
PA\718602FI.doc PE404.774v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2008/0016(COD)

11.4.2008

LAUSUNTOLUONNOS
Talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Valmistelija: Mariela Velichkova Baeva



PE404.774v01-00 2/12 PA\718602FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PA_Legam



PA\718602FI.doc 3/12 PE404.774v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 
koskee tärkeää lainsäädäntöä. 

Direktiivin pitäisi taata joustavien, markkinoihin perustuvien mekanismien maksimaalinen
käyttö, jotta päästään kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka koskevat uusiutuvien 
energialähteiden osuutta energian kokonaiskulutuksesta. 

Energia-alaan vaikuttavat tekijät – kysyntä, tarjonta, resurssien vähyys ja niiden järkevä, 
tehokas hallinnointi, vaikutukset ympäristöön ja ilmastokuormitus, vain muutamia 
mainitaksemme – lisäävät vaihtoehtoisten energiantuotannon muotojen tarvetta ja tarvetta 
liittää ne sähköntoimitusjärjestelmiin. Uusiutuviin energiamuotoihin liittyvät teknologiat 
tarjoavat apua kotoperäisten fossiilisten polttoaineiden puutteesta selviämiseen ja vakaan 
taloudellisen kehityksen edistämiseen pitkällä aikavälillä. Yritykset yhdenmukaistaa ja linjata 
energiapolitiikkaa EU:n tasolla osoittautuvat monimutkaisiksi ja edellyttävät suurta määrää 
tukea ja investointeja. Eturyhmät puhuvat selkeän, johdonmukaisen ja yhdenmukaistetun
yhteisen politiikan puolesta, jonka tarkoitus on torjua joistakin kansallisista normeista, 
säädöksistä ja käytännöistä johtuvaa tehottomuutta.

Yksi uusiutuvien energiamuotojen markkinoiden kehittymisen käyttövoimista on erityisten 
taloudellisten tukivälineiden luominen. Ajatus alkuperätakuiden eurooppalaisista 
markkinoista tarjoaa kansallisia tukijärjestelyjä täydentävän tukimekanismin, joka samalla 
takaa sitoumusten säilyttämisen kansallisen tukikehyksen sisällä, keskittää kansallisten 
viranomaisten huomion erityisiin paikallisiin uusiutuvan energian sovelluksiin, kehittää 
uusiutuvan energian lähteitä minimoiden samalla vaikutuksen kansalliseen budjettiin ja 
kehittää yhteisön tasolla uusiutuvia energialähteitä mahdollisimman pienin kustannuksin 
tehokkaiden markkinaoperaatioiden ansiosta.

Ehdotetun direktiivin pitäisi taata tämän tukimekanismin moitteeton toiminta.
Ehdotusta on tarkistettu, jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset hyvin toimivien 
alkuperätakuumarkkinoiden syntymiselle. Näitä markkinoita pitäisi tarkastella uudelleen 
sopivan ajan kuluttua.

Alkuperätakuujärjestelmä voisi kattaa kaikki uusiutuvan energian lähteet. Erityyppisten 
alkuperätakuiden (uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä (RES-E), uusiutuvaa energiaa 
käyttävää lämmitystä ja jäähdytystä (RES-H) ja liikenteessä käytettäviä uusiutuvia 
energialähteitä (RES-T) varten) pitäisi olla keskenään vaihtokelpoisia, ja niistä pitäisi käydä 
kauppaa markkinoilla. Alkuperätakuiden pitäisi mahdollisimman pitkälle toimia välineenä eri 
jäsenvaltioiden uusiutuvien energialähteiden osuuden, jäsenvaltion sektoreiden (sähkö, 
lämmitys & jäähdytys, liikenne) välisen kokonaistavoitteen ja mahdollisen samojen 
sektoreiden välisen velvoitteiden jakautumisen mittaamisessa – liikennesektori voisi 
esimerkiksi rahoittaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kehittämistä hankkimalla 
alkuperätakuita sähkösektorilta velvoitteidensa hoitamiseksi.

