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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)009),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 175 artiklan 1 kohdan 
ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0046/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

Or. en
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Perustelu

175 artiklan 1 kohta on ainoa sopiva oikeusperusta. Kaksi oikeusperustaa on varattu 
poikkeustapauksille, joissa useat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä. Tässä tapauksessa päätavoite 
on kuitenkin ympäristönsuojelu. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevasta energiasta ja 
biopolttoaineista annetut nykyiset direktiivit on myös hyväksytty 175 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Biopolttoainesäännöksillä ei lisäksi pyritä helpottamaan kauppaa, koska esitettyjä 
standardeja ei ole juurikaan yhdenmukaistettu, vaan niillä ennen kaikkea pyritään 
määrittelemään kestävyyskriteerejä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä olisivat tarkoituksenmukaisia
ja saavutettavissa olevia tavoitteita, ja että 
pakollisia tavoitteita sisältävä järjestelmä 
tarjoaisi liike-elämälle pitkän aikavälin 
vakautta, jota se tarvitsee voidakseen tehdä 
uusiutuvan energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä.

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähintään 20 prosentin 
kokonaisosuus olisi saavutettavissa oleva
tavoite ja että pakollisia tavoitteita sisältävä 
järjestelmä tarjoaisi liike-elämälle pitkän 
aikavälin vakautta, jota se tarvitsee 
siirryttäessä uusiutuvaan energiaan
perustuvaan talouteen.

Or. en

Perustelu

Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat arvioineet komission uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
etenemissuunnitelmaa. Komission on otettava se huomioon tämänkaltaisissa johdanto-osan 
kappaleissa. Tarkistuksella selkeytetään tätä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan (8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
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parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta 
ja 10 prosentin osuus liikenteen 
kulutuksesta Euroopan unionissa vuoteen 
2020 mennessä.

parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisia tavoitteita 
väliaikaisille vähimmäisosuuksille ja
uusiutuvan energian 20 prosentin osuus 
kokonaisloppukulutuksesta Euroopan 
unionissa vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti kannattaa uusiutuvan energian vähintään 25 prosentin osuutta 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020. Viimeisimmät tieteelliset ja poliittiset todisteet ovat 
osoittaneet, että sitovaa tavoitetta biomassan 10 prosentin osuudesta liikenteen alalla ei voida 
saavuttaa kestävällä tavalla. Tämä tavoite on näin ollen jätettävä pois. Kestävää biomassaa 
voidaan käyttää tehokkaammin muihin energiatarkoituksiin, kuten sähkön ja lämmön (tai 
kylmän) yhteistuotannossa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia 
polttoaineita muualta. Vaikka yhteisö 
teknisesti pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään 
oman tuotannon turvin, on sekä
todennäköistä että toivottavaa että
tavoitteeseen päästään oman tuotannon ja 
tuonnin yhdistelmällä. Tätä varten
komission olisi tarkkailtava 

(10) On todennäköistä, että uusiutuvan 
energian tavoitteisiin päästään oman 
tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. Tähän 
liittyen komission olisi tarkkailtava 
uusiutuvan energian, energiaksi 
käytettävä biomassa mukaan lukien,
tarjontaa yhteisön markkinoilla ottaen 
huomioon monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, yhteiskunnalliset, kustannus-, 
energiavarmuus- ja muut tekijät.
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biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja 
tuonnin välillä niin, että otetaan
huomioon monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.

Or. en

Perustelu

Komission on seurattava kaiken energiatarjonnan tuontia ja vientiä, oli se sitten tuotettu (ja 
kulutettu) kotimaassa tai tuotu kolmansista maista / viety kolmansiin maihin. Energiakäyttöön 
tarkoitettua biomassaa on erityisesti tarkkailtava. Viimeisimmät tieteelliset ja poliittiset 
todisteet ovat kuitenkin osoittaneet, että sitovaa tavoitetta biomassan 10 prosentin osuudesta 
liikenteen alalla ei voida saavuttaa kestävällä tavalla. Tämä tavoite on näin ollen jätettävä 
pois.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annettu direktiivi kattaa tämän.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä vuoteen 
2020 mennessä ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden takia 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto esitti tavoitetta biopolttoaineiden 10 prosentin osuudesta vuonna 2020 
uusiutuvia energiamuotoja koskevaan direktiiviin maaliskuussa 2007. Valtion- ja hallitusten 
päämiehet asettivat tavoitteelle kuitenkin erityisehtoja: a) tuotannon on oltava kestävää; 
b) toisen sukupolven biopolttoaineiden on oltava markkinoilla. Vuoden 2007 maaliskuun 
jälkeen on alkanut vaikuttaa yhä enemmän siltä, että näitä ehtoja ei täytetä. 10 prosentin 
tavoite on näin ollen hylättävä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
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uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista,
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle ja niiden 
integroimiselle yhteisön energian 
sisämarkkinoille pyrkimyksenä parantaa 
energiansaannin varmuutta, 
ympäristönsuojelua, kilpailukykyä ja 
Euroopan unionin teollista johtoasemaa. 
Siinä asetetaan sitovat Euroopan unionin 
ja kansalliset tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta, jotta varmistetaan, 
että vuonna 2020 vähintään 20 prosenttia 
energian loppukulutuksesta Euroopan 
unionissa katetaan uusiutuvilla 
energialähteillä. Direktiivi sisältää 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan 
energiaan liittyviä sääntöjä kansallisten 
tukijärjestelyjen suojelusta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
yksityiskohtaisista kansallisista 
toimintasuunnitelmista, ja lisäksi sillä 
luodaan joustomekanismeja 
jäsenvaltioiden välille tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Se sisältää sääntöjä 
hallinnollisista menettelyistä ja 
infrastruktuuriin liittymisestä. Lisäksi 
siinä vahvistetaan 
ympäristökestävyyskriteerit ja sosiaalista 
kestävyyttä koskevat kriteerit biomassasta 
saatavalle energialle.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tärkeimpiä piirteitä olisi korostettava direktiivin soveltamisalaa käsiteltäessä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ”uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla (a) "uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 
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energialla” tarkoitetaan uusiutuvia, muita 
kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli-, 
aurinko-, maalämpö-, aalto- ja 
vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, 
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 
syntyvä kaasu ja biokaasu;

energialla" tarkoitetaan uusiutuvia 
energialähteitä: tuuli-, aurinko-, 
maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergia, 
vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja 
jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja 
biokaasu;

Or. en

Perustelu

Jotta direktiivi olisi yhdenmukainen uusien Eurostatin ja kansainvälisten määritelmien 
kanssa, se kattaa vain uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian. Nämä määritelmät 
eivät kata fossiilisia ja muita polttoaineluokkia, jotka näin ollen jätetään direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

(b) "biomassalla" tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
vesiviljelystä, metsätaloudesta ja niihin 
liittyviltä tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden erikseen kerättyä 
biohajoavaa osaa;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä määritelmässä biomassaan ei lueta kuuluvaksi vesiviljelyn tuotteita, kuten levät.
Lisäksi biohajoava jäte on yleensä parempi kierrättää tai kompostoida, kun taas prosesseista 
syntyviä kaasuja voidaan käyttää energian tuotantoon. Koska teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavalla osalla on yleensä matala energiantuotto, direktiivillä olisi 
siten edistettävä tällaisen jätteen erittelyä.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) " geotermisellä energialla"
tarkoitetaan maaperän pinnan alle 
lämmön muodossa varastoitunutta 
energiaa;

Or. en

Perustelu

Yhteisön lainsäädännössä ei ole yhtenäistä määritelmää geotermiselle energialle, ja
kansalliset määritelmät ovat erilaisia. Tämä johtaa sekaannukseen. Niinpä direktiivissä olisi 
määriteltävä geoterminen energia. Geotermiikan ala käyttää laajalti ehdotettua määritelmää, 
sillä se on osa kansallisia standardeja.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ”bionesteillä" tarkoitetaan biomassasta 
energiakäyttöön tuotettuja nestemäisiä 
polttoaineita;

(e) "energiantuotantoon käytettävällä 
biomassalla" tarkoitetaan biomassasta 
energiakäyttöön tuotettuja kiinteitä, 
kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita;

Or. en

Perustelu

Tämä lainsäädäntö kattaa kaiken biomassasta tuotetun energian, ei ainoastaan 
liikennepolttoaineen tai lämmön- ja voimantuotannossa käytetyn nestemäisen polttoaineen.
Näin ollen tämä kattava termi on määriteltävä.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ”biopolttoaineilla” tarkoitetaan 
nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 
biomassasta;

(f) "biomassasta tuotetuilla 
liikennepolttoaineilla" tarkoitetaan 
nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 
biomassasta;

Or. en

Perustelu

Energiantuotantoon käytettävällä biomassalla voi olla monia käyttötarkoituksia, kuten 
lämmön ja sähkön tuotanto sekä liikennepolttoaineet. Tällä termillä määritellään selkeästi 
tämä ero.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) "suojeluarvoltaan korkealla maa-
alueella" tarkoitetaan
(i) alueita, joille on keskittynyt 
maailmanlaajuisesti, alueellisesti tai 
kansallisesti merkittäviä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä arvoja (esim. 
endeemiset tai uhanalaiset lajit, refugiot);
(ii) maailmanlaajuisesti, alueellisesti tai 
kansallisesti merkittävät maisema-alueet, 
joilla esiintyy kestäviä kantoja useimmista 
tai kaikista alueella luonnostaan 
esiintyvistä lajeista luonnollisissa 
levinnäisyysmalleissa ja -määrissä;
(iii) alueita, jotka sijaitsevat harvinaisissa 
tai uhanalaisissa ekosysteemeissä tai 
joihin sisältyy näitä;
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(iv) alueita, jotka tuottavat perustavaa 
laatua olevia ekosysteemipalveluja 
kriittisissä tilanteissa (esim. vesistöalueen 
suojelu, eroosion hallinta);
(v) alueita, jotka ovat välttämättömiä 
paikallisten yhteisön perustarpeiden 
tyydyttämisessä (esim. olemassaolo, 
terveys);
(vi) paikallisten yhteisöjen perinteiselle 
kulttuuri-identiteetille tärkeitä alueita 
(kyseisten yhteisöjen kanssa yhteistyössä 
yksilöidyt kulttuurisesti, ekologisesti, 
taloudellisesti tai uskonnollisesti 
merkittävät alueet);

Or. en

Perustelu

Suojeluarvoltaan korkea (HCV) alue on määriteltävä, sillä se on 15 artiklan perusta, jolla 
varmistetaan biomassasta tuotettujen polttoaineiden kestävyys eritoten säilyttämällä luonnon 
monimuotoisuus ja ekologinen kestävyys. Määritelmän on laatinut joukko järjestöjä, muun 
muassa Maailman luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja Maailmanpankki, ja sitä käytetään Hyvän 
metsänhoidon neuvoston (FSC) kansainvälisessä metsäsertifiointijärjestelmässä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) "kosteikolla" tarkoitetaan veden 
pysyvästi tai suuren osan vuotta peittämää 
tai kyllästämää aluetta;

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä on määriteltävä kosteikko. Kosteikot ovat tärkeitä hiilivarastoja, ja jos ne 
muunnetaan polttoaineen tuotantoon, niistä voi vapautua huomattavia määriä 
kasvihuonekaasuja. Ojittamattomat turvesuot eli neitseelliset turvesuot sisältyvät 
ehdottomasti tähän määritelmään.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) "joutomaalla, pilaantuneella tai 
vähäarvoisella maalla" tarkoitetaan 
maaaluetta, joka ei ole tai ei ole vuoden 
1990 jälkeen ollut metsää tai kosteikkoa, 
jolla ei ole korkeaa suojeluarvoa tai joka 
ei ole sellaisen maaalueen välittömässä 
läheisyydessä taikka arvokkaan 
luontoalueen tai valtion suojelualueen 
sisällä, ja jota ei käytetty 
maanviljelytarkoitukseen vähintään 
kymmeneen vuoteen;

