suhteellinen 
kasvihuonekaasupäästöjen osuus olisi jaettava näille sivutuotteille.

Tarkistus 1112
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 16 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jätteiden, viljelykasvien tähteiden, kuten 
oljen, sokeriruokojätteen, kuorten, tähkien 
ja pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen (lukuun ottamatta 
biopolttoaineiden jalostusketjuja) jäämien,
joita ei voida käyttää ihmisten tai eläinten 

Jätteiden, viljelykasvien tähteiden, kuten 
oljen, sokeriruokojätteen, kuorten, tähkien 
ja pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen pääasiassa vaikeasti 
sulavista aineksista koostuvien jäämien ei 
katsota niiden elinkaaren aikana 
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ravinnoksi, ei katsota niiden elinkaaren 
aikana aiheuttavan kasvihuonekaasuja 
ennen kyseisten materiaalien keräämistä.

aiheuttavan kasvihuonekaasuja ennen 
kyseisten materiaalien keräämistä.

Or. nl

Tarkistus 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 17 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
keskiarvoja niiden tietojen perusteella, joita 
on toimitettu direktiivin 98/70/EY 
perusteella. Mikäli näitä tietoja ei ole 
käytettävissä, käytetään arvoa 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinin ja 
dieselpolttoaineen fossiilisesta osasta 
peräisin olevien päästöjen viimeisimpiä 
käytettävissä olevia keskiarvoja niiden 
tietojen perusteella, joita on toimitettu 
direktiivin 98/70/EY perusteella. Mikäli 
näitä tietoja ei ole käytettävissä, käytetään 
arvoa 90 gCO2eq/MJ.

Or. en

Tarkistus 1114
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 17 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
keskiarvoja niiden tietojen perusteella, 
joita on toimitettu direktiivin 98/70/EY 

17. 17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
arvoja niiden tietojen perusteella, joita on 
toimitettu direktiivin 98/70/EY perusteella.
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perusteella. Mikäli näitä tietoja ei ole 
käytettävissä, käytetään arvoa 83,8 
gCO2eq/MJ. 

Mikäli näitä tietoja ei ole käytettävissä, 
käytetään arvoa 91 gCO2eq/MJ. 

Or. de

Perustelu

Arvon 83,8 gCO2eq/MJ määrittely ei ole menettelyn panostietojen puuttuessa mahdollista. 
EU:n keskiarvojen käyttö fossiilisina vertailuarvoina johtaa erilaisista mineraaliöljytyypeistä 
ja epätavallisesta alkuperästä (esimerkiksi tervahiekat) johtuvien kasvihuonekaasupäästöissä 
ilmenevien merkittävien erojen huomioimatta jättämiseen. Tällä on päinvastainen vaikutus 
kuin välttämättömällä polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä. Lisäksi jätetään 
ottamatta huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineen tuotannosta peräisin olevat erilaiset 
kasvihuonekaasupäästöt.

Tarkistus 1115
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa C – 17 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
keskiarvoja niiden tietojen perusteella, joita 
on toimitettu direktiivin 98/70/EY 
perusteella. Mikäli näitä tietoja ei ole 
käytettävissä, käytetään arvoa 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. Biomassasta peräisin olevien 
liikenteessä käytettävien polttoaineiden
osalta 4 kohdassa tarkoitettua laskentaa 
varten fossiilisena vertailukohtana EF
käytetään yhteisössä käytettävästä 
bensiinistä ja dieselpolttoaineesta peräisin 
olevien päästöjen viimeisimpiä 
käytettävissä olevia keskiarvoja niiden 
tietojen perusteella, joita on toimitettu 
direktiivin 98/70/EY perusteella, tai arvoa 
83,8 gCO2eq/MJ riippuen siitä, kumpi 
arvoista on alhaisempi.

Or. en
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Tarkistus 1116
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa D – otsikko

Komission teksti Tarkistus

D. Eritellyt arvot biopolttoaineille ja 
bionesteille

D. Eritellyt arvot biopolttoaineille ja 
bionesteille*
________________
* Oletusarvot lasketaan soveltamalla 
yhdenmukaista menetelmää koko ketjuun.

