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LYHYET PERUSTELUT

Tausta
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan uuden kestävän kasvun ja työllisyyden 
strategian ytimessä, ja sillä vauhditetaan siirtymää, jossa ilmastoneutraalius ja 
kansalaistemme hyvinvointi ovat keskeisiä tavoitteita. Tälle muutokselle luodaan kehys 
vuoteen 2030 tähtäävässä 55-valmiuspaketissa. Se tehdään johdonmukaisilla ehdotuksilla, 
jotka perustuvat voimassa oleviin ilmasto- ja energialakeihin mutta vievät ne uudelle tasolle ja 
varmistavat samalla yhteisvaikutukset muiden EU:n politiikanalojen kanssa. Uusiutuvia 
energialähteitä koskeva tarkistettu direktiivi on keskeinen osa tätä pakettia. Siitä on saatava 
toimiva, koska aika loppuu kesken. Direktiivissä käsitellään yhdessä muiden pakettiin 
nivoutuvien ehdotusten kanssa yhtä suurimmista haasteistamme: energian kysynnän 
kasvaessa jatkuvasti on varmistettava, että energiaa saadaan uusiutuvista lähteistä. Näin 
voidaan saavuttaa eurooppalaisen ilmastolain mukaiset tavoitteet ja suojella samalla 
ympäristöämme ja kansalaistemme hyvinvointia. 

Eurooppalaisella ilmastolailla saatetaan osaksi lainsäädäntöä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa asetettu tavoite tehdä Euroopan taloudesta ja yhteiskunnasta ilmastoneutraaleja 
vuoteen 2050 mennessä. Laissa asetetaan myös välitavoite vähentää kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. 
Ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä tarkoittaa EU:n kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöjen saavuttamista. Se tehdään vähentämällä päästöjä, investoimalla vihreään 
teknologiaan ja suojelemalla luonnonympäristöämme. Tämä edellyttää historiallisen suurta 
muutosta, joka Euroopassa tapahtuu tulevina vuosikymmeninä.

Vakaa ja ennakoitava investointien sääntelykehys
Glasgow’n sopimuksessa kehotetaan nopeuttamaan teknologioiden kehittämistä, 
käyttöönottoa ja levittämistä sekä toimintalinjojen hyväksymistä ja siirtymään vähäpäästöisiin 
energiajärjestelmiin. Tämä saadaan aikaan muun muassa laajentamalla nopeasti puhtaan 
energian tuotantoon ja energiatehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden käyttöönottoa, myös 
nopeuttamalla toimia, joiden tavoitteena on päästövähennystekniikoita hyödyntämättömän 
hiilivoiman asteittainen poistaminen ja fossiilisten polttoaineiden tehottomien tukien 
asteittainen lopettaminen. Samalla tarjotaan kohdennettua tukea köyhimmille ja 
heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kansallisten olosuhteiden mukaisesti ja 
tunnustetaan, että oikeudenmukainen siirtymä edellyttää tukea. 

Euroopan energiantuotanto ja -käyttö aiheuttavat yhdessä yli 75 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Niiden hiilipäästöjen vähentämiseksi on nopeutettava siirtymistä 
fossiilisista polttoaineista hiilettömiin ratkaisuihin, joiden osuus EU:n sähköntuotannosta on 
tällä hetkellä hieman alle kolmasosa. Euroopalla on valtavat mahdollisuudet kehittää 
kaikenlaisia kestäviä ja uusiutuvia energialähteitä. Tavoitteenamme pitäisikin olla uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva ja integroitu energiajärjestelmä koko mantereella. Tämä edellyttää 
kaikilta jäsenvaltioilta kunnianhimoisia uusiutuvan energian tavoitteita. Uusiutuva vety on 
lupaava teknologia, mutta komission hyvistä aikeista huolimatta ei ole lainkaan varmaa, että 
sitä saataisiin kohtuulliseen hintaan ennen vuotta 2035. Unionin olisi luotava asianmukaiset 
edellytykset uusille investoinneille, jotta sekä tällä että seuraavalla investointisyklillä voidaan 
tehdä oikeita valintoja. Näin varmistettaisiin myös tasapainoinen siirtymä. Siksi Euroopan 
unionin on luotava vakaa ja ennakoitava sääntely-ympäristö, jolla varmistetaan sekä 
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55 prosentin tavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 että ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä. Kansalaisten on myös saatava aiempaa avoimemmin tietoa sähkön alkuperästä. 
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Suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet
Suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteista säädetään SEUT-sopimuksen 5 artiklassa. 
Suhteellisuusperiaate tarkoittaa, että EU toteuttaa vain toimet, jotka ovat välttämättömiä sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Toissijaisuusperiaatteella on määrä turvata jäsenvaltioiden 
mahdollisuudet tehdä päätöksiä ja toteuttaa toimia sekä oikeuttaa unionin ryhtyminen toimiin 
silloin, kun jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa toiminnan tavoitteita, vaan ne 
voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Lisäksi sillä varmistetaan, että toimivaltaa 
käytetään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Siksi esittelijä kannattaa tämän lainsäädännön 
osalta direktiivin käyttöä. Komissio huomauttaa oikeutetusti, että tarvitaan EU:n tasoista 
lähestymistapaa tarjoamaan tavoitetasoiltaan erilaisille jäsenvaltioille oikeanlaisia 
kannustimia, jotka auttavat jäsenvaltioita koordinoidusti vauhdittamaan energiasiirtymää 
perinteisestä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä integroidumpaan ja 
energiatehokkaampaan järjestelmään, jossa tuotannossa hyödynnetään uusiutuvia 
energialähteitä. Jäsenvaltiot eivät yksinään pysty riittävästi vauhdittamaan kustannustehokasta 
uusiutuvan energian kehittämistä aiempaa integroidummassa energiajärjestelmässä. 
Delegoitujen säädösten käyttö direktiivissä ei kuitenkaan esittelijän mielestä vastaa 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden yleistä tavoitetta. Unionilla on oikeus käyttää 
toimivaltaansa vain, kun jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun 
toiminnan tavoitteita ja kun unionin toiminta voi tuottaa lisäarvoa.