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä on määriteltävä joutomaa ja pilaantunut tai vähäarvoinen maa. Tämä 
määritelmä on esitettävä selkeästi, jotta varmistetaan, että tälläisella maa-alueella ei ole 
korkeaa suojeluarvoa, siihen ei ole sitoutunut paljon hiiltä tai sitä ei käytetä muuten ruoan 
tuotantoon, jos sitä käytetään liikennepolttoaineiden biomassatuotantoon. Korkea 
suojeluarvo on kansainvälisesti sovittu nimitys, jolla suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja 
ekologista kestävyyttä. Kioton pöytäkirjan mukaan vuosi 1990 toimii rajana hakkuille.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

( f d) "maatalouspohjaisilla 
polttoaineilla" tarkoitetaan viljelysmaassa 
kasvatetusta biomassasta tuotettuja 
polttoaineita, jotka kilpailevat 
viljelysmaasta ruoan- tai rehuntuotannon 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ”alkuperätakuulla” tarkoitetaan 
sähköistä asiakirjaa, joka toimii todisteena 
siitä, että tietty määrä energiaa on tuotettu 
uusiutuvista lähteistä;

(g) "alkuperätakuulla" tarkoitetaan 
sähköistä asiakirjaa, joka toimii todisteena 
siitä, että tietty määrä energiaa on tuotettu 
uusiutuvista lähteistä, eritoten direktiivissä 
2003/54/EY tarkoitettua sähköntuotantoa 
koskevien tietojen ilmoitusvelvollisuutta 
varten;

Or. en

Perustelu

Tämän asiakirjan tehtävän on oltava selkeä. Sen tarkoituksena on osoittaa, kuinka sähkö on 
tuotettu. Viittaus sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 
tietojen luovuttamista koskeviin säännöksiin tuo asiaan tarvittavan selvennyksen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) "siirtolaskentatodistuksella"
tarkoitetaan erityisesti merkittyä sähköistä 
asiakirjaa, jota jäsenvaltiot voivat käyttää 
vapaaehtoiselta pohjalta siirtääkseen 
tietyn määrän uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevaa energiaa toiseen 
jäsenvaltioon ainoastaan tavoitteiden 
laskentatarkoituksessa;

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 8 ja 9 artiklaan on lisätty uusi joustava tapa uusiutuvan energian kansallisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi niille jäsenvaltioille, jotka haluavat liittyä kyseiseen 
järjestelmään. On tärkeää erottaa toisistaan alkuperätakuun, jotka ovat – silloin kun niitä 
myönnetään – pelkästään ilmoitustarkoituksia varten ja siirtolaskentatodistukset, jotka on 
tarkoitettu ainoastaan tavoitteiden laskentaan.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) "tukijärjestelmällä" tarkoitetaan 
jäsenvaltion markkinainterventioon
perustuvaa järjestelmää, joka auttaa 
löytämään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle markkinat alentamalla 
tällaisen energian tuotantokustannuksia, 
korottamalla sen mahdollista 
myyntihintaa tai lisäämällä uusiutuvan 
energian velvoitteen avulla tai muulla 
tavalla tällaisen energian ostomääriä;

(h) "tukijärjestelmällä" tarkoitetaan 
poliittiseen toimenpiteeseen perustuvaa 
järjestelmää, jonka avulla luodaan ja 
vahvistetaan kannustimia uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
leviämiselle ja lisääntyvälle käytölle.
Kansallisiin tukijärjestelmiin kuuluvat 
eritoten uusiutuvan energian velvoitteet, 
investointituet, verovapaudet tai 
verohelpotukset, veronpalautukset ja 
suorat hintatukijärjestelmät, erityisesti 
syöttötariffi- ja hintalisäjärjestelmät;

Or. en

Perustelu

Tukijärjestelmän määritelmää on selkeytettävä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama tai 
suurempi kuin liitteessä I olevassa B osassa 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama tai 
suurempi kuin liitteessä I olevassa B osassa 
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kuvatussa kehityspolussa esitetty osuus. tarkoitetut velvoittavat väliaikaiset 
vähimmäistavoitteet.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voivat 
yhdessä pyrkiä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin 9 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa asetettujen 
joustovälineiden avulla.
Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
mukaisesta yhteistyöstä, ja komissio 
hyväksyy jäsenvaltioiden ryhmän uuden
tavoitteen ja menetelmän sen 
laskemiseksi.

Or. en

Perustelu

Kansallisen tukijärjestelmän lisäksi ja joustavuuden lisäämiseksi uusiutuvaa energiaa 
koskevien väliaikaisten tavoitteiden ja vuoden 2020 kokonaistavoitteen saavuttamisessa 
jäsenvaltiot voisivat halutessaan tehdä yhteistyötä vapaaehtoiselta pohjalta sellaisten 
ylimääräisten joustovälineiden avulla, kuten siirtolaskentatodistukset tai direktiivin 9 artiklan 
c kohdan mukaiset yhteishankkeet.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
ensimmäisen alakohdan tarkoituksiin ei 
oteta huomioon muita öljytuotteita kuin 
bensiini ja dieselöljy.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto esitti tavoitetta biopolttoaineiden 10 prosentin osuudesta vuonna 2020 
uusiutuvia energiamuotoja koskevaan direktiiviin maaliskuussa 2007. Valtion- ja hallitusten
päämiehet asettivat tavoitteelle kuitenkin erityisehtoja: a) tuotannon on oltava kestävää; b) 
toisen sukupolven biopolttoaineiden on oltava markkinoilla. Vuoden 2007 maaliskuun jälkeen 
on alkanut vaikuttaa yhä enemmän siltä, että näitä ehtoja ei täytetä. 10 prosentin tavoite on 
näin ollen hylättävä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla

Kansalliset toimintasuunnitelmat Uusiutuvia energialähteitä koskevat 
toimintasuunnitelmat

Or. en
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Perustelu

Nimenomaan uusiutuvia energialähteitä käsitteleviä toimintasuunnitelmia on kutsuttava 
uusiutuvia energialähteitä koskeviksi toimintasuunnitelmiksi, kuten Euroopan parlamentissa 
jo sovittiin Britta Thomsenin Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja 
varten laatiman INI-mietinnön mukaisesti (parlamentin päätöslauselma P6-TA(2007)0406, 
25. syyskuuta 2007), jotta ne voidaan erottaa muista energiaan liittyvistä 
toimintasuunnitelmista.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
uusiutuvia energialähteitä koskeva
toimintasuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Nimenomaan uusiutuvia energialähteitä käsittelevät toimintasuunnitelmia on kutsuttava 
uusiutuvia energialähteitä koskeviksi toimintasuunnitelmiksi, kuten Euroopan parlamentissa 
jo sovittiin Britta Thomsenin Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja 
varten laatiman INI-mietinnön mukaisesti (parlamentin päätöslauselma P6-TA(2007)0406, 
25. syyskuuta 2007), jotta ne voidaan erottaa muista energiaan liittyvistä 
toimintasuunnitelmista.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun useampi jäsenvaltio aikoo pyrkiä 
tavoitteisiinsa yhdessä, kunkin näistä 
jäsenvaltioista on määrättävä niihin 
liittyvien sopimusten yksityiskohdista 
uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
kansallisessa toimintasuunnitelmassaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisen tukijärjestelmän lisäksi ja joustavuuden lisäämiseksi uusiutuvaa energiaa 
koskevien väliaikaisten tavoitteiden ja vuoden 2020 kokonaistavoitteen saavuttamisessa 
jäsenvaltiot voisivat halutessaan tehdä yhteistyötä vapaaehtoiselta pohjalta sellaisten 
ylimääräisten joustovälineiden avulla, kuten siirtolaskentatodistukset tai direktiivin 9 artiklan 
c kohdan mukaiset yhteishankkeet. Kunkin jäsenvaltion, joka on näin päättänyt, on tämän 
jälkeen kuvailtava yhteissopimuksen yksityiskohdat uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
kansallisessa toimintasuunnitelmassaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio antaa 30 päivään kesäkuuta 
2009 mennessä uusiutuvia energialähteitä 
koskevalle toimintasuunnitelmalle sitovan 
mallin, jossa se antaa jäsenvaltioille 
neuvoja ja joka sisältää vähintään 
seuraavat vaatimukset:
(a) jäsenvaltioiden viitetilastot 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudesta energian 
loppukulutuksesta vuonna 2005 ja 
viimeisenä saatavilla olevana vuonna, 
kun energian loppukulutus määritellään 
seuraavasti:
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– kiinteät polttoaineet, öljy, kaasu, 
uusiutuvat energialähteet, sähkö ja lämpö 
(johdettu lämpö, kaukolämpö);
uusiutuvista ja muista kuin uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu lämpö ja sähkö;
– alat: teollisuus, kotitaloudet ja palvelut 
sekä liikenne;
– sähkö (ilman lämmitykseen ja 
vedenlämmitykseen käytettävää sähköä), 
lämpö (lämmitykseen ja 
vedenlämmitykseen käytettävä sähkö 
mukaan luettuna) ja liikenne; joka 
tapauksessa uusiutuvista ja muista kuin 
uusiutuvista energialähteistä;
(b) jäsenvaltioiden sitovat kansalliset 
kokonaistavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti;
(c) jäsenvaltioiden sitovat kansalliset 
väliaikaiset vähimmäistavoitteet liitteessä 
I olevan B osan mukaisesti;
(d) jäsenvaltioiden sitovat kansalliset 
vuotta 2020 koskevat ja väliaikaiset 
tavoitteet uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian osuuksiksi 
sähköntuotannon, lämmityksen ja 
jäähdytyksen ja liikenteen aloilla:
(i) sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi 
sähköntuotannossa:
– kansallinen tavoite uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
osuudeksi sähköntuotannossa vuonna 
2020 liitteessä I olevan A osan 
noudattamiseksi;
– kansalliset väliaikaistavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudeksi sähköntuotannossa 
liitteessä I olevan B osan 
noudattamiseksi;
(ii) sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi 
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lämmityksessä ja jäähdytyksessä:
– kansallinen tavoite uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
osuudeksi lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020 liitteessä I 
olevan A osan noudattamiseksi;
– kansalliset väliaikaistavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudeksi lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä liitteessä I olevan B osan 
noudattamiseksi;
(iii) sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi 
liikenteessä:
– kansallinen tavoite uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
osuudeksi liikenteessä vuonna 2020 
liitteessä I olevan A osan 
noudattamiseksi;
– kansalliset väliaikaistavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudeksi liikenteessä liitteessä 
I olevan B osan noudattamiseksi;
(e) Toimenpiteet näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi:

(i) taulukko kaikista uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämistä koskevista toimenpiteistä
(ii) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämistä koskevat 
toimenpiteet sähköntuotannossa:
– yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käyttöä
– toimenpiteet 12–14 artiklassa esitettyjen 
vaatimusten täyttämiseksi 

(iii) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämistä koskevat 
toimenpiteet lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä:
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– yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käyttöä
– toimenpiteet 12 ja 13 artiklassa 
esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi

(iv) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämistä koskevat 
toimenpiteet liikenteessä:
– yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käyttöä
– toimenpiteet 12 ja 13 artiklassa sekä 15 
ja 17 artiklassa esitettyjen vaatimusten 
täyttämiseksi;
(v) toimenpiteet biomassasta tuotetun 
energian käytön edistämiseksi:

– yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käyttöä
– erityistoimenpiteet uutta biomassan 
mobilisaatiota varten seuraavat 
periaatteet huomioon ottaen:
• tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava 
biomassan määrä

• biomassa tyyppi ja alkuperä on 
määriteltävä

• biomassan 
saatavuuden/potentiaalin/tuonnin ja 
tavoitteen olisi sovittava yhteen
• toimenpiteet on määriteltävä biomassan 
saatavuuden lisäämiseksi ottaen 
huomioon muut biomassan käyttäjät 
(maa- ja metsätalouteen perustuvat alat).
(f) Arvioinnit:
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(i) kultakin uusiutuvan energian 
teknologialta odotettu kokonaispanos 
vuoden 2020 sitovan tavoitteen ja sitovien 
väliaikaistavoitteiden saavuttamisessa 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian osuuksissa 
sähköntuotannon, lämmityksen ja 
jäähdytyksen ja liikenteen aloilla
(ii) brutto- ja lopullinen energiankulutus 
vuonna 2020 nykyiseen kehitykseen 
perustuvan skenaarion ja 
tehokkuusskenaarion mukaisesti
(iii) tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin 2001/42/EY mukainen 
strateginen ympäristöarviointi, johon 
sisältyvät uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
ympäristöhyödyt ja vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Suurin osa uusiutuvia energialähteitä koskevistä EU:n ponnisteluista tapahtuu parantamalla 
kansallisia puitteita investoinneille uusiutuviin energialähteisiin. Komissio antaa tätä varten 
jäsenvaltioiden saataville viimeistään 31. maaliskuuta 2010 selkeän yhdenmukaistetun mallin 
kansallisille uusiutuvia energialähteitä koskeville toimintasuunnitelmille tarkoituksena 
helpottaa kansallisten toimintasuunnitelmien esittämistä ja niiden analysointia.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
uusiutuvia energialähteitä koskevat
toimintasuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010.

