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11.1.2018 A8-0392/324 

Tarkistus  324 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

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 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Sen vuoksi on asianmukaista 

vahvistaa unionin sitova tavoite, jonka 

mukaan uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian osuus on vähintään 27 

prosenttia. Jäsenvaltioiden olisi 

määriteltävä omat panoksensa kyseisen 

tavoitteen saavuttamiseksi osana 

yhdennettyä kansallista energia- ja 

ilmastosuunnitelmaa asetuksessa 

[Governance] vahvistetun 

hallintoprosessin mukaisesti. 

(7) Sen vuoksi on asianmukaista 

vahvistaa unionin sitova tavoite, jonka 

mukaan uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian osuus on vähintään 35 

prosenttia ja jota täydennetään 

kansallisilla tavoitteilla. Jäsenvaltioiden 

olisi vain poikkeuksellisesti sallittava 

poiketa asetetusta tavoitetasosta enintään 

10 prosentilla asianmukaisesti 

perustelluissa sekä mitattavissa ja 

tarkistettavissa olevissa olosuhteissa 

objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien 

perusteella. 

Or. en 



 

AM\1143295FI.docx  PE614.327v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/325 

Tarkistus  325 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

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 

2 artikla – 2 kohta – a a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a a) ’itse tuottamaansa uusiutuvaa 

energiaa käyttävällä kuluttajalla’ 

tarkoitetaan direktiivissä [MDI Directive] 

määriteltyä aktiivista asiakasta, joka 

kuluttaa ja voi varastoida ja myydä 

uusiutuvista energialähteistä omissa 

tiloissaan tuotettua sähköä, mukaan lukien 

moniasuntoiset rakennukset, 

elinkeinoalueet tai yhteisiä palveluja 

tarjoavat alueet tai suljetut jakeluverkot, 

edellyttäen että itse tuottamaansa 

uusiutuvaa energiaa käyttävän muun kuin 

kotitalouskuluttajan kyseinen toiminta ei 

ole hänen ensisijaista kaupallista tai 

ammatillista toimintaansa; 

a a) ’itse tuottamaansa uusiutuvaa 

energiaa käyttävällä kuluttajalla’ 

tarkoitetaan direktiivissä [MDI Directive] 

määriteltyä aktiivista asiakasta tai yhdessä 

toimivien asiakkaiden ryhmää, joka 

kuluttaa ja voi varastoida ja myydä sähköä, 

joka on tuotettu uusiutuvista 

energialähteistä niiden omissa tiloissa, 

mukaan lukien moniasuntoiset 

rakennukset, asuinalueet, elinkeinoalueet, 

teollisuusalueet tai yhteisiä palveluja 

tarjoavat alueet, samassa suljetussa 

jakeluverkossa tai erillisissä kohteissa 

virtuaalisten yhteiskäyttöjärjestelmien 

perustamisen ja käytön kautta. Itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttävän muun kuin kotitalouskuluttajan 

kyseinen toiminta ei saa olla hänen 

ensisijaista kaupallista tai ammatillista 

toimintaansa; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Tarkistus  326 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

José Blanco López 

S&D-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 

19 artikla – 13 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

13. Kun energiantoimittajat 

markkinoivat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa tai tehokkaalla yhteistuotannolla 

tuotettua energiaa asiakkaille viittaamalla 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan tai 

tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun 

energian ympäristöhyötyihin tai muihin 

hyötyihin, jäsenvaltioiden on vaadittava, 

että näiden energiantuottajien on käytettävä 

alkuperätakuita ilmoittaakseen uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun energian 

määrästä tai osuudesta. 

13. Kun energiantoimittajat 

markkinoivat uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaa tai tehokkaalla yhteistuotannolla 

tuotettua energiaa asiakkaille viittaamalla 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan tai 

tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun 

energian ympäristöhyötyihin tai muihin 

hyötyihin, jäsenvaltioiden on vaadittava, 

että näiden energiantuottajien on käytettävä 

alkuperätakuita ilmoittaakseen uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan tai tehokkaalla 

yhteistuotannolla tuotetun energian 

määrästä tai osuudesta.  

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

asianmukaisia mekanismeja, joiden 

avulla energiantuottajat voivat osoittaa, 

että sähkö on tuotettu uusiutuvan 

energian uusissa lisätuotantolaitoksissa. 

Jäsenvaltioiden on tätä varten merkittävä 

uusiutuvista energialähteistä tuotetun 

sähkön alkuperätakuut plus-

alkuperätakuiksi, jos seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

a) tuotannon päättymispäivä ei ole 

enempää kuin kymmenen vuotta 

myöhempi kuin päivä, jona laitos on 

liitetty verkkoon; ja 

b) laitos ei ole hyötynyt kansallisesta 

tukijärjestelmästä. 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Tarkistus  327 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

 

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 

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) niillä on oikeus perustaa ja käyttää 

virtuaalisia yhteiskäyttöjärjestelmiä eri 

kohteissa tuotetun sähkön kulutusta, 

varastointia ja myyntiä varten; 

 (Jos tämä tarkistus hyväksytään, se olisi 

sijoitettava tarkistusten 180 ja 181 väliin.) 

Or. en 

 