Kestävyyskriteerit
Esittelijä suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen, mutta katsoo, että 
tarkistuksella olisi taattava myös politiikan yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Tämän 
vuoksi esittelijä ehdottaa metsän primääribiomassan käytön rajoittamista. Samalla kuitenkin 
tunnustetaan, että metsän sekundääribiomassan käyttöä on tuettava edelleen, jotta voidaan 
varmistaa, että EU:n vuoteen 2030 ulottuvat ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Esittelijä 
ehdottaa tätä varten myös tarvittavia määritelmiä. Näillä toimenpiteillä myös turvataan 
aiempaa paremmin biodiversiteettistrategiassa asetetut tavoitteet sekä tunnustetaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden väliset erot ja erilaiset lähtökohdat biologisen monimuotoisuuden 
osalta. 

Hiilinielut
Unionin arvokkaiden hiilinielujen suojelu ja lisääminen ovat olennaisen tärkeitä. 
Jäsenvaltioiden on parannettava hiilinielujen ja biomassan käytön seurantaa ja niistä 
raportointia, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ilmastolain ja komission 
LULUCF-ehdotuksen nielujen lisäämistä koskevien tavoitteiden kanssa. Tämän vuoksi tässä 
lausuntoluonnoksessa ehdotetaan kansallisten bioenergiasuunnitelmien käyttöönottoa. Niiden 
avulla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja erityistilanteet ja 
samalla varmistaa, että hiilinielut lisääntyvät biomassaa käytettäessä. Lausuntoluonnoksessa 
esitetään lisäksi Euroopan komissiolle velvoitetta antaa erityinen lainsäädäntöehdotus, jossa 
vahvistetaan enimmäisarvot metsäbiomassan käytölle energiatarkoituksiin jäsenvaltioissa. 

TARKISTUKSET



PE703.044v02-00 6/91 AD\1254777FI.docx

FI

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa5 on määritetty tavoite 
hiilineutraaliuden saavuttamisesta 
unionissa vuoteen 2050 mennessä tavalla, 
joka edistää kilpailukykyä, kasvua ja 
työpaikkojen luomista Euroopassa. Tämä 
tavoite ja ilmastotavoitesuunnitelmassa 
vuodelle 20306, jonka sekä Euroopan 
parlamentti7 että Eurooppa-neuvosto8 
hyväksyivät, asetettu tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 
55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 
edellyttävät energiasiirtymää ja 
huomattavasti suurempaa uusiutuvien 
energialähteiden osuutta integroidussa 
energiajärjestelmässä.

(1) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa5 on määritetty tavoite 
hiilineutraaliuden saavuttamisesta 
unionissa viimeistään vuoteen 2050 
mennessä tavalla, joka edistää kestävää 
taloudellista, ympäristöön liittyvää ja 
sosiaalista kehitystä, vaurautta ja 
työpaikkojen luomista Euroopassa. Tämä 
tavoite ja eurooppalaisessa ilmastolaissa 
asetettu tavoite kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä vähintään 55 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä edellyttävät 
energiasiirtymää, joka perustuu energian- 
ja resurssien kulutuksen vähentämiseen 
ja yhä parempaan energiatehokkuuteen 
sekä huomattavasti suurempaan 
uusiutuvien energialähteiden osuuteen 
integroidussa energiajärjestelmässä.

_________________ _________________
5 Komission tiedonanto COM(2019) 640 
final, annettu 11.12.2019: Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma.