Or. en
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Perustelu

Nimenomaan uusiutuvia energialähteitä käsittelevät toimintasuunnitelmia on kutsuttava 
uusiutuvia energialähteitä koskeviksi toimintasuunnitelmiksi, kuten Euroopan parlamentissa 
jo sovittiin Britta Thomsenin Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja 
varten laatiman INI-mietinnön mukaisesti (parlamentin päätöslauselma P6-TA(2007)0406, 
25. syyskuuta 2007), jotta ne voidaan erottaa muista energiaan liittyvistä 
toimintasuunnitelmista.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun jäsenvaltio on ilmoittanut 2 kohdan 
mukaisesta uusiutuvia energialähteitä 
koskevasta toimintasuunnitelmasta, 
komissio voi hylätä suunnitelman tai osia 
siitä, sillä perusteella, että se ei sisällä 
1 b kohdassa vaadittuja kohtia tai että se 
ei ole yhteensopiva liitteessä I esitettyjen 
velvoittavien tavoitteiden kanssa. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltio on ehdotettava 
muutoksia. Toimintasuunnitelma 
katsotaan hyväksytyksi vasta, kun 
komissio on hyväksynyt 
muutosehdotukset. Komission on 
perusteltava hylkäävä päätös.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, ett jäsenvaltioiden edistymistä valvotaan asianmukaisesti ja että 
puutteisiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti, olisi hyväksyttävä tiukempia menettelyjä 
toimitettujen uusiutuvia energialähteitä koskevien toimintasuunnitelmien osalta. Näiden olisi 
oltava edelleen sitovia jäsenvaltioille.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion, jonka uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
jäänyt pienemmäksi kuin liitteessä I 
olevassa B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetään, on toimitettava 
viimeistään seuraavan vuoden 30 päivänä 
kesäkuuta komissiolle uusi kansallinen
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus on jatkossa vähintään
liitteessä I olevassa B osassa kuvatun 
ohjeellisen kehityspolun mukainen.

3. Jäsenvaltion, jonka uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
jäänyt pienemmäksi kuin liitteessä I 
olevassa B osassa esitetyt velvoittavat 
väliaikaistavoitteet, on toimitettava 
viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä 
maaliskuuta komissiolle uusi uusiutuvia 
energialähteitä koskeva 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus ylittää jatkossa liitteessä I 
olevassa B osassa esitetyt tavoitteet 
vähintään sillä prosenttimäärällä, jonka 
verran jäsenvaltion suoritus jäi 
puuttumaan väliaikaistavoitteesta.
Jäsenvaltioon kohdistetaan myös 
6 a artiklassa asetetun mekanismin 
mukaisia välittömiä seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että jäsenvaltioiden edistymistä valvotaan asianmukaisesti ja että 
puutteisiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti, olisi hyväksyttävä tiukempia menettelyjä 
toimitettujen uusiutuvia energialähteitä koskevien toimintasuunnitelmien osalta. Näiden olisi 
oltava edelleen sitovia jäsenvaltioille.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisia biopolttoaineita ja muita 
bionesteitä, jotka eivät täytä 15 artiklassa 
asetettuja ympäristökestävyyskriteerejä, ei 

Sellaista energiatuotantoon käytettävää 
biomassaa, joka ei täytä 15 artiklassa 
asetettuja ympäristökestävyyskriteerejä ja 
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oteta huomioon. sosiaalista kestävyyttä koskevia kriteerejä, 
ei oteta huomioon.

Or. en

Perustelu

Biomassan kaikkeen energiakäyttöön olisi sovellettava kestävyyskriteerejä.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi toimittava tehokkaasti saavuttaakseen vuoden 2020 tavoitteensa.
Jäsenvaltiot saattaisivat mukauttaa tavoitteita tuotantokäyttöön saamisen vaatiman pitkän 
ajan tai force majeuren perusteella, mikä joko vesittää tavoitteen tai siirtää sen saavuttamista 
tai jopa estää sen. Näin ollen se olisi poistettava. 27 jäsenvaltiota on päämiestensä kautta 
sitoutunut velvoittavaan vuoden 2020 tavoitteeseen. Tavoite ei siis koske vuotta 2022 tai 
2024. Jäsenvaltioiden olisi pysyttävä sitoumuksessaan.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen tunnustanut force majeure -periaatteen 
kuuluvan yhteisön lainsäädäntöön ja soveltanut sitä eri tilanteissa ilman että lainsäädännössä
tarvitsee viitata siihen.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesivoimalla tuotettu sähkö otetaan 
huomioon liitteessä II olevan 
normalisointisäännön mukaisesti.

Vesi- ja tuulivoimalla tuotettu sähkö 
otetaan huomioon liitteessä II olevan 
normalisointisäännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kuten vesivoima, myös tuulivoimatuotanto voi vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen. Jotta 
ei vaikuteta kahden vuoden velvoittaviin väliaikaisiin vähimmäistavoitteisiin, tuulivoima olisi 
"normalisoitava", niin että EU:n väliaikaiset vähimmäistavoitteet ovat vertailukelpoisia.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Ilmassa olevaa lämpöä käyttävät lämpöpumput ovat energiatehokkuusväline, jonka kattaa 
Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 5. huhtikuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Maaperään tai veteen varastoitunutta 
geotermistä energiaa käyttävien lämmitys-
tai jäähdytysjärjestelmien tuottama 
terminen energia otetaan huomioon 
1 kohdan b alakohdan tarkoituksiin vain 
siltä osin, mikä ylittää järjestelmän 
käyttämiseen tarvittavan muista kuin 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energiamäärän.

Or. en

Perustelu

Ilmassa olevaa lämpöä käyttävät lämpöpumput ovat energiatehokkuusväline, jonka kattaa 
energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 5. huhtikuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY.
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ilmassa olevaa lämpöä käyttävät lämpöpumput ovat energiatehokkuusväline, jonka kattaa 
energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 5. huhtikuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 1 kohdan c alakohdan 
tarkoituksia varten ei oteta huomioon 
muita öljytuotteita kuin bensiini ja 
dieselöljy.

Or. en

Perustelu

Tämä direktiivi ei kata biomassasta tuotettuja lento- ja vesiliikenteen polttoaineita.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se kulutetaan yhteisössä; (a) se tuodaan fyysisesti yhteisöön ja 
kulutetaan siellä;

Or. en

Perustelu

Tästä lisäyksestä neuvotellaan neuvoston energiatyöryhmässä, ja se on parannus komission 
ehdotukseen.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) kolmas maa on hyväksynyt sitovat 
väliaikaiset ja vuoden 2020 tavoitteet 
koskien uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
lisäämistä, jotka ovat yhtä korkealla 
tasolla kuin liitteessä I olevassa A ja 
B osassa asetetut tavoitteet;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen on elintärkeää sekä kyseisten maiden että EU:n 
energiavarmuudelle. Uusiutuvien energialähteiden mahdollinen tuonti näistä maista 
Euroopan unioniin on järkevää ainoastaan, jos niistä tuotettu energia toimii lisänä.
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) kolmas maa on noudattanut 
liitteessä I olevan A ja B osan vaatimuksia 
välittömästi edeltävällä jaksolla;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen on elintärkeää sekä kyseisten maiden että EU:n 
energiavarmuudelle. Uusiutuvien energialähteiden mahdollinen tuonti näistä maista 
Euroopan unioniin on järkevää ainoastaan, jos niistä tuotettu energia toimii lisänä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu ja 
siirtolaskentatodistus, jotka molemmat
ovat osa tässä direktiivissä säädettyjä
vastaavia alkuperätakuujärjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen on elintärkeää sekä kyseisten maiden että EU:n 
energiavarmuudelle. Uusiutuvien energialähteiden mahdollinen tuonti näistä maista 
Euroopan unioniin on järkevää ainoastaan, jos niistä tuotettu energia toimii lisänä ja jos 
maat noudattavat vastaavia sääntöjä.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuten sähkön sisämarkkinoista annetussa direktiivissä kuvataan, alkuperätakuu toimii 
todisteena siitä, että tietty määrä energiaa on tuotettu uusiutuvista lähteistä sähköntuotantoa 
koskevien tietojen ilmoitusvelvollisuutta varten.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kyseisen energiayksikön 
tuottamiseen käytetyn tukijärjestelmän 
tyyppi; ja

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään kaksinkertaista laskentaa ja lisätään avoimuutta, jokaisessa alkuperätakuussa 
on myös yksilöitävä, minkä tyyppisestä tukijärjestelmästä uusiutuvista lähteistä peräisin oleva 
energiantuotanto on saanut tukea, jos se on sitä saanut.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) onko kyseinen uusiutuvan energian 
tuotantolaitos saanut aikaan lisäystä 
uusiutuvan energian tuotannossa 
11 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuissa yksilöidään myös, onko 
kyseiselle energiayksikölle myönnetty 
siirtolaskentatodistuksia.

Or. en

Perustelu

Koska alkuperätakuillaja siirtolaskentatodistuksilla on eri tehtävät, on käytävä selkeästi ilmi, 
onko molemmat sähköiset asiakirjat myönnetty samaa uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
megawattituntia kohden.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos alkuperätakuu on myönnetty 
direktiivin 2004/8/EY säännösten 
mukaisesti yhteistuotantolaitoksessa 
tuotetulle uusiutuvalle energialle, sille ei 
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myönnetä enää toista alkuperätakuuta 
tämän artiklan mukaisesti. Tätä 
sovelletaan myös, jos on myönnetty muita 
todistuksia, joita voidaan käyttää 
direktiivissä 2003/54/EY tarkoitettua 
sähköntuotantoa koskevien tietojen 
ilmoitusvelvollisuutta varten.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään kaksinkertaista laskentaa, uusiutuvalle energialle voidaan myöntää vain yksi 
alkuperätakuu.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
alkuperätakuiden vientiä, jos kyseistä 
energiayksikköä on tuettu kansallisella 
tukijärjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvaa energiaa, jota on tuettu tukijärjestelmillä, ei tulisi myydä halpana vihreänä 
energiana muihin maihin.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Alkuperätakuut eivät sinänsä 
merkitse oikeutta päästä osalliseksi 
kansallisista tukijärjestelmistä.
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Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön sekä lämmitys- ja 
jäähdytysenergian 

siirtolaskentatodistukset
1. Jäsenvaltioiden, jotka vapaaehtoisesti 
päättävät käyttää 9 artiklan 1 b kohdan 
a alakohdassa säädettyä 
joustojärjestelmää, on laadittava 
järjestelmä, jolla varmistetaan, että 
uusiutuvan energian tuottajan pyynnöstä 
sille myönnetään siirtolaskentatodistus.
Jäsenvaltioiden, jotka vapaaehtoisesti 
käyttävät siirtolaskentatodistuksia 
yhteisten hankkeiden laskentaan 
9 artiklan 1 b kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun vaihtoehdon mukaisesti, on 
laadittava järjestelmä, jolla varmistetaan, 
että kyseisille uusiutuvan energian 
yhteishankkeille myönnetään 
siirtolaskentatodistus.
Siirtolaskentatodistuksen 
standardiyksikkönä on 1 MWh. Kutakin 
tuotettua megawattituntia kohden voidaan 
myöntää vain yksi siirtolaskentatodistus.
2. Siirtolaskentatodistukset myönnetään, 
siirretään ja peruutetaan sähköisesti.
Niiden on oltava tarkkoja, luotettavia ja 
vaikeasti väärennettävissä.
Siirtolaskentatodistuksessa on 
ilmoitettava ainakin seuraavat seikat:
(a) energialähde, josta energia on tuotettu 
sekä tuotannon alkamis- ja 
päättymispäivä;
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(b) koskeeko siirtolaskentatodistus:
(i) sähköä; vai 
(ii) lämmitys- ja/tai jäähdytysenergiaa;