Or. en

Perustelu

Oletusarvot on jätetty samoiksi kuin tavanomaiset arvot kaikilta muilta osin paitsi jalostuksen 
osalta, johon on lisätty 40 prosenttia. Perustelut tälle eivät ole selkeät. Olisi käytettävä 
yhdenmukaista menetelmää koko ketjuun oletusarvojen laskemiseksi tavanomaisista arvoista 
tavalla, joka kuvastaa ketjun kunkin vaiheen todellista osuutta. Tämän on oltava osa CEN:in 
toimivaltuuksia 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 1117
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – osa E – otsikko

Komission teksti Tarkistus

E. Eritellyt arvot biopolttoaineille ja 
bionesteille, joita ei ole tai joita on 
ainoastaan vähäisiä määriä markkinoilla 
tammikuussa 2008

E. Eritellyt arvot biopolttoaineille ja 
bionesteille, joita ei ole tai joita on 
ainoastaan vähäisiä määriä markkinoilla 
tammikuussa 2008*
___________

* Oletusarvot lasketaan soveltamalla 
yhdenmukaista menetelmää koko ketjuun.

Or. en
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Perustelu

Oletusarvot on jätetty samoiksi kuin tavanomaiset arvot kaikilta muilta osin paitsi jalostuksen 
osalta, johon on lisätty 40 prosenttia. Perustelut tälle eivät ole selkeät. Olisi käytettävä 
yhdenmukaista menetelmää koko ketjuun oletusarvojen laskemiseksi tavanomaisista arvoista 
tavalla, joka kuvastaa ketjun kunkin vaiheen todellista osuutta. Tämän on oltava osa CEN:in 
toimivaltuuksia 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 1118
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VIIa
Biopolttoaineina pidetään ainakin 

seuraavia tuotteita:
a) ”bioetanoli”: luokitellaan yhdistetyn 
nimikkeistön alanimikkeen 2207 10 00 
mukaisesti etanoliksi, jonka 
alkoholipitoisuus on ainakin 
99 prosenttia, jota tuotetaan biomassasta 
ja/tai jätteiden biohajoavasta osasta, joka 
täyttää ainakin European Standard EN 
15376 -standardin vaatimukset ja jota 
käytetään biopolttoaineena;
b) ”biodiesel”: laadultaan dieselöljyä 
vastaava metyyliesteri, joka tuotetaan 
kasvi- tai eläinöljystä käytettäväksi 
biopolttoaineena;
c) ”biokaasu”: laadultaan maakaasua 
vastaavaksi puhdistettavissa oleva 
polttokaasu, joka tuotetaan biomassasta 
ja/tai jätteiden biohajoavasta osasta 
käytettäväksi biopolttoaineena, tai 
puukaasu;
d) ”biometanoli”: metanoli, joka 
tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena;
e) ”biodimetyylieetteri”: dimetyylieetteri, 
joka tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
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biopolttoaineena;
(f) ”bio-ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri)”: 
bioetanolin pohjalta tuotettu ETBE; 
Biopolttoaineeksi laskettava bioETBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 47;
g) ”bio-MTBE (metyyli-tert-
butyylieetteri)”: biometanolin pohjalta 
tuotettu polttoaine; Biopolttoaineeksi 
laskettava bioMTBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 36;
h) ”synteettiset biopolttoaineet ”: 
biomassasta tuotetut synteettiset hiilivedyt 
tai synteettiset hiilivetyseokset;
i) ”biovety”: vety, joka tuotetaan 
biomassasta ja/tai jätteiden biohajoavasta 
osasta käytettäväksi biopolttoaineena;
j) ”puhdas kasviöljy”: öljy joka on 
tuotettu öljykasveista puristamalla, 
uuttamalla tai vastaavalla menetelmällä 
ja joka voi olla jalostamatonta tai 
jalostettua mutta ei kemiallisesti 
muunneltua, kun se soveltuu käytetyn 
moottorin tyyppiin ja täyttää päästöjä 
koskevat vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Jatkuvuuden ja oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi on syytä käyttää direktiivin 
2003/30/EY 2 artiklan mukaisia määritelmiä. Bioetanolin määritelmä olisi mukautettava 
voimassa olevaan nimikkeistöön.
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