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11.1.2018 A8-0392/313 

Tarkistus  313 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kunkin jäsenvaltion on 

varmistettava, että uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian osuus kaikissa 

liikennemuodoissa on vuonna 2030 

vähintään 12 prosenttia liikenteen 

energian loppukulutuksesta kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on 

edellytettävä, että polttoaineiden 

toimittajat sisällyttävät toimituksiinsa 

25 artiklassa tarkoitetun uusiutuvan 

energian vähimmäisosuuden, jotta 

voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan 

uusiutuvien energialähteiden osuus on 

vähintään 12 prosenttia energian 

loppukulutuksesta.  

 Jotta biopolttoaineiden ja biokaasun 

käytöllä saavutettavien 

hiilidioksidipäästöjen vähennysten 

voidaan katsoa myötävaikuttavan tämän 

tavoitteen saavuttamiseen, niiden on 

noudatettava 26 artiklan 7 kohdassa 

vahvistettuja kriteereitä verrattuna 

fossiilisiin polttoaineisiin 28 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetun menetelmän 

mukaisesti. 

 Kun jäsenvaltiossa ravinto- ja 

rehukasveista tuotettujen 

biopolttoaineiden panos jää alle kahden 

prosentin eikä siten riitä kattamaan 

polttoaineiden toimittajan velvoitteen ja 
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liikenteen alan 12 prosentin tavoitteen 

välistä eroa, kyseisen jäsenvaltion on 

vastaavasti mukautettava 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettua ylärajaa enintään 

kahteen prosenttiin. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Tarkistus  314 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Taloudellinen tuki uusiutuvista 

energialähteistä tuotetulle sähkölle 

Tuki uusiutuvista lähteistä tuotetulle 

energialle 

Or. en 



 

AM\1143310FI.docx  PE614.327v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.1.2018 A8-0392/315 

Tarkistus  315 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jollei valtiontukisäännöistä muuta 

johdu, jäsenvaltiot voivat soveltaa 

tukijärjestelmiä saavuttaakseen 3 artiklan 

1 kohdassa asetetun unionin tavoitteen. 

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön tukijärjestelmät on suunniteltava 

siten, että vältetään sähkömarkkinoiden 

tarpeettomat vääristymät ja varmistetaan, 

että tuottajat ottavat huomioon sähkön 

tarjonnan ja kysynnän sekä mahdolliset 

verkon rajoitukset. 

1. SEUT-sopimuksen 195 artiklan 

mukaisesti ja sen 107 ja 108 artiklassa 

määrätyin edellytyksin jäsenvaltiot voivat 

soveltaa tukijärjestelmiä saavuttaakseen tai 

ylittääkseen 3 artiklassa asetetut unionin 

tavoitteet ja kansalliset tavoitteet. 

 Biomassasta tuotetun uusiutuvan 

energian tukijärjestelmät olisi raaka-

aineiden markkinoiden vääristymisen 

välttämiseksi suunniteltava siten, että 

vältetään edistämästä energiantuotantoon 

ensisijaisesti tarkoitetun biomassan 

epäasianmukaista käyttöä, jos on 

olemassa suurempaa lisäarvoa tuottavaa 

teollisuus- tai materiaalikäyttöä, mihin voi 

kuulua jätteiden ja tähteiden käytön 

asettaminen etusijalle. Jäsenvaltioiden 

olisi otettava huomioon käytettävissä 

oleva kestävä biomassan tarjonta. 

 Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön tukijärjestelmien on oltava 

markkinapohjaisia, jotta vältetään 

sähkömarkkinoiden vääristymät, ja on 

varmistettava, että tuottajat ottavat 
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huomioon sähkön tarjonnan ja kysynnän 

sekä mahdolliset järjestelmän 

integrointikustannukset tai verkon 

rajoitukset. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Tarkistus  316 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 32 artiklan 

mukaisesti liitteessä IX olevassa A ja 

B osassa olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta raaka-aineiden 

lisäämiseksi luetteloon mutta ei luettelosta 

poistamiseksi. Kunkin delegoidun 

säädöksen on perustuttava tieteen ja 

tekniikan viimeisimmän kehityksen 

analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti 

huomioon direktiivissä 2008/98/EY 

vahvistetun jätehierarkian periaatteet 

unionin kestävyyskriteerien mukaisesti ja 

joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva 

raaka-aine ei lisää maantarvetta, edistää 

jätteiden ja tähteiden käyttöä, ei vääristä 

merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 

tähteiden markkinoita, vähentää 

huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä 

fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna eikä 

aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle eikä 

biologiselle monimuotoisuudelle. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 32 artiklan 

mukaisesti liitteessä IX olevassa A ja 

B osassa olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta. Kunkin delegoidun 

säädöksen on perustuttava tieteen ja 

tekniikan viimeisimmän kehityksen 

analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti 

huomioon direktiivissä 2008/98/EY 

vahvistetun kiertotalouden ja 

jätehierarkian periaatteet unionin 

kestävyyskriteerien mukaisesti ja joka 

tukee päätelmää, että kyseessä oleva raaka-

aine ei lisää maantarvetta, edistää jätteiden 

ja tähteiden käyttöä, ei vääristä 

merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 

tähteiden markkinoita, vähentää 

huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä 

fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna 

päästöjen elinkaariarvioinnin perusteella 
eikä aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle 

eikä biologiselle monimuotoisuudelle. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Tarkistus  317 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa 

tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden 

polttoainekapasiteetti on vähintään 

20 MW, on otettava huomioon 1 kohdan a, 

b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, 

jos se on tuotettu soveltamalla direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa 

määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon 

teknologiaa. Sovellettaessa 1 kohdan a ja 

b alakohtaa tätä säännöstä on sovellettava 

ainoastaan laitoksiin, jotka aloittavat 

toimintansa [3 vuotta tämän direktiivin 

hyväksymispäivästä] jälkeen. 

Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa tämä 

säännös ei vaikuta julkiseen tukeen, joka 

myönnetään viimeistään [3 vuotta tämän 

direktiivin hyväksymispäivästä] 

hyväksytyistä järjestelmistä. 

Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa 

tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden 

polttoainekapasiteetti on vähintään 

20 MW, on otettava huomioon 1 kohdan a, 

b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, 

jos se on tuotettu soveltamalla direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa 

määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon 

teknologiaa tai laitoksissa, jotka on 

muunnettu kiinteitä fossiilisia 

polttoaineita käyttäneistä laitoksista, tai 

soveltamalla huipputehokasta 

sähköteknologiaa, joka vastaa parhaaseen 

käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä 

energiatehokkuustasoja (BAT-AEEL-

tasot), sellaisina kuin ne ovat 

määriteltyinä täytäntöönpanopäätöksessä 

(EU) 2017/1442.  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Tarkistus  318 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 10 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 

c alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot 

eivät saa asettaa biomassapolttoaineille 

kestävyyttä koskevia lisävaatimuksia. 

Poistetaan. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Tarkistus  319 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite VI – B osa – a kohta – 3 alakohta – a alakohta – 1 kaava 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

VÄHENNYS = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) VÄHENNYS = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotettu kaava on matemaattisesti väärä. Nykyinen kaava on matemaattisesti oikein: sen 

tuloksena on dimensioton osuus, joka ilmoitetaan suhteessa 100 prosenttiin ja antaa 

kasvihuonekaasujen vähennyksen prosenttiosuuden.  

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission 

ehdotuksessaan muuttamiin säännöksiin. Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan 

liittyvistä syistä ja liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Tarkistus  320 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – b kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 

biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 

kotitalousjäte, johon sovelletaan 

direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 

2 kohdan a alakohdassa asetettuja 

kierrätystavoitteita. 

b) Jäljelle jäävän yhdyskuntajätteen 

biomassaosuus, johon sovelletaan 

direktiivissä 2008/98/EY asetettuja 

erilliskeräystä koskevia velvoitteita. 

Or. en 

 

 