(c) energian tuotantolaitoksen nimi, 
sijainti, tyyppi ja kapasiteetti sekä 
laitoksen käyttöönottopäivämäärä;
(d) kunkin siirtolaskentatodistuksen 
myöntämispäivämäärä, myöntäjävaltio ja 
yksilöivä tunnistenumero;
(e) laitokselle mahdollisesti myönnetyn 
investointituen määrä ja tyyppi ja
(f) kyseisen energiayksikön tuottamiseen 
mahdollisesti käytetyn tukijärjestelmän 
tyyppi;
Siirtolaskentatodistuksessa yksilöidään 
myös, onko kyseiselle energiayksikölle 
myönnetty alkuperätakuita.
3. Jäljempänä 9 artiklan 1 b kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
9 artiklan 1 b kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden myöntämät 
siirtolaskentatodistukset. Jäljempänä 
9 artiklan 1 b kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 
tunnustettava kyseisiä yhteishankkeita 
koskevat siirtolaskentatodistukset. Tässä 
kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio voi 
kieltäytyä tunnustamasta 
siirtolaskentatodistusta ainoastaan 
objektiivisin, avoimin ja syrjimättömin 
perustein.
Jos tässä kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio 
kieltäytyy tunnustamasta 
siirtolaskentatodistusta, komissio voi 
päätöksellään edellyttää kyseistä 
jäsenvaltiota tunnustamaan sen
Jäsenvaltioilta, jotka eivät käytä 
9 artiklan 1 b kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua vaihtoehtoa, ei kuitenkaan 
edellytetä muiden jäsenvaltioiden 
myöntämien siirtolaskentatodistusten 
tunnustamista.
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4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiettynä kalenterivuonna tuotettua 
uusiutuvaa energiaa koskevat 
siirtolaskentatodistukset myönnetään 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
kyseisen vuoden päättymisestä.
5. Siirtolaskentatodistukset eivät sinänsä 
merkitse oikeutta päästä osalliseksi 
kansallisista tukijärjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, lämmitys-ja jäähdytysenergiaa koskevat 
siirtolaskentatodistukset ovat vapaaehtoinen järjestelmä, jonka tietyt jäsenvaltiot voivat 
hyväksyä luodakseen joustoa muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit ja 

siirtolaskentatodistusrekisterit

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin, ja 
jos jäsenvaltiot käyttävät 9 artiklan 
1 b kohdan a tai c alakohdassa asetettua 
joustovälinettä, 
siirtolaskentatodistusrekisterin 
perustaminen ja ylläpito;

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) alkuperätakuiden, ja jos jäsenvaltiot 
käyttävät 9 artiklan 1 b kohdan a tai c 
alakohdassa asetettua joustovälinettä, 
siirtolaskentatodistusten myöntäminen;

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 42/92 PR\722155FI.doc

FI

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) alkuperätakuiden siirtojen kirjaaminen; (c) alkuperätakuiden, ja jos jäsenvaltiot 
käyttävät 9 artiklan 1 b kohdan a tai 
c alakohdassa asetettua joustovälinettä, 
siirtolaskentatodistusten siirtojen 
kirjaaminen;

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) alkuperätakuiden peruuttaminen; (d) alkuperätakuiden, ja jos jäsenvaltiot 
käyttävät 9 artiklan 1 b kohdan a tai 
c alakohdassa asetettua joustovälinettä, 
siirtolaskentatodistusten peruuttaminen;

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden, ja jos jäsenvaltiot 
käyttävät 9 artiklan 1 b kohdan a tai 
c alakohdassa asetettua joustovälinettä, 
siirtolaskentatodistusten määristä.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin, ja 
jos jäsenvaltiot käyttävät 9 artiklan 
1 b kohdan a tai c alakohdassa asetettua 
joustovälinettä, 
siirtolaskentatodistusrekisteriin on 
kirjattava kunkin henkilön hallussa olevat 
alkuperätakuut ja siirtolaskentatodistukset.
Alkuperätakuu voi sisältyä kerrallaan vain 
yhteen rekisteriin.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallinen toimivaltainen elin 
vastaa yksinään alkuperätakuista ja 
siirtolaskentatodistuksista, jos jäsenvaltio 
on vapaaehtoisesti päättänyt niitä käyttää, 
ja kaikista laitoksista, jotka käyttävät 
uusiutuvia energialähteitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Toimivaltainen elin ei 
vastaa alkuperätakuiden ja 
siirtolaskentatodistusten myöntämisestä 
laitoksille, jotka käyttävät uusiutuvia 
energialähteitä muissa jäsenvaltioissa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisesti muissa 
jäsenvaltioissa sijaitsevien toimivaltaisten 
elinten vastuualuetta ei loukata.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuista ja – jos jäsenvaltio on ne vapaaehtoisesti valinnut –
siirtolaskentatodistuksista olisi oltava vastuussa yksi ainut toimivaltainen elin.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 

Poistetaan.
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johtuvina maksuina, jolloin takuu on 
jätettävä tukijärjestelmän perustaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle
elimelle,

Or. en

Perustelu

Määritelmän mukaisesti alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, joka toimii todisteena siitä, 
että tietty määrä energiaa on tuotettu uusiutuvista lähteistä, sähköntuotantoa koskevien 
tietojen ilmoitusvelvollisuutta varten. Tarkistuksella selkeytetään tätä seikkaa.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määritelmän mukaisesti alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, joka toimii todisteena siitä, 
että tietty määrä energiaa on tuotettu uusiutuvista lähteistä, sähköntuotantoa koskevien 
tietojen ilmoitusvelvollisuutta varten. Tarkistuksella selkeytetään tätä seikkaa.

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 46/92 PR\722155FI.doc

FI

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) energian toimittaja tai kuluttaja päättää 
käyttää alkuperätakuuta todisteena 
uusiutuvan energian osuudesta tai määrästä 
energiayhdistelmässään eritoten 
direktiivissä 2003/54/EY tarkoitettua 
sähköntuotantoa koskevien tietojen 
ilmoitusvelvollisuutta varten; tässä 
tapauksessa alkuperätakuu on jätettävä sen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle, jossa kyseisessä 
energiayhdistelmässä kuvattu energia on 
kulutettu.

Or. en

Perustelu

Määritelmän mukaisesti alkuperätakuu on sähköinen asiakirja, joka toimii todisteena siitä, 
että tietty määrä energiaa on tuotettu uusiutuvista lähteistä, sähköntuotantoa koskevien 
tietojen ilmoitusvelvollisuutta varten. Tarkistuksella selkeytetään tätä seikkaa.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat vaatia kyseistä 
energian toimittajaa tai kuluttajaa 
toimittamaan siirtolaskentatodistuksen 
peruutettavaksi yhdessä kunkin 
alkuperätakuun kanssa, jos 
alkuperätakuu on myönnetty kyseiselle 
energiayksikölle.

Or. en
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Perustelu

On järkeenkäypää, jos jäsenvaltioille, jotka tuovat uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä, annetaan oikeus vaatia, että nämä tuonnit lasketaan osaksi kansallista tavoitetta.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimivaltainen elin peruuttaa 1 kohdan 
mukaisesti toimitetut alkuperätakuut heti, 
kun ne on toimitettu.

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

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuut on peruutettava niin pian kuin ne on toimitettu toimivaltaiselle elimelle.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta varmistetaan, että tässä 
direktiivissä säädetyt sähkön, lämmitys- ja 
jäähdytysenergian tuotantoa koskevien 
tietojen luovuttamista koskevat 
vaatimukset täyttyvät, on silloin kun 
toimivaltainen elin peruuttaa 
alkuperätakuun, vastaava määrä 
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uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 
energiaa poistettava rekisteristä. Tällä 
peruuttamisella estetään, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevaa sähköä ja 
lämmitys- ja jäähdytysenergiaa koskevat 
ilmoitetut tiedot lasketaan kahteen 
kertaan.

Or. en

Perustelu

Alkuperätakuut on peruutettava niin pian kuin ne on toimitettu toimivaltaiselle elimelle, jotta 
vältetään ilmoitustodistusten laskemista kahteen kertaan.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Siirtolaskentatodistusten jättäminen 
peruutettaviksi

1. Jäsenvaltioiden, jotka päättävät liittyä 
9 artiklan 1 b kohdan a tai c alakohdassa 
tarkoitettuihin joustojärjestelmiin, on niin 
kauan kuin ne käyttävät näitä järjestelmiä 
vaadittava kyseistä energiayksikköä 
koskevan siirtolaskentatodistuksen 
toimittamista peruutettavaksi 7 artiklan 
mukaisesti nimitetylle toimivaltaiselle 
elimelle, jos:
(a) sähköyksikön tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiayksikön tuotanto 
uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksessa saa tukea 
syöttötariffimaksuina, lisämaksuina, 
verovähennyksinä tai tarjouskilpailusta 
johtuvina maksuina, jolloin 
siirtolaskentatodistus on jätettävä 
tukijärjestelmän perustaneen jäsenvaltion 
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nimeämälle toimivaltaiselle elimelle,
(b) uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähköyksikkö tai uusiutuvista 
energialähteistä kapasiteetiltaan 
vähintään 5 MWth laitoksessa tuotettu 
lämmitys- tai jäähdytysenergiayksikkö 
otetaan huomioon arvioitaessa toimijan 
uusiutuvan energian velvoitteen 
täyttymistä, jolloin siirtolaskentatodistus 
on jätettävä velvoitteen asettaneen 
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle 
elimelle;
2. Edellä 1 kohdan tarkoituksiin 
jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
siirtolaskentatodistus toimitetaan 
toimivaltaiselle elimelle yhdessä kyseiselle 
energiayksikölle myönnetyn 
alkuperätakuun kanssa.
3. Jos toimija on jättänyt yhden tai 
useamman siirtolaskentatodistuksen 
toimivaltaiselle elimelle 1 kohdan a tai b 
alakohdan mukaisesti, toimijan on:
(a) pyydettävä 6 a artiklan 1 kohdan 
mukaisesti siirtolaskentatodistukset 
kaikelle tulevalle uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevalle 
tuotannolle samasta laitoksesta;
(b) jätettävä nämä 
siirtolaskentatodistukset peruutettaviksi 
samalle toimivaltaiselle elimelle.
4. Jäsenvaltioiden on myös sallittava 
toimijoiden toimittaa 
siirtolaskentatodistukset toimivaltaiselle 
elimelle peruutettavaksi vapaaehtoiselta 
pohjalta, minkä avulla varmistetaan 
kuluttajille tarjottavan vihreän energian 
tuotannon lisääminen.
5. Toimivaltainen elin peruuttaa 
1 kohdan, 3 kohdan ja 8 artiklan 
1 a kohdan mukaisesti toimitetut 
siirtolaskentatodistukset heti, kun ne on 
sille toimitettu.
6. Siirtolaskentatodistuksia ei saa jättää 
toimivaltaisen elimen peruutettaviksi yli 
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1 vuoden kuluttua niiden 
myöntämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Niille jäsenvaltioille, jotka liittyvät tiettyihin joustojärjestelmiin, siirtolaskentatodistukset 
voivat toimia välineenää siirtojen laskemisessa.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden siirtäminen Kansalliset tukijärjestelmät ja 
joustovälineet

Or. en

Perustelu

Artikla tarkistettuna käsittelee kansallisia tukijärjestelmiä ja joustovälineitä, joita jäsenvaltiot 
voivat käyttää.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta ja 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansalliset tukijärjestelmät uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseksi ovat 
tärkein väline 3 artiklassa kuvattujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Jäsenvaltiot 
voivat vapaasti valita erilaisia 
tukijärjestelmiä uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevalle 
energialle.
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alkuperätakuut on välittömästi 
peruutettava vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen elimen toimesta.