5 Komission tiedonanto COM(2019) 640 
final, annettu 11.12.2019: Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma.

6 Komission tiedonanto COM(2020) 562 
final, annettu 17.9.2020: EU:n 
ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä 
korkeammalle – Panostetaan 
ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen 
ihmisten hyväksi.
7 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))
8 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 11. 
joulukuuta 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7327/1011-12-20-euco-conclusions-fi.pdf
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vuoteen 2030 ulottuvassa yleisessä 
unionin ympäristöalan ohjelmassa 
(kahdeksas ympäristöohjelma) asetetaan 
aihekohtaiset ensisijaiset tavoitteet 
vuodelle 2030 ilmastonmuutoksen 
hillinnän, ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen, biologisen 
monimuotoisuuden suojelun ja 
ennallistamisen, myrkyttömän 
kiertotalouden, päästöttömän ympäristön 
sekä tuotannon ja kulutuksen kaikille 
taloudenaloille aiheuttamien 
ympäristöpaineiden minimoinnin aloilla 
ja tunnustetaan, että nämä tavoitteet, 
jotka koskevat sekä ympäristövahinkojen 
taustatekijöitä että vaikutuksia, ovat 
erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. 
Kahdeksannen ympäristöohjelman 
ensisijaisena pitkän aikavälin tavoitteena 
on lisäksi, että viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ihmiset elävät hyvää elämää 
maapallon resurssien rajoissa 
hyvinvointitaloudessa, jossa mitään ei 
tuhlata, kasvu on uusintavaa, 
ilmastoneutraalius on saavutettu 
unionissa ja eriarvoisuudet ovat 
huomattavasti vähentyneet. Terve 
ympäristö tukee kaikkien ihmisten 
hyvinvointia ja on ympäristö, jossa 
biologinen monimuotoisuus säilyy, 
ekosysteemit kukoistavat ja luontoa 
suojellaan ja ennallistetaan, minkä 
johdosta kyky sietää ilmastonmuutosta, 
sääoloihin liittyviä ja luonnonkatastrofeja 
ja muita ympäristöriskejä paranee.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Vuoteen 2030 ulottuvalla yleisellä 
unionin ympäristöalan ohjelmalla 
(kahdeksas ympäristöohjelma), joka on 
ympäristöä ja ilmastoa koskeva unionin 
toimintakehys, pyritään nopeuttamaan 
vihreää siirtymistä ilmastoneutraaliin, 
kestävään, myrkyttömään, 
resurssitehokkaaseen, uusiutuvaan 
energiaan perustuvaan, palautumis- ja 
selviytymiskykyiseen ja kilpailukykyiseen 
kiertotalouteen oikeudenmukaisella, 
tasapuolisella ja osallistavalla tavalla sekä 
suojelemaan ympäristön tilaa, 
palauttamaan se ennalleen ja 
parantamaan sitä muun muassa 
pysäyttämällä biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämällä tämä suuntaus. Sillä tuetaan 
ja lujitetaan yhdennettyä 
toimintapolitiikkaa ja 
täytäntöönpanomallia ja siinä 
hyödynnetään Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa. Kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa tunnustetaan, että 
tämän siirtymän saavuttaminen edellyttää 
systeemistä muutosta, joka Euroopan 
ympäristökeskuksen (EYK) mukaan 
merkitsee perustavanlaatuista, uudistavaa 
ja monialaista muutosta, johon sisältyy 
järjestelmän tavoitteiden, kannustimien, 
teknologioiden, sosiaalisten käytäntöjen 
ja normien sekä tietojärjestelmien ja 
hallintotapojen merkittävää muuttamista 
ja uudelleen suuntaamista.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Tavoitteiden saavuttamiseksi on 
varmistettava, että lainsäädäntöaloitteet, 
ohjelmat, investoinnit, hankkeet ja niiden 
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täytäntöönpano ovat johdonmukaisia 
kaikkien kahdeksannen 
ympäristöohjelman tavoitteiden kanssa, 
edistävät niitä soveltuvin osin eivätkä 
aiheuta niille haittaa. Kahdeksannen 
ympäristöohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi on myös varmistettava, 
että ilmastoon ja ympäristöön liittyvistä 
vaikutuksista ja politiikoista johtuva 
sosiaalinen eriarvoisuus minimoidaan ja 
että ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi 
toteutetut toimenpiteet toteutetaan 
sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja 
osallistavalla tavalla, ja valtavirtaistettava 
sukupuolinäkökohdat koko ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikassa, myös 
sisällyttämällä sukupuolinäkökulma 
päätöksentekoprosessin kaikkiin 
vaiheisiin. Nämä periaatteet vahvistetaan 
kahdeksannessa ympäristöohjelmassa 
mahdollistaviksi edellytyksiksi.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Kahdeksannen ympäristöohjelman 
vuoteen 2030 ulottuva ilmastonmuutoksen 
hillitsemistavoite on 
kasvihuonekaasupäästöjen nopea ja 
ennakoitavissa oleva vähentäminen ja 
samalla luonnollisten nielujen 
aikaansaamien poistumien lisääminen 
unionissa asetuksessa (EU) 2021/1119 
asetetun kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteen saavuttamiseksi 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
mukaisesti, samalla kun varmistetaan 
oikeudenmukainen siirtymä, joka ei jätä 
ketään jälkeen. Tavoitteen 
saavuttamiseksi kahdeksannessa 
ympäristöohjelmassa vahvistetaan 
mahdollistavaksi edellytykseksi myös 
ympäristön kannalta haitallisten tukien 
asteittainen poistaminen, muun muassa 
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asettamalla määräaika fossiilisten 
polttoaineiden tukien asteittaiselle 
poistamiselle siten, että vastataan 
tavoitteeseen rajoittaa ilmaston 
lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen, sekä 
luomalla sitova unionin kehys, jolla 
seurataan jäsenvaltioiden edistymistä 
fossiilisten polttoaineiden tukien 
asteittaisessa poistamisessa sovitun 
menetelmän mukaisesti ja raportoidaan 
siitä.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Uusiutuvalla energialla on 
keskeinen rooli Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2050 mennessä, koska yli 75 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin 
energia-alalta. Uusiutuvan energian 
käytöllä vähennetään näitä 
kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään 
myös esimerkiksi biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen kaltaisiin, 
ympäristöön liittyviin haasteisiin 
vastaamista.

(2) Uusiutuvalla energialla on 
keskeinen rooli Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa 
vuoteen 2050 mennessä, koska yli 75 
prosenttia unionin kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin 
energia-alalta. Uusiutuvan energian 
käytöllä vähennetään näitä 
kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään 
myös esimerkiksi biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen sekä maan, 
veden ja ilman pilaantumisen kaltaisiin, 
ilmastonmuutoksen kärjistämiin 
ympäristöön liittyviin haasteisiin 
vastaamista sekä ilmanlaadun ja ihmisten 
terveyden parantamista. Samalla on 
otettava käyttöön tehokkaat 
kestävyyskriteerit, jotta vältetään se, että 
uusiutuvan energian käyttö pahentaa 
näitä haasteita sen sijaan, että se 
vähennettäisi niitä.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2018/20019 asetetaan 
sitova unionin tavoite uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian vähintään 32 
prosentin osuudesta energian 
kokonaisloppukulutuksesta unionissa 
vuoteen 2030 mennessä. 
Ilmastotavoitesuunnitelman mukaisesti 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus energian 
kokonaisloppukulutuksesta pitäisi nostaa 
40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, 
jotta unionin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoite saavutetaan10. Sen vuoksi 
kyseisen direktiivin 3 artiklassa asetettua 
tavoitetta täytyy tiukentaa.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2018/20019 asetetaan 
sitova unionin tavoite uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian vähintään 32 
prosentin osuudesta energian 
kokonaisloppukulutuksesta unionissa 
vuoteen 2030 mennessä. 
Ilmastotavoitesuunnitelman mukaisesti 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus energian 
kokonaisloppukulutuksesta pitäisi nostaa 
vähintään 45 prosenttiin vuoteen 2030 
mennessä, jotta unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite 
saavutetaan10. Sen vuoksi kyseisen 
direktiivin 3 artiklassa asetettua tavoitetta 
täytyy tiukentaa.

__________________ __________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82–209.

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä, EUVL L 328, 21.12.2018, 
s. 82–209.

10 Komission tiedonanto COM(2020) 562 
final, annettu 17.9.2020. EU:n 
ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä 
korkeammalle – Panostetaan 
ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen ihmisten 
hyväksi, 3 kohta.