Euroopan kunnianhimoinen uusiutuvia energialähteitä koskeva tavoite voidaan myös 
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saavuttaa, jos direktiivillä torjutaan tehokkaasti suurimpia esteitä, jotka liittyvät uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseen ja niiden liittämiseen voimansyöttöjärjestelmiin, ottaen 
asianmukaisesti huomioon verkkojen fyysinen kapasiteetti. Energiansaannin varmuuden, joka 
on tärkeä tekijä koko energiaketjun kannalta, ja monimutkaisen vuorovaikutuksen 
siirtoverkon rajojen sisällä pitäisi kohdistaa ponnistelut uusiutuvien energialähteiden syötön 
säilyttämiseen perinteisen energiantuotannon pitkälle kehittyneiden jakomekanismien avulla. 

Oletus, että energian tuottaminen uusiutuvista energialähteistä on kalliimpaa kuin 
uusiutumattomista energialähteistä, pitäisi ottaa huomioon niin, että sähköntuotannon suorat 
lisäkustannukset erotetaan välillisistä lisäkustannuksista, jotka liittyvät tarvittavan siirto- ja 
jakeluverkkoinfrastruktuurin rakentamiseen.

Kansallisella tasolla uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön kehittäminen edellyttää 
paikallisia lisäinvestointeja verkkoyhteyksiin sekä verkkojen laajentamiseen ja 
vahvistamiseen. 

Uuden energiainfrastruktuurin suunnittelun, toimilupamenettelyjen ja rakentamisen 
pitkäkestoisista aikatauluista pitäisi päästä eroon, ja niiden yksinkertaistamista ja 
nopeuttamista pitäisi harkita mahdollisuuksien mukaan. Yhteisön tasolla pitäisi edistää 
investointeja välttämättömään rajat ylittävään liikenneverkkoinfrastruktuuriin. 

Koska uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon mahdollisuudet ovat
saatavilla alueilla, jotka eivät ole kulutusalueita, uutta verkkoinfrastruktuuria tarvitaan suurten 
energiavirtojen siirtämiseen uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantopaikoilta 
kulutuspaikoille.

Lisäksi, kuten edellä mainittiin, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen tuo mukanaan sekä 
suoria että välillisiä kustannuksia (esimerkiksi sähköverkkojen vahvistaminen). Hyvin 
toimivien eurooppalaisten alkuperätakuumarkkinoiden on tarkoitus edistää suurelta osin 
suorien lisäkustannusten minimoimista. Toisaalta välilliset lisäkustannukset edellyttävät 
erityisiä kannustavia määräyksiä, joihin on vaikea vaikuttaa alkuperätakuumarkkinoiden 
avulla. 

Solidaarisuusperiaatteen mukaisesti pitäisi suunnitella koheesiorahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston laajempaa käyttöä tai EU-RES-rahaston perustamista.

Vaihtoehtoiset energialähteet eivät ole mikään ihmekeino eivätkä yksinään riitä tarjonnan ja 
kysynnän yhtälön ratkaisemiseen. Niiden kehittäminen edistää kuitenkin kestävyyttä ja 
parantaa elämänlaatua. Johdonmukainen energiapolitiikka kannattaa pitkällä aikavälillä, ja 
politiikkojen synergia on ratkaiseva perustekijä. 

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
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energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat tarkistukset mietintöönsä:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kustannusten, joita aiheutuu 
uusiutuvia energialähteitä käyttävien 
uusien sähköntuottajien liittymisestä 
sähköverkkoon, tulisi olla objektiivisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja verkkoon 
liitettyjen tuottajien verkolle tuottama 
hyöty olisi asianmukaisesti otettava 
huomioon.