1 a. Niin kauan kuin ei ole olemassa koko 
Euroopan unionin kattavaa 
tukijärjestelmää ja jotta taataan, että 
kansallisilla tukijärjestelmillä voidaan 
saavuttaa tehokkaasti tämän direktiivin 
tavoitteet, on jätettävä jäsenvaltioiden 
päätettäväksi, myöntävätkö ne muissa 
jäsenvaltioissa tuotetulle uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevalle 
energialle oikeuden päästä osalliseksi 
kansallisista tukijärjestelmistään, ja missä 
määrin.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian edistämisessä tärkein väline on jäsenvaltioiden tukijärjestelmät.
Tukijärjestelmille lankeaa suurin vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja se kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen soveltamisalaan.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kansallisen tukijärjestelmän lisäksi ja 
joustavuuden lisäämiseksi uusiutuvaa 
energiaa koskevien 3 artiklan mukaisten 
kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa 
jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä 
vapaaehtoiselta pohjalta yhden tai 
useamman seuraavan vaihtoehdon 
puitteissa:
(a) Jäsenvaltiot voivat päättää myöntää 
siirtolaskentatodistuksia 6 a artiklan 
1 kohdan mukaisesti, niin että niitä 
voidaan siirtää henkilöiden välillä.
Tällainen siirtäminen voi tapahtua 
siirtolaskentatodistuksen kohteena olevan 
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energian siirron yhteydessä tai siitä 
erillään. Siirtolaskentatodistusten 
siirtäminen henkilöiden välillä eri 
jäsenvaltioissa on mahdollisia ainoastaan, 
jos:
– siirtolaskentatodistuksen myöntänyt 
jäsenvaltio on ylittänyt liitteessä I olevassa 
B osassa asetetut velvoittavat väliaikaiset 
vähimmäistavoitteensa niiden kahden 
vuoden aikana, jotka edeltävät 
välittömästi ajanjaksoa, jonka aikana 
siirto on voimassa,
– ne on myönnetty tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen käyttöön otetuissa 
laitoksissa uusiutuvista energialähteistä 
tuotetulle energialle.
(b) Kaksi tai useampi jäsenvaltiota voi 
sopia uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian siirtämisestä 
tilastollisesti toistensa välillä ja laskea sen 
hyväksi kansallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Määrä, jonka jäsenvaltio 
voi siirtää toiselle jäsenvaltiolle tämän 
vaihtoehdon mukaisesti, on rajoitettu 
uusiutuvista energialähteistä saadun 
energian kokonaismäärään, joka on 
hyötynyt kyseisen jäsenvaltion 
tukijärjestelmästä. Jäsenvaltio voi siirtää 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevaa energiaa tilastollisesti toiselle 
jäsenvaltiolle ainoastaan, jos sen osuus 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevasta energiasta on ylittänyt liitteessä I 
olevassa B osassa asetetut velvoittavat 
väliaikaiset vähimmäistavoitteet niiden 
kahden vuoden aikana, jotka edeltävät 
välittömästi ajanjaksoa, jonka aikana 
siirto on voimassa. Tällaiset siirrot tulevat 
voimaan vasta kun kaikki siirrossa 
mukana olevat jäsenvaltiot ovat 
ilmoittaneet siirrosta komissiolle.
(c) Jäsenvaltiot voivat sopia 
yhteishankkeista, joissa yksi tai useampi 
jäsenvaltio (sijoittajamaat) tukevat 
uusiutuvaa energiaa koskevaa hanketta 
toisessa jäsenvaltiossa (isäntämaa).
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Tällaisessa tapauksessa isäntämaa ja 
sijoittajamaa voivat tilastollisesti siirtää 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevaa energiaa toisilleen tai isäntämaan 
on myönnettävä siirtolaskentatodistuksia 
kyseisessä uusiutuvan energian 
hankkeessa tuotetulle energialle ja 
siirrettävä nämä todistukset 
sijoittajamaalle. Jäsenvaltiosta voi tulla 
tämän vaihtoehdon c mukaisten 
yhteishankkeiden isäntämaa ainoastaan, 
jos sen osuus uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevasta 
energiasta on ylittänyt liitteessä I olevassa 
B osassa kuvatun ohjeellisen kehityspolun 
niiden kahden vuoden aikana, jotka 
edeltävät välittömästi yhteishankkeen 
toiminta-ajanjaksoa, ainakin sillä 
energiamäärällä, joka kyseisessä 
yhteishankkeessa on tarkoitus tuottaa.
(d) Kaksi tai useampi jäsenvaltio voi sopia 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
tavoitteiden saavuttamiseen pyrkimisestä 
yhdessä, esim. perustamalla yhteisiä 
rajatylittäviä järjestelmiä tai avaamalla 
energiatukijärjestelmänsä muille 
jäsenvaltioille.
Jos kaksi tai useampi jäsenvaltiota 
päättää vapaaehtoiselta pohjalta pyrkiä 
3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisiin 
tavoitteisiin yhdessä, kokonaistavoite ja 
velvoittavat väliaikaistavoitteet lasketaan 
yhteisesti kyseisten jäsenvaltioiden 
ryhmälle niiden liitteessä I olevan A ja 
B osan mukaisten yksittäisten väliaikais-
ja kokonaistavoitteiden keskiarvosta, jota 
painotetaan kunkin mukana olevan 
jäsenvaltion odotettavissa olevalla 
energian loppukulutuksella vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en
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Perustelu

Suurin osa ponnisteluista kokonaistavoitteen saavuttamiseksi on tultava kansallisista toimista.
Niinpä on olennaista, että hallitukset voivat suunnitella tukijärjestelmiä, jotka sopivat 
parhaiten kansallisiin olosuhteisiin. Siirtoja henkilöiden välillä, tilastollisia siirtoja, 
yhteishankkeita tai yhteisiä rajatylittäviä järjestelmiä voidaan käyttää joustovälineinä 
jäsenvaltioissa, jotka vapaaehtoisesti voivat päättää pyrkiä yhdessä tavoitteisiinsa.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltiot, jotka käyttävät 
1 b kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoja a 
tai d, voivat 8 a artiklan 3 kohdan 
säännöksistä poiketen päättää antaa 
toimijoiden toimittaa 
siirtolaskentatodistuksia peruutettavaksi 
eri toimivaltaisille elimille jäsenvaltioissa, 
jotka käyttävät samoja joustovaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Tämä lisäys on välttämätön, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 9 ja 8 a artiklan kanssa.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ympäristötavoitteet taikka heikentämään 
sen kykyä noudattaa 3 artiklan 1 ja 
2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Koska kansalliset toimet ja kansalliset tukijärjestelmät ovat tärkein tekijä kokonaistavoitteen 
saavuttamisessa, niiden hyvä toiminta on taattava.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska kansalliset toimet ja kansalliset tukijärjestelmät ovat tärkein tekijä kokonaistavoitteen 
saavuttamisessa, niiden hyvä toiminta on taattava.
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Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Näitä osia komission ehdotuksesta ei enää tarvita.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\722155FI.doc 57/92 PE405.949v01-00

FI

Perustelu

Tällä direktiivillä perustettuja joustovälineitä on arvioitava.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden peruuttamisen 
vaikutukset

Siirtolaskentatodistusten peruuttamisen 
vaikutukset

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa selitetään, kuinka joustovälineet lasketaan.
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirtolaskentatodistuksia, jotka on 
toimitettu toimivaltaisille elimille 
vapaaehtoiselta pohjalta 8 a artiklan 
4 kohdan mukaisesti, ei oteta huomioon 
arvioitaessa, miten jäsenvaltiot ovat 
täyttäneet tämän direktiivin kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset. Näin 
ollen vastaava määrä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa 
vähennetään 1 a kohdan mukaisesti, 
mutta sitä ei lisätä yhdellekään 
jäsenvaltiolle 1 b kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa selitetään, kuinka joustovälineet lasketaan.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos kahden tai useamman 
jäsenvaltion sopimus uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
siirtämisestä tilastollisesti toistensa välillä 
9 artiklan 1 b kohdan b alakohdan 
mukaisesti on tullut voimaan, tällaisilla 
siirroilla on sama vaikutus sen arviointiin 
1 kohdan mukaisesti, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia 
tavoitteita koskevat vaatimukset täyttyvät, 
kuin vastaavia energiantuotantovuosia 
koskevien siirtolaskentatodistusten 
vastaavan määrän siirrolla.
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Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa selitetään, kuinka joustovälineet lasketaan.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Välittömien seuraamusten mekanismi

1. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pyrkivät selkeästi ja tehokkaasti 
täyttämään tämän direktiivin tavoitteet, 
komissio perustaa niihin kohdistuvan 
välittömien seuraamusten mekanismin.
2. Komissio määrää suoria seuraamuksia 
jäsenvaltioille, jotka eivät toimi tämän 
direktiivin mukaisesti eivätkä saavuta 
liitteessä I olevassa B osassa asetettuja 
velvoittavia väliaikaistavoitteita 
välittömästi edeltävän kahden vuoden 
jakson aikana ja jotka eivät voi todistaa 
vastaanottaneensa 
siirtolaskentatodistuksia kolmannelta 
jäsenvaltiolta (joka on ylittänyt 
tavoitteensa) 3 ja 9 artiklan mukaisesti.
Jos kyseessä ovat kahden tai useamman 
jäsenvaltion yhteishankkeet tai yhteiset 
kansalliset suunnitelmat, komissio 
määrää yhteisiä sakkoja jäsenvaltioille, 
jotka osallistuvat kyseiseen yhteiseen 
sovellukseen tai suunnitelmaan ja jotka 
eivät ole saavuttanett yhteisiä velvoittavia 
kehityspolkutavoitteita.
3. Komissio hyväksyy tarvittavat 
toimenpiteet 1 kohdan soveltamiseksi ja 
eritoten tarvittavien suuntaviivojen 
laatimiseksi koskien laskentamenetelmiä 
ja rikkomuksia koskevien seuraamusten 
perintää ja näiden tulojen sijoittamiseen 

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 60/92 PR\722155FI.doc

FI

tarkoitetun rahaston perustamista ja 
hallintoa koskevien sääntöjen 
hyväksymistä vuoden 2010 loppuun 
mennessä Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
(käyttötarkoitukseensa sidotut tulot).
Nämä täytäntöönpanotoimet sisältävät 
myös säännöksiä rahaston hallinnosta ja 
sen käytöstä uusiutuvan energian 
hankkeisiin jäsenvaltioissa, jotka ovat 
ylittäneet tavoitteensa, ja yleensä ottaen 
uusiutuvan energian ja paremman 
energiatehokkuuden tutkimuksen, 
tuotannon ja käytön edistämiseen ja 
tehostamiseen Euroopan unionissa.
4. Komissio aloittaa välitöntä 
seuraamusta koskevan menettelyn heti 
sen jälkeen, kun jäsenvaltion 
kertomuksen arvioinnista on ilmennyt tai 
kun on saatu kokoon todisteita siitä, että 
kyseinen jäsenvaltio ei ole noudattanut 
velvoitteitaan.
5. Seuraamus lasketaan vertaamalla 
jäsenvaltion uusiutuvan energian 
puuttuvia megawattitunteja sen 
pakolliseen tavoitteeseen, ja se asetetaan 
sopivalle tasolle, jotta se muodostaa 
jäsenvaltiolle voimakkaan kannustimen 
investointeihin uusiutuvaan energiaan 
tavoitteena kansallisten tavoitteiden 
saavuttaminen ja jopa ylittäminen.
6. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
myös sitä täydentämällä, päätetään 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

7. Seuraamuksen maksaminen ei vapauta 
jäsenvaltiota sen velvoitteesta saavuttaa 
liitteessä I olevassa B osassa asetetut 
velvoittavat väliaikaiset tavoitteet ja 
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liitteessä I olevan taulukon kolmannessa 
sarakkeessa asetettu kokonaistavoite. 
Myös 4 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 
tässä tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Kiintiöitä ja maksuja on kauan käytetty sääntelyvälineinä yhteisön lainsäädännössä. Osana 
ympäristöpolitiikkaa olisi nyt hyväksyttävä seuraamus, joka luo jäsenvaltioille kannustimia 
tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä olisi laskettava niin, että varmistetaan, että jäsenvaltioilla 
on vahvat kannustimet investoida uusiutuvaan energiaan, jotta ne saavuttavat ja jopa ylittävät 
tavoitteensa. Nykyisten taloudellisten laskelmien mukaan 90 euroa puuttuvaa uusiutuvan 
energian megawattituntia kohden olisi sopiva laskentapohja seuraamuksille.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Kuluttajansuoja

1. Jäsenvaltioiden, joissa on 
tukijärjestelmiä uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevalle energialle, on 
edellytettävä alkuperätakuiden 
myöntämistä tuetulle energiatuotannolle.
Jäsenvaltioiden on myös selvitettävä, 
kuinka nämä alkuperätakuut myönnetään 
energian loppukuluttajille tai näiden 
toimittajille.
2. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
toimittajilta, jotka myyvät uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa 
loppukuluttajille, toimittamaan vuosittain 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
elimelle vapaaehtoiselta pohjalta 
8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti 
sellainen määrä siirtolaskentatodistuksia, 
joka vastaa vähintään kolmasosaa 
loppukuluttajille myydystä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
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osuudesta.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen näiden 
vaatimusten noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Vihreäksi merkityn sähkön olisi oltava kuluttajalle lisänä joka tapauksessa olemassa oleviin 
kansallisiin tukijärjestelmiin. Tämä voidaan tehdä ostamalla siirtolaskentatodistuksia 
vapaaehtoiselta pohjata.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

12 artikla 12 artikla

Hallinnolliset menettelyt, säännökset ja 
määräykset

Hallinnolliset menettelyt, säännökset,
määräykset ja rahoitus

Or. en

Perustelu

Rahoituksen saatavuus on avaintekijä Euroopassa tarvittavassa uusiutuvan energian 
kehittämisessä.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
että:

Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava
ennen 31 päivää joulukuuta 2010, että:

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioille on asetettava selkeä määräaika esittää konkreettisia toimia hallinnollisista 
menettelyistä, säännöksistä ja määräyksistä uusiutuvan energian edistämiseksi.