10 Komission tiedonanto COM(2020) 562 
final, annettu 17.9.2020. EU:n 
ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä 
korkeammalle – Panostetaan 
ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen ihmisten 
hyväksi, 3 kohta.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tarve yhteensovittaa bioenergiaa 
koskevat politiikat biomassan 
kaskadikäyttöperiaatteen11 kanssa 
tunnustetaan yhä laajemmin. Pyrkimyksenä 
on varmistaa oikeudenmukainen pääsy 
biomassaraaka-aineen markkinoille, mikä 

(4) Tarve yhteensovittaa bioenergiaa 
koskevat politiikat biomassan 
kaskadikäyttöperiaatteen11 kanssa 
tunnustetaan yhä laajemmin. Pyrkimyksenä 
on varmistaa oikeudenmukainen pääsy 
biomassaraaka-aineen markkinoille, mikä 
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auttaisi kehittämään innovatiivisia, suurta 
arvonlisäystä tarjoavia biopohjaisia 
ratkaisuja ja kestävää biokiertotaloutta. 
Bioenergiaa koskevia tukijärjestelmiä 
kehittäessään jäsenvaltioiden olisi sen 
vuoksi otettava huomioon käytettävissä 
oleva kestävä biomassan tarjonta 
energiakäyttöön ja muuhun kuin 
energiakäyttöön, kansallisten 
metsähiilinielujen ja ekosysteemien 
säilyttäminen sekä kiertotaloutta ja 
biomassan kaskadikäyttöä koskevat 
periaatteet ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/98/EY12 
vahvistettu jätehierarkia. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden ei pitäisi myöntää tukea 
sahatukkien, vaneritukkien, kantojen ja 
juurien käyttämiselle energian tuotantoon, 
ja niiden tulisi välttää laadukkaan 
raakapuun energiakäytön edistämistä 
muulloin kuin täsmällisesti määritellyissä 
olosuhteissa. Kaskadikäyttöperiaatteen 
mukaisesti puubiomassaa tulisi käyttää 
siitä saatavan suurimman taloudellisen ja 
ympäristöön liittyvän arvonlisäyksen 
mukaisesti seuraavassa 
ensisijaisuusjärjestyksessä: 1) puuperäiset 
tuotteet, 2) tuotteiden käyttöiän 
jatkaminen, 3) uudelleenkäyttö, 4) 
kierrätys, 5) bioenergia ja 6) 
loppukäsittely. Jos puubiomassan muu 
käyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa tai 
ympäristön kannalta asianmukaista, 
energian talteenotolla vähennetään 
energian tuotantoa uusiutumattomista 
lähteistä. Jäsenvaltioiden biomassaa 
koskevat tukijärjestelmät tulisi sen vuoksi 
kohdistaa raaka-aineisiin, joissa raaka-
ainesektorien välinen kilpailu markkinoilla 
on vähäistä ja joiden hankintatoiminnalla 
katsotaan olevan sekä ilmaston että 
biologisen monimuotoisuuden kannalta 
myönteinen vaikutus, jotta vältetään 
kielteiset kestämättömien 
bioenergiaketjujen kannustimet yhteisen 
tutkimuskeskuksen kertomuksen ’The use 
of woody biomass for energy production in 
the EU’13 mukaisesti. Toisaalta 
määritettäessä kaskadikäyttöperiaatteen 

auttaisi kehittämään innovatiivisia, suurta 
arvonlisäystä tarjoavia biopohjaisia 
ratkaisuja ja kestävää biokiertotaloutta 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
Bioenergiaa koskevia tukijärjestelmiä 
kehittäessään jäsenvaltioiden olisi sen 
vuoksi otettava huomioon käytettävissä 
oleva kestävä biomassan tarjonta 
energiakäyttöön ja muuhun kuin 
energiakäyttöön, kansallisten 
metsähiilinielujen ja ekosysteemien 
säilyttäminen sekä pantava täytäntöön 
kiertotaloutta ja biomassan kaskadikäyttöä 
koskevat periaatteet ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/98/EY12 vahvistettu jätehierarkia. 
Tästä syystä jäsenvaltioiden ei pitäisi 
myöntää tukea energian tuotantoon 
primäärisestä puubiomassasta. 
Kaskadikäyttöperiaatteen mukaisesti 
sekundääristä puubiomassaa tulisi käyttää 
siitä saatavan suurimman taloudellisen ja 
ympäristöön liittyvän arvonlisäyksen 
mukaisesti seuraavassa 
ensisijaisuusjärjestyksessä: 1) puuperäiset 
tuotteet, 2) tuotteiden käyttöiän 
jatkaminen, 3) uudelleenkäyttö, 4) 
kierrätys, 5) bioenergia ja 6) 
loppukäsittely. Jos sekundäärisen 
puubiomassan muu käyttö ei ole 
taloudellisesti kannattavaa tai ympäristön 
kannalta asianmukaista, energian 
talteenotolla vähennetään energian 
tuotantoa uusiutumattomista lähteistä. 
Jäsenvaltioiden biomassaa koskevat 
tukijärjestelmät tulisi sen vuoksi kohdistaa 
raaka-aineisiin, joissa raaka-ainesektorien 
välinen kilpailu markkinoilla on vähäistä ja 
joiden hankintatoiminnalla katsotaan 
olevan sekä ilmaston että biologisen 
monimuotoisuuden kannalta myönteinen 
vaikutus, jotta vältetään kielteiset 
kestämättömien bioenergiaketjujen 
kannustimet yhteisen tutkimuskeskuksen 
kertomuksen ’The use of woody biomass 
for energy production in the EU’ 
mukaisesti. Toisaalta määritettäessä 
kaskadikäyttöperiaatteen lisävaikutuksia on 
tarpeen tunnustaa kansalliset erityispiirteet, 
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lisävaikutuksia on tarpeen tunnustaa 
kansalliset erityispiirteet, jotka ohjaavat 
jäsenvaltioiden tukijärjestelmien 
suunnittelua. Ensisijaisena vaihtoehtona 
olisi oltava jätteen syntymisen 
ehkäiseminen sekä jätteen uudelleenkäyttö 
ja kierrättäminen. Jäsenvaltioiden olisi 
vältettävä sellaisten tukijärjestelmien 
luomista, jotka ovat ristiriidassa jätteen 
käsittelyä koskevien tavoitteiden kanssa ja 
jotka johtaisivat kierrätyskelpoisen jätteen 
tehottomaan käyttöön. Tämän lisäksi 
jäsenvaltioiden ei vuodesta 2026 alkaen 
pitäisi bioenergian tehokkaamman käytön 
varmistamiseksi myöntää tukea sähkön 
erillistuotantolaitoksille, elleivät laitokset 
sijaitse alueilla, joille on myönnetty 
fossiilisista polttoaineista luopumista 
koskeva erityisstatus tai jos laitoksissa 
otetaan talteen ja varastoidaan 
hiilidioksidia.