(30) Kustannusten, joita aiheutuu 
uusiutuvia energialähteitä käyttävien 
uusien sähköntuottajien liittymisestä 
sähköverkkoon, tulisi olla objektiivisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja verkkoon 
liitettyjen tuottajien verkolle tuottama 
hyöty olisi asianmukaisesti otettava 
huomioon. Pyynnön tekevän tuottajan on 
vastattava kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Läpinäkyvyyden, objektiivisuuden ja syrjimättömyyden sekä taloudellisen logiikan periaatteet 
ovat välttämättömiä eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta.
Ainoastaan tuottajat hyötyvät verkkoon liittymisestä (”viimeinen ketju”). Muut verkon 
asiakkaat eivät saa tätä etua. Lisäksi uusien sähköntuottajien verkkoon liittämisen 
kustannukset riippuvat lähinnä tuotantolaitosten sijainnista, jonka tuottajat määrittelevät.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tietyissä tilanteissa ei ole mahdollista 
täysin taata uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön siirtoa ja jakelua 
vaikuttamatta verkon luotettavuuteen ja 
turvallisuuteen. Tällaisissa tilanteissa voi 
olla tarpeen myöntää kyseisille tuottajille
rahallisia korvauksia.

(31) Tietyissä tilanteissa ei ole mahdollista 
täysin taata uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön siirtoa ja jakelua 
vaikuttamatta verkon luotettavuuteen ja 
turvallisuuteen. Tällaisissa tilanteissa voi 
olla tarpeen vähentää sähkön syöttöä 
ilman, että siitä maksetaan rahallisia 
korvauksia.
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Or. en

Perustelu

Verkon fyysinen kapasiteetti rajoittaa uusiutuvan energian siirtoa ja jakelua. Näin ollen
tällaista tuotantoa on tietyissä olosuhteissa vähennettävä verkon fyysisiä rajoituksia 
vastaavaksi. Kyseinen rajoitus on seurausta Kirchhoffin laeista. Tuottajien on itse vastattava 
uusiutuvan energian tuottamisen vähentämisestä aiheutuvista kustannuksista. Näin tehdään 
myös tavanomaisilla tuotantolaitoksilla. Rahallisen korvauksen maksaminen on 
epäasianmukaista.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Eri maiden verkkojen 
yhteenliittäminen helpottaa uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan sähkön 
käyttöönottoa. Yhteenliitokset tasaavat 
verkon kuormituseroja, mutta niillä 
voidaan alentaa myös 
tasapainotuskustannuksia, edistää hintoja 
alentavaa todellista kilpailua ja tukea 
verkkojen kehittymistä. Jakamalla 
siirtokapasiteettia ja käyttämällä sitä 
optimaalisesti voidaan vähentää myös 
tarvetta rakentaa uusia verkkoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä toimintatapa on väärä. Kuormituseroja on käsiteltävä valvontalohkossa, jossa lohkojen 
rakenne on osa yhteenliitettyä voimajärjestelmää. Tasesähköä on tarjottava enimmäkseen 
paikallisesti. Jos se kulkee pitkiä matkoja, vapaata kapasiteettia on varattava, koska
tasapainotukseen liittyviä hätätilanteita ei voida ennustaa. Verkon kehittäminen perustuu 
muun muassa investointikannustimiin. Koska operaattoreilla on velvollisuus kuljettaa 
uusiutuvaa energiaa, niiden on vahvistettava verkkoa niin, että sen kapasiteetti riittää 
kyseisen syötön huippumäärälle. Nimenomaan tätä kehitystä pitää arvioida tarkkaan.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen
verkkoinfrastruktuuria, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän
sähköntuotannon kehitys.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria ja tarjottava
kannustimia sitä varten, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
sähköntuotannon kehitys.

Or. en

Perustelu

Verkko-operaattoreiden velvoitteena ja tehtävänä on huolehtia mahdollisimman tehokkaasta 
verkkotopologiasta kansallisen tarjonnan turvaamiseksi. Operaattorit saavat kansallisen 
sääntelyviranomaisen määrittelemän tehokkuuden perusteella etuja. Ylimääräisillä liitoksilla
edistetään kauppaa. Sääntelyviranomaisen on kuitenkin tunnustettava nämä edut.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivilla siirto- ja
jakeluverkko-operaattoreilla on 
velvollisuus taata uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön siirto ja 
jakelu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
verkon luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle. Siirtoverkko-
operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset tai sähkön ja 
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kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii.