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) perustetaan yksittäinen hallintoelin 
vastaamaan uusiutuvan energian 
tuotantolaitosten valtuutus-, hyväksyntä-
ja toimilupahakemusten käsittelystä ja 
hakijoiden neuvonnasta;

Or. en

Perustelu

"Yhden luukun" järjestelmä, jolla koordinoidaan kaikki tarvittavat eri hallintotasojen 
valtuutukset, mahdollistaa uusiutuvan energian investointien lisääntymisen. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi perustettava yksi hallinnollinen elin viimeistään 31. joulukuuta 2010.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä; ja

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
tukijärjestelmästä hyötymisen 
edellytyksenä olevat uusiutuvan energian
laitteiden ja järjestelmien tekniset 
spesifikaatiot. Jos asiasta on olemassa 
eurooppalaisia standardeja, kuten 
ympäristömerkintöjä, energiamerkintöjä tai 

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

muita eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä, ja 
niillä ei saa tehdä kansallisista 
markkinoista suljettuja.

Or. en

Perustelu

Kansallisia teknisiä spesifikaatioita ei saa käyttää kansallisten markkinoiden suojeluun.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Paikallis- ja aluehallinnon on sovellettava yhteisön ja kansallisia päätöksiä koskien 
uusiutuvan energian kehittämistä. Ne ovat tärkeitä tekijöitä investointiturvan luomisessa 
asettaessaan selkeitä sääntöjä.
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Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa.

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

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian laitteiden pakollinen asentaminen kaikkiin uusiin rakennuksiin ja 
perusparannusten yhteydessä nopeuttaa oleellisesti uusiutuvan energian käytön leviämistä.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on aktiivisesti 
edistettävä energiaa tuottavia 
rakennusmalleja hallinnollisissa ja 
asuinrakennuksissa vuoden 2010 jälkeen 
ja tehtävä energiaa tuottavista 
rakennuksista vaatimus viimeistään 
vuonna 2015.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 
rakennukset ja julkisten tai muiden 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
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viranomaisten rakennukset ovat 
edelläkävijöinä uusiutuvan energian 
käytössä ja että niitä sovelletaan 
energiantuottostandardeja vuodesta 2012 
alkaen.
Kaikkien julkisten tai vastaavien 
rakennusten katot annetaan kolmansien 
henkilöiden käyttöön uusiutuvan 
energian tuotantolaitteiden 
asentamisinvestointeja varten.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on koordinoitava paikallis- ja alueviranomaisten kanssa malleja nykyisen 
rakennuskannan uudistamiseksi, olemassa olevan kaukolämpö- tai -jäähdytysjärjestelmän 
uudistamiseksi tai uuden rakentamiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamiseksi.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin
muuntoteknologioihin, joilla päästään 
kotitalous- ja kaupallisissa sovelluksissa 
vähintään 85 prosentin ja teollisissa 
sovelluksissa vähintään 70 prosentin 
muuntohyötysuhteeseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisia tukijärjestelmiä suunnitellessaan jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota teknologioihin, jotka mahdollistavat mahdollisimman korkean biomassan 
muuntohyötysuhteen.
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Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmaan sitoutunutta lämpöä käyttäviä lämpöpumppuja ei pidetä uusiutuvana energialähteenä.
Sen sijaan ne otetaan huomioon direktiivin 2006/32/EY (energian loppukäytön tehokkuus ja 
energiapalvelut) mukaisissa energiatehokkuusvaatimuksissa.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aurinkoenergian osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä laitteita ja järjestelmiä, 
joilla päästään vähintään 35 prosentin 
muuntohyötysuhteeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ajatus ei ole kannattava, sillä se syrjii lasittamattomia aurinkovesilämmittimiä ja 
laajempia kodin aurinkolämpöjärjestelmiä.
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Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. On taattava Euroopan laajuisesti 
merkittävät uusiutuvaa energiaa koskevat 
hankkeet, yksityinen rahoitus ja hyvä 
saatavuus yleisölle.
Jotta helpotetaan 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamisen rahoitusta, komission ja 
jäsenvaltioiden on esitettävä viimeistään 
vuonna 2009 analyysi ja suunnitelma, 
joilla pyritään erityisesti:
– käyttämään rakennerahastoja 
paremmin uusiutuvaan energiaan
– käyttämään paremmin ja enemmän 
Euroopan investointipankin ja muiden 
julkisten rahoituslaitosten varoja
– lisäämään riskipääoman saatavuutta, 
muun muassa analysoimalla 
mahdollisuutta perustaa uusiutuvaan 
energiaan Euroopan unionissa tehtävissä 
investoinneissa riskinjakoväline, joka 
vastaa GEEREF-aloitetta, joka on rajattu 
Euroopan unionin ulkopuolelle tehtäviin 
uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskeviin 
investointeihin.

Komissio analysoi muun muassa, kuinka 
näitä uusia rahoitusmahdollisuuksia 
voitaisiin käyttää Euroopan laajuisesti 
merkittävien uusiutuvaa energiaa 
koskevien hankkeiden nopeuttamiseen, 
erityisesti
– nopeuttamalla sellaisten kuntien ja 
kaupunkien kehittämistä, jotka käyttävät 
täysin tai suurelta osin uusiutuvaa 
energiaa, "Covenant of majors" -aloitteen 
puitteissa
– nopeuttamalla Pohjanmeren ja 
Itämeren rannikoiden tuuli- ja 
merienergiapotentiaalin kehittämiseen 
tarvittavan infrastruktuuriverkon 
kehittämistä
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– nopeuttamalla biomassaan perustuvan 
kaukolämpö- ja -jäähdytysverkostojen 
käyttöönottoa unionin pohjoisissa ja 
itäisissä maissa yhdessä olemassaolevaa 
rakennuskantaa koskevan 
jälkiasennusohjelman kanssa
– nopeuttamalla yhteenliitoksia 
Välimeren maiden kanssa, jotta voidaan 
täysimääräisesti hyödyntää laaja tuuli- ja 
aurinkoenergiapotentiaali unionin 
eteläisissä valtioissa ja naapurimaissa.

Or. en

Perustelu

20 prosentin kokonaistavoite saavutetaan helpommin, jos käytetään paremmin EU:n 
toimielinten käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden rahoitusmahdollisuuksien 
tulisi ennen kaikkea auttaa käynnistämään neljän Euroopan laajuisesti merkittävän hankkeen 
nopea kehitys.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Uusituvia energialähteitä koskeva direktiivi ei voi kattaa ilmaan sitoutunutta lämpöä 
käyttäviä lämpöpumppuja. Sen sijaan se voi kattaa geotermistä energiaa käyttävät 
lämpöpumput.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on laadittava 
suunnittelijoille ja arkkitehdeille 
ohjeistusta, että he pystyvät 
asianmukaisesti harkitsemaan uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian sekä 
kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 
käyttöä, kun teollisuus- ja asuinalueita 
kaavoitetaan, suunnitellaan, rakennetaan ja 
kunnostetaan.

4. Jäsenvaltioiden on laadittava 
suunnittelijoille, sosiaalisille 
asuntoyhtiöille, kiinteistöjohtajille, 
paikallisille päättäjille ja arkkitehdeille 
ohjeistusta, että he pystyvät 
asianmukaisesti harkitsemaan uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian sekä 
kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen 
käyttöä, kun teollisuus- ja asuinalueita 
kaavoitetaan, suunnitellaan, rakennetaan ja 
kunnostetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki tekijät rakennuksia koskevassa päätöksenteossa on otettava mukaan.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

14 artikla 14 artikla
Pääsy sähköverkkoon Pääsy sähköverkkoon, putkiin ja 

kaukolämpö- ja –jäähdytysverkkoihin 
sekä niiden toiminta

Or. en
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Perustelu

Pääsy infrastruktuuriin on tärkeää kaikelle uusiutuvalle energialle, ei ainoastaan sähkölle.

Tarkistus 94

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, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, uusia varastointilaitoksia ja 
asianmukaisia tiedotus- ja 
viestintävälineitä, niin, että otetaan 
huomioon uusiutuvia energialähteitä 
käyttävän sähköntuotannon kehitys, 
riittävän nopeasti ja liitteessä I olevassa A 
ja B osassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan jäsenvaltioiden 
on arvioitava tarvetta laajentaa ja/tai 
vahvistaa olemassaolevaa 
infrastruktuuria, niin että helpotetaan 
vuoden 2020 kansallisen tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan uusiutuvan 
energian määrän liittämistä siihen.

Or. en

Perustelu

Varastojen lisäkapasiteetti ja tietotekniikan käyttö verkkojen hallinnointijärjestelmien 
tehostamiseksi helpottavat uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön lisäystä.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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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 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii.

niiden alueella toimivat siirto- ja 
jakeluverkko-operaattorit takaavat 
ensisijaisesti uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön siirron ja jakelun, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden ja 
toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on 
lisäksi säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle.
Verkonhaltijoiden ja sähköpörssien on 
asetettava tuotantolaitosten sähkön 
jakelussa etusijalle uusiutuvia 
energialähteitä käyttävät tuotantolaitokset 
siinä määrin kuin kansallisen 
sähköjärjestelmän turvallisuus sen sallii ja 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien 
toimintasääntöjen mukaisesti. Tästä 
periaatteesta voidaan poiketa ainoastaan, 
jos kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus on uhattuna. Asianomaisella 
verkonhaltijalla tai sähköpörssillä on 
todistustaakka, jos ensisijaisen jakelun 
periaatetta ei noudateta. Todisteiden 
lisäksi on toimitettava suunnitelma 
korvauksista vahinkoa kärsineelle 
uusiutuvan energian tuottajalle.
Verkonhaltijan ja/tai sähköpörssitoimijan 
on raportoitava internetissä asiaa 
koskevista ratkaisuista ja toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

On korostettava kansallisten sääntelyviranomaisten asemaa verkkoja koskevien sääntöjen 
laatimisessa. Todistustaakka, jos ensisijaisen jakelun periaatetta ei noudateta, on 
siirtoverkonhaltijoilla tai sähköpörssillä, ja siitä on viestitettävä avoimesti.
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten on varmistettava, 
että siirto- ja jakeluverkonhaltijat 
julkaisevat joka toinen vuosi raportin, 
jossa kuvataan kapasiteetin määrä, joka 
voidaan liittää kuhunkin solmukohtaan 
rajoituksitta ja rajoituksin.
Jälkimmäisessä tapauksessa on 
ilmoitettava osittaisten rajoitusten 
mahdollisuus ja todennäköisyys.

Or. en

Perustelu

Sähköverkon eri solmukohtien kapasiteetin avoimuus on olennaisen tärkeää investoijille.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 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 tai toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten on vaadittava, että 
siirto- ja jakeluverkko-operaattorit laativat 
ja julkaisevat omat vakioidut sääntönsä 
sellaisista teknisistä mukautuksista kuten 
verkon toiminnan parantamisesta
johtuvien kustannusten jakautumisesta ja 
jakamisesta, jotka ovat tarpeen uusiutuvia 
energialähteitä hyödyntävien uusien 
sähköntuottajien liittämiseksi verkkoon.
Nämä säännöt on julkaistava viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010.