jotka ohjaavat jäsenvaltioiden 
tukijärjestelmien suunnittelua. Komission 
olisi annettava täytäntöönpanosäädös 
siitä, miten kaskadiperiaatetta sovelletaan 
biomassaan, jotta kaikkea biomassaa 
voidaan käyttää sen suurimman 
ympäristöön liittyvän ja taloudellisen 
lisäarvon mukaisesti ottaen samalla 
huomioon teknologiset innovaatiot, 
saatavilla olevat raaka-aineiden määrät ja 
aiemman kilpailevan teollisen käytön 
osuuden, joka ei ole energian talteenotto, 
keskittyen tukijärjestelmiin ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon kansalliset 
erityispiirteet sekä luonnonhäiriöt, kuten 
maastopalot, tuholaiset ja taudit, samalla 
kun maksimoidaan bioenergian 
myönteiset ilmastovaikutukset ja 
minimoidaan haitalliset vaikutukset 
biologiseen monimuotoisuuteen. 
Ensisijaisena vaihtoehtona olisi oltava 
jätteen syntymisen ehkäiseminen sekä 
jätteen uudelleenkäyttö ja kierrättäminen. 
Jäsenvaltioiden olisi vältettävä sellaisten 
tukijärjestelmien luomista, jotka ovat 
ristiriidassa jätteen käsittelyä koskevien 
tavoitteiden kanssa ja jotka johtaisivat 
kierrätyskelpoisen jätteen tehottomaan 
käyttöön. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden ei 
vuodesta 2026 alkaen pitäisi bioenergian 
tehokkaamman käytön varmistamiseksi 
myöntää tukea puubiomassan käytölle 
sähkön erillistuotantolaitoksissa, elleivät 
laitokset sijaitse alueilla, joille on 
myönnetty fossiilisista polttoaineista 
luopumista koskeva erityisstatus tai jos 
laitoksissa otetaan talteen ja varastoidaan 
hiilidioksidia. COP26-kokouksessa 
komissio ja maailman johtajat nostivat 
maailmanlaajuista tavoitetasoa metsien 
säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi kaikkialla 
sekä siirtymiseksi päästöttömään 
liikenteeseen nopeammin.

__________________ __________________
11 Kaskadikäyttöperiaatteella pyritään 
saavuttamaan biomassan käytön 
resurssitehokkuus priorisoimalla 
biomassamateriaalin käyttöä energian 

11 Kaskadikäyttöperiaatteella pyritään 
saavuttamaan biomassan käytön 
resurssitehokkuus priorisoimalla 
biomassamateriaalin käyttöä energian 
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tuotantoon mahdollisuuksien mukaan, 
mikä lisää järjestelmässä saatavilla olevan 
biomassan määrää. 
Kaskadikäyttöperiaatteen mukaisesti 
puubiomassaa tulisi käyttää siitä saatavan 
suurimman taloudellisen ja ympäristöön 
liittyvän arvonlisäyksen mukaisesti 
seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 1) 
puuperäiset tuotteet, 2) tuotteiden käyttöiän 
jatkaminen, 3) uudelleenkäyttö, 4) 
kierrätys, 5) bioenergia ja 6) 
loppukäsittely.

tuotantoon mahdollisuuksien mukaan, 
mikä lisää järjestelmässä saatavilla olevan 
biomassan määrää. 
Kaskadikäyttöperiaatteen mukaisesti 
puubiomassaa tulisi käyttää siitä saatavan 
suurimman taloudellisen ja ympäristöön 
liittyvän arvonlisäyksen mukaisesti 
seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 1) 
puuperäiset tuotteet, 2) tuotteiden käyttöiän 
jatkaminen, 3) uudelleenkäyttö, 4) 
kierrätys, 5) bioenergia ja 6) 
loppukäsittely.

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 
marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 
22.11.2008, s. 3).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 
marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 
22.11.2008, s. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC122719

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/handle/JRC122719

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uusiutuvan sähkön tuotannon 
nopean kasvun ja entistä 
kilpailukykyisempien kustannusten 
ansiosta uusiutuvalla sähköllä voidaan 
kattaa kasvava osuus energiankysynnästä. 
Esimerkkejä ovat lämpöpumppujen 
käyttäminen tilojen lämmitykseen tai 
matalan lämpötilan teollisissa prosesseissa, 
sähköajoneuvojen käyttö liikenteessä ja 
sähköuunit tietyillä teollisuudenaloilla. 
Uusiutuvalla sähköllä voidaan myös 
tuottaa synteettisiä polttoaineita 
käytettäviksi sellaisilla liikenteen aloilla, 
joiden saattaminen hiilivapaaksi on 
vaikeaa, kuten lento- ja meriliikenteessä. 
Sähköistämiskehyksen on mahdollistettava 
kattava ja tehokas koordinointi ja 
laajennettava markkinamekanismeja 
vastaamaan sekä kysyntää että tarjontaa 

