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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/321 

Tarkistus  321 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-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 – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden kansalliset politiikat, mukaan 

lukien tukijärjestelmät, on laadittu niin, 

että ne noudattavat jätehierarkiaa 

sellaisena kuin se on vahvistettu 

direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa ja että 

vältetään (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 

tähteiden markkinoita merkittävästi 

vääristävät vaikutukset. Jäsenvaltioiden 

on tätä varten säännöllisin väliajoin 

tarkistettava kansallisia politiikkojaan ja 

perusteltava kaikki poikkeukset asetuksen 

[hallintoasetus] 18 artiklan c alakohdassa 

edellytetyissä raporteissa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/322 

Tarkistus  322 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-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 

varmistettava, että tuottajat ottavat 

huomioon sähkön tarjonnan ja kysynnän 

sekä mahdolliset järjestelmän 

integrointikustannukset tai verkon 

rajoitukset. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/323 

Tarkistus  323 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-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 – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, 

kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin 

olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen 

biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden on kuitenkin 

täytettävä ainoastaan 7 kohdassa 

asetettu kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä koskeva kriteeri, jotta ne 

otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja 

c alakohtaa sovellettaessa. Tätä säännöstä 

on sovellettava myös jätteisiin ja tähteisiin, 

jotka jalostetaan ensin tuotteeksi ennen 

jatkojalostusta biopolttoaineiksi, 

bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi. 

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, 

kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin 

olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen 

biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden on täytettävä 

ainoastaan 7 kohdassa 

asetettu kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä koskeva kriteeri, jotta ne 

otetaan huomioon tämän kohdan a, b ja 

c alakohtaa sovellettaessa. Niiden 

tuottamisen direktiivin 2008/98/EY 

soveltamisalaan kuuluvista jätteistä ja 

tähteistä on kuitenkin oltava direktiivissä 

2008/98 vahvistetun jätehierarkian 

mukaista. Tätä säännöstä on sovellettava 

myös jätteisiin ja tähteisiin, jotka 

jalostetaan ensin tuotteeksi ennen 

jatkojalostusta biopolttoaineiksi, 

bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi. 

Or. en 

 