Or. en
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Perustelu

Päivittäiset verkko-operaatiot eroavat verkon vahvistamisesta.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sääntöjen on perustuttava objektiivisiin, 
läpinäkyviin ja syrjimättömiin perusteisiin, 
joissa otetaan erityisesti huomioon kaikki 
kyseisten tuottajien verkkoon liittymisen 
kustannukset ja hyödyt sekä syrjäseuduilla 
ja harvaan asutuilla alueilla toimivien 
tuottajien erityisolosuhteet. Säännöissä 
voidaan määrätä erityyppisistä liittymistä.

Sääntöjen on perustuttava objektiivisiin, 
läpinäkyviin ja syrjimättömiin perusteisiin, 
joissa otetaan erityisesti huomioon kaikki 
kyseisten tuottajien verkkoon liittymisen 
kustannukset ja pitkän aikavälin hyödyt 
sekä syrjäseuduilla ja harvaan asutuilla 
alueilla toimivien tuottajien 
erityisolosuhteet. Säännöissä voidaan 
määrätä erityyppisistä liittymistä, ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten on 
laadittava tai hyväksyttävä ne.

Or. en

Perustelu

Päivittäiset verkko-operaatiot eroavat verkon vahvistamisesta.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Laskettaessa 3 artiklassa tarkoitettuja kustannuksia tarvitaan avoimuutta.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreita 
kantamaan 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. Jäsenvaltioiden on vaadittava siirto- ja 
jakeluverkko-operaattoreita kantamaan 
verkkojen vahvistamisesta koituvat
kustannukset, jotka liittyvät liitteessä I 
asetetun kansallisen vähimmäistavoitteen 
saavuttamiseen tarvittavaan sekä suuren 
että pienen mittakaavan uusiutuvan 
energian tuotannon laajentamiseen.
Kansalliset sääntelyviranomaiset 
hyväksyvät nämä kustannukset, ja ne 
jaetaan kaikkien energian kuluttajien 
kesken.

Or. en

Perustelu

Ei olisi reilua, jos Euroopan energiamarkkinoilla uusiutuvaan energiaan sijoittavien olisi 
maksettava verkon mukauttamisesta, kun niiden kilpailijat – jo toiminnassa olevan laajan 
mittakaavan tuotannon toimijat – saivat jakaa kustannukset muille suurten verkkojen 
laajennusten aikana, joita tarvittiin niiden liittämiseksi mukaan 1960–80-luvulla.
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Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava siirto- ja 
jakeluverkko-operaattoreita tarjoamaan 
uudelle järjestelmään liittymistä haluavalle 
tuottajalle kattava ja yksityiskohtainen 
arvio liittymisen aiheuttamista 
kustannuksista. Jäsenvaltiot voivat antaa 
verkkoon liittymistä haluaville uusiutuvan 
sähkön tuottajille luvan liittymätöitä 
koskevan tarjouspyynnön tekemiseen.

5. Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten on vaadittava 
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreita 
tarjoamaan uudelle järjestelmään 
liittymistä haluavalle tuottajalle kattava ja 
yksityiskohtainen arvio liittymisen 
aiheuttamista kustannuksista. Jäsenvaltiot 
tai toimivaltaiset sääntelyviranomaiset
voivat antaa verkkoon liittymistä haluaville 
uusiutuvan sähkön tuottajille luvan päättää 
itse liittymätöistä.

Or. en

Perustelu

Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat toimivaltainen viranomainen. Uusiutuvaan energiaan 
investoivien olisi annettava päättää itse verkkoon liittymisestä.

Tarkistus 102

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kuten viimeisen 40 vuoden aikana, verkon vahvistamisen ja laajentamisen kulut jaetaan 
verkon käyttäjien kesken.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
siirto- ja jakelumaksuilla syrjitä 
uusiutuvista energialähteistä saatua sähköä 
etenkään silloin, kun sähköä tuotetaan 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
yhteisön syrjäisillä alueilla, kuten saarilla, 
sekä harvaan asutuilla alueilla.

7. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, ettei siirto- ja 
jakelumaksuilla syrjitä uusiutuvista 
energialähteistä saatua sähköä etenkään 
silloin, kun sähköä tuotetaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla yhteisön syrjäisillä 
alueilla, kuten saarilla, sekä harvaan 
asutuilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden 
perimät maksut uusiutuvia energialähteitä 
käyttävien laitosten tuottaman sähkön 
siirrosta ja jakelusta vastaavat saatavissa 
olevaa kustannushyötyä, kun laitos liitetään 
verkkoon. Kustannushyötyä voidaan saada 
esimerkiksi matalajännitteisen verkon 
suoran käytön avulla.

8. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että siirto- ja jakeluverkko-
operaattoreiden perimät maksut uusiutuvia 
energialähteitä käyttävien laitosten 
tuottaman sähkön siirrosta ja jakelusta 
vastaavat saatavissa olevaa 
kustannushyötyä, kun laitos liitetään 
verkkoon. Kustannushyötyä voidaan saada 
esimerkiksi matalajännitteisen verkon 
suoran käytön avulla.

Or. en
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Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kehitettävä koordinoitu lähestysmistapa 
Pohjanmeren ja Itämeren rannikoiden 
tuuli- ja merienergiapotentiaalin 
kehittämiseen. Tämä suunnitelma sisältää 
yksinkertaistetun lupamenettelyn, ja 
tarvittava verkkoinfrastruktuuri sekä 
maissa että rannikon edustalla on 
ensisijainen hanke Euroopan laajuisessa 
energiaverkkoaloitteessa (TEN).
Komission ja jäsenvaltioiden on 
kehitettävä koordinoitu lähestysmistapa 
tuuli- ja aurinkoenergiasta saatavan 
sähkökapasiteetin kehittämiseksi 
Välimeren alueella sekä Euroopan 
unionissa että sen ulkopuolisissa maissa.
Tarvittava verkkoinfrastruktuuri on 
ensisijainen hanke Euroopan laajuisessa 
energiaverkkoaloitteessa (TEN).

Or. en

Perustelu

Rannikoiden tuuli- ja merienergiapotentiaalin kehittäminen Pohjan- ja Itämerellä sekä 
aurinko- ja tuulienergiapotentiaalin kehittäminen Välimeren alueella helpottuu koordinoidun 
lähestymistavan avulla, ja niiden olisi oltava ensisijaisia hankkeita TEN-aloitteessa.

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Jäsenvaltioiden on arvioitava tarvetta 
laajentaa nykyistä 
kaasuverkkoinfrastruktuuria, jotta 
helpotetaan uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan kaasun liittämistä siihen.
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Or. en

Perustelu

Kaasuverkot olisi avattava biomassasta tuotetulle kaasulle, jotta maksimoidaan biokaasun 
energiakäyttö käyttämällä sitä paikoissa, joissa tarvitaan lämmitystä ja jäähdytystä.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat kaasuverkon 
siirto- ja jakeluverkko-operaattorit 
takaavat uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun kaasun siirron ja jakelun, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kaasuverkkojärjestelmän luotettavuuden 
ja turvallisuuden säilyttämistä.
Verkonhaltijan on vastattava verkkoon 
liittymisestä koituvista kustannuksista, 
mukaan lukien yhteys liittymäkohtaan, 
kaasun paineen mittausjärjestelmä, 
välineet paineenlisäystä ja kalibroitua 
mittausta varten, ja ne siirretään edelleen 
kuluttajien maksettaviksi. Tästä 
periaatteesta voidaan poiketa, jos 
uusiutuvista energialähteistä kaasua 
tuottava laitos sijaitsee vähintään 
15 kilometrin etäisyydellä lähimmästä 
käytettävissä olevasta kaasuputkesta.
Siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden on 
myös tarjottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetulle kaasulle 
ensisijainen pääsy verkkojärjestelmään, 
jos kyseinen kaasu on yhteensopiva 
verkkojärjestelmän kanssa.

Or. en
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Perustelu

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle kaasulle olisi suunniteltava samanlainen 
ensisijainen pääsy kuin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle sähkölle.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 d. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
niiden alueella toimivat siirto- ja 
jakeluverkko-operaattorit julkistamaan 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevalle kaasulle verkkoliitäntään 
tarvittavat laatuvaatimukset, jotka 
perustuvat avoimille ja syrjimättömille 
standardeille. Verkonhaltija vastaa 
kaasun hajustamisesta ja laadun 
mittaamisesta.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 e. Jäsenvaltioiden on annettava 
taloudellisia kannustimia 
lämmitysverkkojen rakentamiselle ja 
laajentamiselle uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan lämmitys-
ja jäähdytysenergian siirtoa varten.

Or. en
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Perustelu

Laajan mittakaavan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä riippuu tarvittavan kaukolämpö- ja -jäähdytysinfrastruktuurin saatavuudesta.
Kansallisilla, alue- ja paikallisviranomaisilla on tärkeä asema tässä yhteydessä.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 f. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
kaukolämpöinfrastruktuuria, niin että 
siinä otetaan huomioon laajoissa 
biomassaa, aurinkoenergiaa ja 
geotermistä energiaa käyttävissä 
laitoksissa tuotetun kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen tuotannon kehittäminen.
Kansallisissa toimintasuunnitelmissaan 
jäsenvaltioiden on arvioitava tarvetta 
rakentaa uutta infrastruktuuria, niin että 
helpotetaan vuoden 2020 kansallisen 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavan 
uusiutuvalla energialla keskitetysti 
tuotetun lämmön ja jäähdytyksen 
liittämistä siihen.

Or. en

Perustelu

Laajan mittakaavan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä riippuu tarvittavan kaukolämpö- ja -jäähdytysinfrastruktuurin saatavuudesta.
Kansallisilla, alue- ja paikallisviranomaisilla on tärkeä asema tässä yhteydessä.
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Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 8 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 g. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
pakollisia velvoitteita ja kannustimia 
olemassa oleville ja uusille kaukolämpö-
ja -jäähdytysverkoille, jotta helpotetaan 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmön ja jäähdytyksen liittämistä niihin.

Or. en

Perustelu

Lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin käytettävän biomassan, geotermisen ja aurinkoenergian 
valtava potentiaali on liitettävä nopeammin olemassa oleviin tai rakennettaviin kaukolämpö-
ja -jäähdytysinfrastruktuureihin.

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
velvoittavien väliaikaisten 
vähimmäisvaatimusten on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että vuoden 2020 kokonaistavoitteet tavoitetaan sekä Euroopan unionissa 
että jäsenvaltioissa, on hyväksyttävä myös velvoittavia väliaikaisia tavoitteita. Liitteen 
I B osassa kuvattu kehityspolku käynnistyy hyvin hitaasti, ja siinä jätetään suurin lisäys 
uusiutuvissa energialähteissä vuosille juuri ennen vuotta 2020. Jos jäsenvaltiot eivät seuraa 
tätä käyrää, niiden on hyvin vaikeaa saavuttaa vuoden 2020 tavoite. Niinpä sitä olisi 
pidettävä absoluuttisena minimivaatimuksena.
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Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

LIITE II – Normalisointisääntö 
vesivoimalla tuotetun sähkön määrän 

huomioon ottamiseksi

LIITE II

A. Normalisointisääntö vesivoimalla 
tuotetun sähkön määrän huomioon 
ottamiseksi

Tietyssä jäsenvaltiossa vesivoimalla 
tuotettu sähkö otetaan huomioon seuraavan 
normalisointisäännön mukaisesti:

Tietyssä jäsenvaltiossa vesivoimalla 
tuotettu sähkö otetaan huomioon seuraavan 
normalisointisäännön mukaisesti:

QN(norm) = CN * 15/
14
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Qi QN(norm) = CN * 15/
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jossa jossa

N = viitevuosi; N = viitevuosi;

QN(norm) = jäsenvaltion kaikista 
vesivoimalaitoksista peräisin olevan 
sähkön normalisoitu laskennallinen määrä 
vuonna N laskentatarkoituksia varten;

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);

Qi = jäsenvaltion kaikissa laitoksissa 
vuonna i tosiasiallisesti tuotetun sähkön 
määrä ilmaistuna gigawattitunteina (GWh);

Ci = jäsenvaltion kaikkien laitosten 
kokonaiskapasiteetti vuonna i ilmaistuna 
megawatteina (MW).