(5) Uusiutuvan sähkön tuotannon 
nopean kasvun ja entistä 
kilpailukykyisempien kustannusten 
ansiosta uusiutuvalla sähköllä voidaan 
kattaa kasvava osuus energiankysynnästä. 
Esimerkkejä ovat lämpöpumppujen 
käyttäminen tilojen lämmitykseen tai 
matalan lämpötilan teollisissa prosesseissa, 
sähköajoneuvojen käyttö liikenteessä ja 
sähköuunit tietyillä teollisuudenaloilla. 
Uusiutuvalla sähköllä voidaan myös 
tuottaa synteettisiä polttoaineita 
käytettäviksi sellaisilla liikenteen aloilla, 
joiden saattaminen hiilivapaaksi on 
vaikeaa, kuten lento- ja meriliikenteessä. 
Innovatiivisia teknologioita olisi 
kehitettävä, koska ne voisivat edistää sekä 
vuoden 2030 että vuoden 2050 
ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
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maantieteellisesti ja ajallisesti, edistettävä 
joustavuuteen liittyviä investointeja ja 
tuettava vaihtelevan uusiutuvan energian 
tuotannon laajaa integrointia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
uusiutuvan sähkön tuotanto kasvaa 
jatkossakin riittävän nopeasti, jotta 
kasvavaan kysyntään pystytään 
vastaamaan. Tästä syystä jäsenvaltioiden 
olisi luotava kehys, joka sisältää 
markkinoille soveltuvia mekanismeja 
varmojen ja riittävien, korkean tason 
uusiutuvalle energialle sopivien 
sähköjärjestelmien sekä sähköjärjestelmiin 
täysin integroitujen varastointiratkaisujen 
toteuttamisen jäljellä olevien esteiden 
poistamiseksi. Tässä kehyksessä on 
erityisesti keskityttävä jäljellä olevien, 
myös muiden kuin taloudellisten, esteiden 
poistamiseen, joihin kuuluvat 
viranomaisten riittämättömät digitaaliset ja 
henkilöresurssit kasvavan lupahakemusten 
määrän käsittelyssä.

Sähköistämiskehyksen on mahdollistettava 
kattava ja tehokas koordinointi ja 
laajennettava markkinamekanismeja 
vastaamaan sekä kysyntää että tarjontaa 
maantieteellisesti ja ajallisesti, edistettävä 
joustavuuteen liittyviä investointeja ja 
tuettava vaihtelevan uusiutuvan energian 
tuotannon laajaa integrointia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
uusiutuvan sähkön tuotanto kasvaa 
jatkossakin riittävän nopeasti, jotta 
kasvavaan kysyntään pystytään 
vastaamaan. Tästä syystä jäsenvaltioiden 
olisi luotava kehys, joka sisältää 
markkinoille soveltuvia mekanismeja 
varmojen ja riittävien, korkean tason 
uusiutuvalle energialle sopivien 
sähköjärjestelmien sekä sähköjärjestelmiin 
täysin integroitujen varastointiratkaisujen 
toteuttamisen jäljellä olevien esteiden 
poistamiseksi. Tässä kehyksessä on 
erityisesti keskityttävä jäljellä olevien, 
myös muiden kuin taloudellisten, esteiden 
poistamiseen, joihin kuuluvat 
viranomaisten riittämättömät digitaaliset ja 
henkilöresurssit sekä ohjeiden antamiseen 
kasvavan lupahakemusten määrän 
käsittelemiseksi toimivammin, 
kustannustehokkaammin ja oikea-
aikaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sellaisten hybridilämpöpumppujen 
käyttöönottoa, joissa voidaan käyttää 
energialähteenä sekä lämpöä että kaasua, 
olisi kannustettava uusiutuvia 
energialähteitä koskevan direktiivin 
kriteerien puitteissa vuosien 2030 ja 2050 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Siten 
on mahdollista käyttää lämpöä 
energialähteenä ja kaasua 
siirtymäkauden energialähteenä vuoden 
2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 
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sekä vihreää kaasua ja vetykaasua vuoden 
2050 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 
Innovatiivisia teknologioita, kuten 
hybridilämpöpumppuja, on kehitettävä ja 
käytettävä uusiutuvaa energiaa koskevan 
tarkistetun direktiivin kriteerien 
mukaisesti, koska niitä voidaan käyttää 
siirtymäteknologiana vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja 
vuoden 2050 ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) EU:n tulevassa talouden 
ohjausjärjestelmässä olisi kannustettava 
jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat 
uudistukset vihreän siirtymän 
nopeuttamiseksi ja tarvittaviin 
teknologioihin investoimisen 
mahdollistamiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Komission olisi esitettävä 
suuntaviivat, joilla autetaan jäsenvaltioita 
poistamaan hallinnollisia esteitä, 
erityisesti yksinkertaistamaan ja 
nopeuttamaan uusiutuvan energian 
hankkeiden lupamenettelyjä, mukaan 
lukien keskeiset suorituskykyindikaattorit, 
joilla arvioidaan niiden edistymistä. 
Hallinnollisten lupamenettelyjen 
yksinkertaistaminen sekä viranomaisten 
riittävät digitaaliset ja henkilöresurssit 
ovat olennaisen tärkeitä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönoton 
nopeuttamiseksi ja siten tässä direktiivissä 
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säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Yleisön laajan hyväksynnän 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava mahdollisuus sisällyttää 
uusiutuvan energian yhteisöt avomerellä 
tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeviin 
yhteisiin yhteistyöhankkeisiin. 
Jäsenvaltioiden olisi lisäksi yhä enemmän 
harkittava mahdollisuutta yhdistää 
avomerellä tuotettavan uusiutuvan 
energian tuotanto useiden jäsenvaltioiden 
välisiin siirtojohtoihin hybridihankkeiden 
tai, myöhemmässä vaiheessa, 
silmukoituneen verkon avulla. Tämä 
mahdollistaisi sähkön virtauksen eri 
suuntiin, millä maksimoitaisiin 
sosioekonominen hyvinvointi, 
optimoitaisiin 
infrastruktuurikustannukset ja 
parannettaisiin meren hyödyntämisen 
kestävyyttä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Uusiutuvan sähkön 
ostosopimusmarkkinat kasvavat nopeasti ja 
tarjoavat täydentävän reitin uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
markkinoille jäsenvaltioiden 
tukijärjestelmien tai suoraan sähkön 
tukkumarkkinoille myynnin lisäksi. 
Samalla uusiutuvan sähkön 
ostosopimusmarkkinat ovat yhä vain 
harvan jäsenvaltion ja suuryrityksen 