lämmön yhteistuotantoa (CHP) käyttävät 
tuotantolaitokset siinä määrin kuin 
kansallisen sähköjärjestelmän turvallisuus 
sen sallii. Jäsenvaltiot voivat panna 
täytäntöön säännöksiä syötön 
vähentämisestä uusiutuvia energialähteitä 
käyttäville tuotantolaitoksille tai sähkön 
ja lämmön yhteistuotantoa käyttäville 
laitoksille vakavien vaaratilanteiden,
esimerkiksi ylikuormituksen, varalta.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvia energialähteitä ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa on kohdeltava tasapuolisesti.
Sähkönsyötön helpottamiseksi kyseisistä lähteistä verkko-operaattoreita pyydetään 
asettamaan niiden verkkoon pääsy etusijalle. Toimituksen turvaamisen vuoksi tätä ei 
kuitenkaan voida taata kaikissa olosuhteissa. Sähkönsyötön vähentämisestä kyseisistä
lähteistä on oltava selkeät säännökset verkkoa koskevien vaaratilanteiden ja jopa 
ylikuormituksen välttämiseksi ja tuottajien välisen kilpailun tasapainottamiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että siirto-
ja jakeluverkko-operaattorit laativat ja 
julkaisevat omat vakioidut sääntönsä 
sellaisista teknisistä mukautuksista kuten 
verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta johtuvien kustannusten 
jakautumisesta ja jakamisesta, jotka ovat 
tarpeen uusiutuvia energialähteitä 
hyödyntävien uusien sähköntuottajien 
liittämiseksi verkkoon.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että siirto-
ja jakeluverkko-operaattorit laativat ja 
julkaisevat omat vakioidut sääntönsä 
sellaisista teknisistä mukautuksista kuten 
verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta johtuvien kustannusten 
jakautumisesta ja jakamisesta, jotka ovat 
tarpeen uusiutuvia energialähteitä 
hyödyntävien uusien sähköntuottajien 
liittämiseksi verkkoon. Tuottajan on 
vastattava verkkoon liittämisen 
kustannuksista (”viimeinen ketju”).

Or. en
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Perustelu

Verkko-operaattoreiden on osoitettava kaikista asianmukaisin teknisiin tavoitteisiin perustuva 
liitäntäkohta. Ainoastaan tuottaja hyötyy ”viimeisestä ketjusta”. Näin ollen tavanomaisia 
tuottajia koskevien sääntöjen mukaan tämä asia koskee myös uusiutuvia energialähteitä ja 
yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. Jos tuottaja pysäyttää tuotantolaitoksen mistä 
tahansa syystä johtuen, ”viimeisestä ketjusta” tulee investointi, jota ei hyödynnetä. Siksi sen 
täytyy olla osa tuottajan liiketoimintasuunnitelmaa eikä minkään muun osapuolen vastuulla.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia 
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreita 
antamaan kokonaan tai osittain 3 kohdassa 
tarkoitetut kustannukset. Jäsenvaltioiden 
on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011 
ja sen jälkeen joka toinen vuosi 
tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa 
kehitettävä edelleen 3 kohdassa 
tarkoitettuja kustannusten jakautumista ja 
jakamista koskevia puitteita ja sääntöjä, 
jotta voidaan varmistaa uusien tuottajien 
liittäminen verkkoon kyseisessä kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

4. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia 
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreita 
antamaan kokonaan tai osittain 3 kohdassa 
tarkoitetut tarvittavaa verkon 
vahvistamista koskevat kustannukset. 
Nämä kustannukset voidaan sisällyttää 
verkko-operaattoreiden verkkotariffeihin 
eivätkä ne ole osa mitään kannustavaa 
toimenpidettä koskevaa säännöstä.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2011 ja sen jälkeen joka toinen 
vuosi tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa 
kehitettävä edelleen 3 kohdassa 
tarkoitettuja kustannusten jakautumista ja 
jakamista koskevia puitteita ja sääntöjä, 
jotta voidaan varmistaa uusien tuottajien 
liittäminen verkkoon kyseisessä kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Jos poliittisesta tahdosta tukien myöntämiseen tietyille lähteille seuraa verkko-operaattorille
ylimääräisiä investointitarpeita, nämä kustannukset on tunnustettava kustannuksiksi, jotka on 
asetettu riippumattomaksi voimassa olevasta kannustetta koskevasta säännösjärjestelmästä. 
Verkko-operaattoria koskevan toteuttamisjärjestelmän tehokkuusvaatimuksen vuoksi on 
suositeltavaa, että sääntelijä tekee ennakkotarkastuksen.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut 
kustannukset on jaettava soveltamalla 
järjestelmää, joka perustuu objektiivisiin, 
läpinäkyviin ja syrjimättömiin perusteisiin, 
joissa otetaan huomioon sekä 
alkuvaiheessa että myöhemmin verkkoon 
liittyneiden tuottajien samoin kuin 
siirtoverkko- ja jakeluverkko-operaattorien 
yhteyksistä saama hyöty.

6. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
kustannukset on jaettava soveltamalla 
järjestelmää, joka perustuu objektiivisiin, 
läpinäkyviin ja syrjimättömiin perusteisiin, 
joissa otetaan huomioon sekä 
alkuvaiheessa että myöhemmin verkkoon 
liittyneiden tuottajien samoin kuin 
siirtoverkko- ja jakeluverkko-operaattorien 
yhteyksistä saama hyöty. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Uusiutuvat energialähteet sijaitsevat 
yleensä syrjäisillä alueilla, joiden 
kuormituskyky on rajallinen, ja näin ollen 
ne myötävaikuttavat vain vähän 
toimitusvarmuuden turvaamiseen. Siksi
jäsenvaltioiden on taattava, että 
uusiutuvia energialähteitä runsaasti 
vastaanottavien järjestelmien 
toimitusvarmuus taataan kehittyneillä 
tavanomaiseen tuotantoon tarkoitetuilla 
jakelumekanismeilla.

Or. en

Perustelu

Tehokkuuteen liittyvistä fyysisistä syistä johtuen suositellaan, että generaattorit sijoitetaan 
niin lähelle kysyntää (kuormitusta) kuin mahdollista. Muussa tapauksessa menetykset 
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lisääntyvät olennaisesti ja jännitteen valvonta vaikeutuu. Kolmea pääasiallista lähdettä, 
ruskohiiliä, vettä ja tuulienergiaa, ei voida kuljettaa. Näin ollen on sovittava 
jakelujärjestelmästä, joka koskee tavanomaisen tuotannon sijaintia, turvallisen järjestelmän 
toiminnan säilyttämiseksi ja ylimääräisen verkkoinfrastruktuurin tarpeen pienentämiseksi. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
EU RES -rahaston perustaminen

Yhteisvastuun periaatteen mukaisesti 
perustetaan uudistuvia energialähteitä 
koskien EU RES -rahasto (renewable 
energy sources). EU RES -rahastoa 
käytetään seuraavanlaisiin tarkoituksiin:
(a) rahoitetaan uusiutuviin
energialähteisiin liittyviä 
kannustustoimia, kuten uusiutuviin
energialähteisiin perustuvan
sähköntuotannon kehittämiseen liittyvien 
erityisten välittömien kustannusten 
rahoittaminen (esimerkiksi verkon 
vahvistus) ja
(b) rahoitetaan rajatylittäviä 
infrastruktuureja, joilla mahdollistetaan 
laajat energiatoimitukset jäsenvaltiosta 
toiseen.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen kuuluu välillisiä ja välittömiä kustannuksia, joita 
varten tarvitaan erityisiä kannustinjärjestelmiä. Niitä on vaikeaa käsitellä yksinomaan 
markkinoilla, joilla vaaditaan alkuperätakuita.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2010. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säännökset sekä 
niiden ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan …1 mennessä. Bulgarian ja 
Romanian on noudatettava tämän 
direktiivin säännöksiä …2 mennessä. 
Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava 
kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän 
direktiivin välinen vastaavuustaulukko 
kirjallisina komissiolle.
1 Yksi vuosi tämän direktiivin 
voimaantulosta.
2 Kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Uudessa aikataulussa otetaan huomioon jäsenvaltioiden huoli kohtuullisesta siirtymäkauden 
pituudesta saatettaessa direktiivin säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Uusimpien 
jäsenvaltioiden Bulgarian ja Romanian kohdalla kyseinen ajanjakso on pidempi, koska 
säännösten saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä on varattu enemmän aikaa.
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