Ci = jäsenvaltion kaikkien laitosten 
kokonaiskapasiteetti vuonna i ilmaistuna 
megawatteina (MW).

B. Normalisointisääntö tuulivoimalla 
tuotetun sähkön määrän huomioon 
ottamiseksi

Tietyssä jäsenvaltiossa tuulivoimalla 
tuotettu sähkö otetaan huomioon 
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seuraavan normalisointisäännön 
mukaisesti:

jossa

N = viitevuosi;

QN(norm) = jäsenvaltion kaikista 
tuulivoimalaitoksista 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

Perustelu

Kuten vesivoima, myös tuulivoimatuotanto voi vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen. Jotta 
ei vaikuteta kahden vuoden velvoittaviin väliaikaisiin vähimmäistavoitteisiin, tuulivoima olisi 
"normalisoitava", niin että EU:n väliaikaiset vähimmäistavoitteet ovat vertailukelpoisia.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
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PERUSTELUT

Stepping into the renewable energy century

This report is written at a moment when the oil price is around 120 $/barrel and where the 
world governments are preparing for the 2009 Copenhagen climate conference. The world 
energy regime is in a major crisis but as Jeremy Rifkin describes eloquently - this crisis 
situation can also trigger new opportunities - the third industrial revolution through the 
development of sun raise technologies.

The EU can be the industrial leader of that revolution under three conditions: getting this 
directive right, bringing "resource intelligence" and renewables to the heart of our future 
energy and climate security strategy and creating the framework conditions for 4 renewables 
projects of European interest, which are:

– a strategic alliance with progressive cities and regions for a "bottom up" deployment of the 
huge diversity of technologies described in the report for the EP "21 renewables energy 
technologies for the XXI century" notably the "buildings as power plants cluster"

– a coordinated approach to harvest the enormous off-shore wind and marine energy in the 
North and Baltic Sea

– a master plan for large scale renovation of the cities in Central/Eastern Europe (building 
stock, district heating systems, public transport) combined with the phasing in of their big 
biomass potential

– a partnership with the Mediterranean countries on energy efficiency and solar thermal 
electric and wind power plants.

These four projects have to get priority in the TEN – Energy infrastructure revision and in 
EU finances (Structural Funds, EIB,...).

Some will argue that such a strategy comes with too high costs for the EU economy. But these 
voices often underestimate the future price for oil and they ignore recent academic findings on 
the huge indirect benefits of quick renewable energy penetration like reduced prices on the 
electricity power exchanges through the merit order effect (Bode & Groscurth – 2006 (1 & 
2); Sensfuß. – 2008 (3))

The Rapporteur’s view on the proposal of Commission

The proposal is welcomed for the way in which targets have been set i.e. the mandatory 
nature of targets both at the EU and at national level and that the heating and cooling sector is 
finally incorporated. Furthermore, good proposals have also been made for reducing 
administrative burdens for renewable investments and on grid related issues.
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The weakest points of the proposal are clearly in the area of the so called goO’s (guarantees of 
origin) and in the area of agro-fuels.

The key issues and changes proposed by the Rapporteur

1) Step by step to the 20% – strengthening the nature of the targets

On the Spring Summit 2007 the 27 Heads of State have clearly underlined the binding nature 
of their engagement to achieve the 20% renewable energy target. We are proposing to make 
this even clearer by creating a more binding nature for the 2020 and the intermediary targets.
In addition we ask the Commission to introduce a scheme to give those over-achieving 
Member States a financial reward and those which fail a financial penalty.

2) National frameworks matter: the key role of national renewables action plans

The EU success story on renewable energies is today reliant on a too small number of 
countries that have introduced effective policy. The achievement of the new directive will 
depend on broadening these positive experiences to all EU countries. The rapid deployment of 
renewable energies needs a well developed national framework including; potential analyses;
reliable support schemes; planning; access to infrastructure; but also soft factors like 
appropriate authorisation process and knowledge/skills.

The disappointing results of the national energy efficiency action plans triggered by loose 
wording in the respective directive shows the importance of detailed and ambitious blueprints 
in the national action plans being enshrined and enforced in the directive’s text. The 
Commission will receive the power to reject badly designed national renewables action plans.

3) Effective flexibility instead of legal uncertainty and windfall profits

As governments are under a legal obligation to achieve their national targets and as target will 
be met above all by national efforts, a priority is to enable governments to keep control of 
their national support schemes. The legal uncertainties arising from the flexibility instruments 
introduced by the Commission text through its confusing and complex new concept of goO 
(guaranties of origin) have been well analysed by a number of legal expertises (Neuhoff and 
others 2008 (4); EFET open letter (5)).

The triple function given in Article 8 to the goOs – disclosure, support accounting/trade and 
target accounting generates legal difficulties and undermines national support schemes by 
creating a mandatory good for which trade can not be limited, as foreseen in Article 9, 
without impeding the fundamental rights as guaranteed in the EU Treaty Articles 28 and 30.
Such legal uncertainties could potentially trigger huge uncertainties for investors.

However, the concept favoured by the large power producers (e.g. EURELECTRIC) and the 
traders of electricity (EFET) to bring legal certainty by creating an EU wide renewables 
certificate market is not the way forward. Such a scheme would not only undermine the 
existing national support schemes, but also potentially generate €30 billion in windfall profits 
for traders and generators by moving from the technology specific average price support 
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schemes to a marginal market where the most expensive marginal renewable certificate would 
set the price. This would by far exceed the potential €8 billion "flexibility" benefits identified 
in Commission's impact assessment. The EU wide certificate market approach has been 
refuted by a number of academics (Ragwitz, 2008 (6)), consumers (e.g. German Chemical 
Industry) and by a number of governments (e.g. Poland, Germany, Spain, Greece, France...).

The solution to this legal problem is to separate the three functions given to goO's:

– GoO's should be limited to their original "disclosure" function as foreseen in the 2001 
renewables electricity directive and for the labelling of green electricity (internal electricity 
market). The system has to be improved in order to exclude the "double trading" with goO's 
and to guarantee the "additionality" of voluntary green electricity purchases. Misleading 
consumers by allowing cheap electricity from existing hydropower plants to be re-packaged 
as “green electricity” and suggesting added value for the consumer and therefore requiring a 
premium price must end,

– Target accounting should not be done through goO's but on the basis of verified data from 
EUROSTAT. Early availability and detailed data will be substantially enhanced by the recent 
agreement on a new EU regulation for energy statistics,

– Transfer accounting certificates (TACs) will be introduced for those governments wanting 
to achieve flexibility by transfers between companies and by joint projects. These TACs allow 
the same facilities as foreseen by the Commission text, but without the legal uncertainties.

4) Creating additional flexibilities to achieve the targets

The flexibility schemes foreseen in the directive should also be broadened. Governments 
should have the option to cooperate by exchanging volumes of renewables based on energy 
statistics, because this is simpler, robust, results in lower transaction costs and can be 
extended to all renewable technologies. Two or more governments may create regionally 
integrated renewables markets by sharing their targets and support schemes.

Imports of electricity from non-EU neighbouring countries should be allowed on the basis of 
physical exchanges and be dependent on concrete national renewable energy and energy 
efficiency policy targets of the selling countries. Creating a scheme importing hydro or wind 
electricity into the EU while building coal power plants in neighbourhood countries to meet 
their demand would neither serve the EU’s climate nor security of supply policy. For Norway, 
Iceland and Lichtenstein as EEA countries the provisions of the directive will apply.

Finally it is important to remind that the biggest and cheapest "flexibility" instrument for 
Member States is national efficiency measures in buildings, transport, industry and electricity 
use. Governments should link their national efficiency and renewables energy policies.

5) Development of infrastructures and priority access to them are key for renewable 
energies

We welcome the Commission's proposal to guarantee priority access and dispatching for 
electricity from renewables. This concept must be broadened to gas in order to favour biogas 
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feed-in to the gas pipelines, a concept which enables the highest of all biomass conversion 
efficiencies.

The directive must address a major point of discrimination against renewable energies 
investors, the non-socialisation of grid adaptation costs for renewables. In order to harvest the 
huge potential of on-shore and off-shore wind and to take up power from embedded 
renewables generators the grid infrastructure has to be adapted and extended. This is part of 
our future energy system. Why should these costs be paid exclusively by renewables investors 
whereas in the 1960s, 70s and 80s the costly grid infrastructure for the big centralised systems 
were not paid by the energy companies?

The development of heating and cooling renewables will depend on two infrastructures:
district systems and buildings. The big large scale potential of biomass, geothermal and solar 
will depend on the extension of district heating and cooling systems. They must be a key 
focus of this directive. The notion of infrastructure development should also be extended to 
buildings. The interface between building materials, decentralised solar and biomass based 
renewables, smart metering and grids will create a change of paradigm to buildings as power 
generators. Strict obligations on the building codes will speed this developement. The roofs of 
public buildings should be made available for renewable energies third party investors.

6) Organisational innovation instead of red tape

Investments are often hindered by unnecessary and over-bureaucratic procedures. Learning 
from positive experiences with “one stop shops” in other areas of policy making, governments 
should establish coordinating offices for authorisations above all for larger scale wind and 
biomass production facilities. A maximum deadline for granting permissions should be 
introduced. Decentralised smaller renewable investments should no longer be subjected to 
heavy authorisations but fall under a notification scheme.

The development of renewable energies also requires knowledge and skills. The human factor 
is important and the obligations on governments play the role of catalysers for training and 
life-long learning needs to be strengthened.

7) From a badly designed agro-fuel to a sustainable use of energy from biomass policy

The rapporteur considers that there is overwhelming evidence to drop the mandatory 10% 
target for fuels from renewables. The focus on fuels from biomass should be a qualitative 
rather than purely quantitative. Through the implementation of ambitious and dynamic 
sustainability criteria the use of biomass should be orientated into non contentious areas – so 
called "go" -categories and to those conversion technologies like biogas and biomass for 
electricity and heating which have far higher efficiencies than first and second generation of 
fuels from biomass. Such a policy will have the advantage to make it easier and cheaper to 
achieve the 20% overall target.

We need a clear hierarchy for the use of biomass for energy:

A) define "go" categories
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a lot of biomass uses are not problematic and should be identified as “go-categories” 
in order to attract necessary investments. This would apply to
– biomass from waste streams (organic fraction from household and industry),
– residues (from agriculture, fisheries and forestry)
– use of degraded land, dual land use like biodiversity/flooding or forest fire 

management regimes and
– new non-food/feed raw materials like algae.

B) Define "no-go" categories
the limitation of competition between energy and food/feed can only be achieved 
through the definition of a no-go category e.g. agro-fuel. Depending on the world food 
situation, a complete restriction on the use of arable land for energy production or a 
limitation to certain volumes will be requested. The level of use will be fixed on a 
yearly basis by the EU Commission in consultation with the respective responsible 
organisations like FAO, UNDP and the World Food Program.

C) Define "no-go" areas
"no-go" areas stand for special non-use. Protection of biodiversity or of cultural value 
related landscapes can only be achieved by a strict bottom-up regime of protection.
For that efforts outside this directive will be needed to strengthening the international 
biodiversity convention and proposals to halt deforestation at a global scale.

D) Define strict sustainability criteria

A set of sustainability criteria has to be enforced notably:

- A dynamic GHG threshold should be introduced (requiring minimum overall GHG 
savings) which should target at least 55 or 60% GHG savings combined with a 
system, like the one foreseen in the fuel quality directive, that creates a financial 
incentive for the best performing GHG fuels. The indirect land use changes (LUC) 
have also to be part of this methodology.

- Minimum requirements for “good agricultural practice” have to be more specific 
than the proposed cross-compliance regime (notably on water, pesticide and 
fertilizer use). The Commission’s proposal for using the existing cross-compliance 
regime is too vague to be applied to non-EU-27 imports and creates a competitive 
disadvantage for EU farmers.

- Social criteria to protect e.g. small farmers in third world countries.

The details on sustainability criteria will be defined in close partnership with Mr. Wijkman 
(EPP) the draftsman of the ENVI opinion on renewables and with Mrs Corbey (PSE), the 
Rapporteur for the fuel quality directive (ENVI committee).
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