(9) Uusiutuvan sähkön 
ostosopimusmarkkinat kasvavat nopeasti ja 
tarjoavat täydentävän reitin uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
markkinoille jäsenvaltioiden 
tukijärjestelmien tai suoraan sähkön 
tukkumarkkinoille myynnin lisäksi. 
Samalla uusiutuvan sähkön 
ostosopimusmarkkinat ovat yhä vain 
harvan jäsenvaltion ja suuryrityksen 
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käytössä, ja suuressa osassa unionin 
markkinoita on edelleen olemassa 
merkittäviä hallinnollisia, teknologisia ja 
taloudellisia esteitä. Sen vuoksi 15 artiklan 
mukaisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan 
uusiutuvan energian ostosopimusten 
käyttöönottoon, olisi edelleen vahvistettava 
selvittämällä luottotakuiden käyttöä näihin 
sopimuksiin liittyvien taloudellisten riskien 
pienentämiseksi, ja lisäksi on otettava 
huomioon, että kun tällaiset takuut ovat 
julkisia, ne eivät saisi syrjäyttää yksityistä 
rahoitusta.

käytössä, ja suuressa osassa unionin 
markkinoita on edelleen olemassa 
merkittäviä hallinnollisia, teknologisia ja 
taloudellisia esteitä. Sen vuoksi 15 artiklan 
mukaisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan 
uusiutuvan energian ostosopimusten 
käyttöönottoon, olisi edelleen vahvistettava 
selvittämällä luottotakuiden käyttöä näihin 
sopimuksiin liittyvien taloudellisten riskien 
pienentämiseksi, ja lisäksi on otettava 
huomioon, että kun tällaiset takuut ovat 
julkisia, ne eivät saisi syrjäyttää yksityistä 
rahoitusta. Sekä valtioita että yksityisiä 
sijoittajia olisi myös kannustettava 
laskemaan liikkeeseen eurooppalaisia 
vihreitä joukkolainoja, joilla rahoitetaan 
uusiutuvan energian 
tuotantolaitoshankkeita tai 
tukijärjestelmiä.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Rakennuksiin liittyy huomattavia 
mahdollisuuksia edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen tehokasta 
vähentämistä unionissa, ja nämä 
mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä. 
Ilmastotavoitesuunnitelmassa asetetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi tällä alalla tarvitaan 
lämmityksen ja jäähdytyksen hiilestä 
irrottamista lisäämällä uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön osuutta. Edistyminen 
uusiutuvien energialähteiden käytössä 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä on 
kuitenkin ollut hidasta kuluneella 
vuosikymmenellä, ja se on perustunut 
paljolti biomassan käytön lisääntymiseen. 
Ellei uusiutuvan energian tuotannon ja 
käytön lisäämiselle rakennuksissa aseteta 
tavoitteita, edistymistä ei pystytä 
seuraamaan eikä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönoton 

(11) Rakennuksiin liittyy huomattavia 
mahdollisuuksia edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen tehokasta 
vähentämistä unionissa, ja nämä 
mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä. 
Ilmastotavoitesuunnitelmassa asetetun 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi tällä alalla tarvitaan 
lämmityksen ja jäähdytyksen hiilestä 
irrottamista lisäämällä uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön sekä 
energiatehokkuustoimenpiteiden osuutta. 
Edistyminen uusiutuvien energialähteiden 
käytössä lämmityksessä ja jäähdytyksessä 
on kuitenkin ollut hidasta kuluneella 
vuosikymmenellä, ja se on perustunut 
paljolti biomassan käytön lisääntymiseen. 
Ellei uusiutuvan energian tuotannon ja 
käytön lisäämiselle rakennuksissa aseteta 
tavoitteita, edistymistä ei pystytä 
seuraamaan eikä uusiutuvien 
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pullonkauloja tunnistamaan. Lisäksi 
tavoitteiden asettaminen antaa pitkän 
aikavälin signaalin sijoittajille myös 
välittömästi vuotta 2030 seuraavalle 
kaudelle. Tällä täydennetään yleiseen 
energiatehokkuuteen ja rakennusten 
energiatehokkuuteen liittyviä velvoitteita. 
Sen vuoksi uusiutuvan energian käytölle 
rakennuksissa tulisi asettaa ohjeellisia 
tavoitteita, joilla suunnataan ja tuetaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä hyödyntää 
uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon 
rakennuksissa liittyviä mahdollisuuksia, 
edistetään uusiutuvaa energiaa tuottavien 
teknologioiden kehittämistä ja 
integroimista sekä luodaan ennakoitavuutta 
sijoittajille ja paikallisen tason 
sitoutuneisuutta.

energialähteiden käyttöönoton 
pullonkauloja tunnistamaan. Lisäksi 
tavoitteiden asettaminen antaa pitkän 
aikavälin signaalin sijoittajille myös 
välittömästi vuotta 2030 seuraavalle 
kaudelle. Tällä täydennetään yleiseen 
energiatehokkuuteen ja rakennusten 
energiatehokkuuteen liittyviä velvoitteita. 
Sen vuoksi uusiutuvan energian käytölle 
rakennuksissa tulisi asettaa ohjeellisia 
tavoitteita, joilla suunnataan ja tuetaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä hyödyntää 
uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon 
rakennuksissa liittyviä mahdollisuuksia, 
edistetään uusiutuvaa energiaa tuottavien 
innovatiivisten teknologioiden kehittämistä 
ja integroimista sekä luodaan 
ennakoitavuutta sijoittajille ja paikallisen 
tason sitoutuneisuutta.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ammattitaitoisten työntekijöiden, 
erityisesti uusiutuvaa energiaa käyttävien 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
asentajien ja suunnittelijoiden, määrän 
riittämättömyys hidastaa fossiilisia 
polttoaineita käyttävien 
lämmitysjärjestelmien korvaamista 
uusiutuvaan energiaan perustuvilla 
järjestelmillä ja muodostaa huomattavan 
esteen uusiutuvien energialähteiden 
integroimiselle rakennuksissa, 
teollisuudessa ja maataloudessa. 
Jäsenvaltioiden olisi ennakoitava 
osaamistarpeita yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja uusiutuvan 
energian yhteisöjen kanssa. Saataville olisi 
asetettava riittävä määrä laadukkaita 
koulutusohjelmia ja 
sertifiointimahdollisuuksia, joilla 
varmistetaan useiden erilaisten uusiutuvaa 
energiaa käyttävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien asianmukainen 

(12) Ammattitaitoisten työntekijöiden, 
erityisesti uusiutuvaa energiaa käyttävien 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
asentajien ja suunnittelijoiden, määrän 
riittämättömyys hidastaa fossiilisia 
polttoaineita käyttävien 
lämmitysjärjestelmien korvaamista 
uusiutuvaan energiaan perustuvilla 
järjestelmillä ja muodostaa huomattavan 
esteen uusiutuvien energialähteiden 
integroimiselle rakennuksissa, 
teollisuudessa ja maataloudessa. 
Jäsenvaltioiden olisi ennakoitava 
osaamistarpeita kumppanuuksien kautta 
ja yhteistyössä yritysten, alueellisten ja 
koulutusviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja uusiutuvan 
energian yhteisöjen kanssa. Saataville olisi 
asetettava riittävä määrä laadukkaita 
koulutusohjelmia ja 
sertifiointimahdollisuuksia, joilla 
varmistetaan useiden erilaisten uusiutuvaa 
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asennus ja luotettava toiminta, ja ne olisi 
suunniteltava siten, että niihin 
osallistuminen on houkuttelevaa. 
Jäsenvaltioiden olisi selvitettävä, millaisin 
toimenpitein mukaan saataisiin ryhmiä, 
jotka tällä hetkellä ovat kyseisillä 
ammattialoilla aliedustettuja. Koulutuksen 
saaneista ja sertifioiduista asentajista olisi 
julkistettava luotettava luettelo, josta 
kuluttajat löytävät vaivattomasti 
suunnittelun ja asennuksen ammattilaisia 
uusiutuvaa energiaa käyttävän 
lämmityksen ja jäähdytyksen oikean 
asennuksen ja toiminnan takaamiseksi.

energiaa käyttävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien asianmukainen 
asennus ja luotettava toiminta, ja ne olisi 
suunniteltava siten, että niihin 
osallistuminen on houkuttelevaa. 
Jäsenvaltioiden olisi selvitettävä, millaisin 
toimenpitein mukaan saataisiin ryhmiä, 
jotka tällä hetkellä ovat kyseisillä 
ammattialoilla aliedustettuja, ja miten 
kannustetaan kehittämään uusia, 
parempia taitoja, pyrkien erityisesti 
tukemaan vakaita ja laadukkaita 
paikallisia työpaikkoja 
maaseutuyhteisöissä. Koulutuksen 
saaneista ja sertifioiduista asentajista olisi 
julkistettava luotettava luettelo, josta 
kuluttajat löytävät vaivattomasti 
suunnittelun ja asennuksen ammattilaisia 
uusiutuvaa energiaa käyttävän 
lämmityksen ja jäähdytyksen oikean 
asennuksen ja toiminnan takaamiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta varmistetaan hajautettujen 
energian varastointimenetelmien 
aggregoinnista saatavien joustopalvelujen 
ja tasehallintapalvelujen kilpailukykyinen 
kehittäminen, akkuja koskevat perustiedot, 
kuten toimintakunto, lataustila, kapasiteetti 
ja tehon asetusarvo, olisi annettava akkujen 
omistajien tai käyttäjien sekä heidän 
puolestaan toimivien tahojen, kuten 
rakennusten energiajärjestelmistä 
vastaavien, kyydinvälitysyhtiöiden ja 
muiden sähkömarkkinaosapuolten, 
käyttöön syrjimättömin ehdoin ja maksutta. 
Sen vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, joilla otetaan huomioon 
tarve päästä tällaisiin tietoihin, jotta 
helpotetaan integrointiin liittyvää 
kotitalousakkujen ja sähköajoneuvojen 

(16) Jotta varmistetaan hajautettujen 
energian varastointimenetelmien 
aggregoinnista saatavien joustopalvelujen 
ja tasehallintapalvelujen kilpailukykyinen 
kehittäminen, akkuja koskevat perustiedot, 
kuten toimintakunto, lataustila, kapasiteetti 
ja tehon asetusarvo, olisi annettava akkujen 
omistajien tai käyttäjien sekä heidän 
puolestaan toimivien tahojen, kuten 
rakennusten energiajärjestelmistä 
vastaavien, kyydinvälitysyhtiöiden ja 
muiden sähkömarkkinaosapuolten, kuten 
sähköajoneuvojen käyttäjien, käyttöön 
noudattaen täysimääräisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/6791 a asiaankuuluvia säännöksiä ja 
syrjimättömin ehdoin ja maksutta. Sen 
vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön 
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toimintaa ja täydennetään [akkuja ja 
käytettyjä akkuja, direktiivin 2006/66/EY 
kumoamista ja asetuksen (EU) N:o 
2019/1020 muuttamista koskevassa 
ehdotetussa asetuksessa] olevia akkujen 
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvän 
tiedon käyttöön saamista koskevia 
säännöksiä. Säännöksiä sähköajoneuvojen 
akkuja koskevien tietojen käyttöön 
saamisesta olisi sovellettava sen lisäksi, 
mitä asiasta on mahdollisesti säädetty 
ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevassa 
unionin lainsäädännössä.

toimenpiteitä, joilla otetaan huomioon 
tarve päästä tällaisiin tietoihin, jotta 
helpotetaan integrointiin liittyvää 
kotitalousakkujen ja sähköajoneuvojen 
toimintaa ja täydennetään [akkuja ja 
käytettyjä akkuja, direktiivin 2006/66/EY 
kumoamista ja asetuksen (EU) N:o 
2019/1020 muuttamista koskevassa 
ehdotetussa asetuksessa] olevia akkujen 
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvän 
tiedon käyttöön saamista koskevia 
säännöksiä. Säännöksiä sähköajoneuvojen 
akkuja koskevien tietojen käyttöön 
saamisesta olisi sovellettava sen lisäksi, 
mitä asiasta on mahdollisesti säädetty 
ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevassa 
unionin lainsäädännössä.

_____________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Perustelu

20 a artiklan (uusi) 2 kohta. Nämä vaatimukset olisi säilytettävä asetuksessa, myös 
sähköajoneuvojen käyttäjien hyödyksi.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sähköisen liikkumisen tarjoajien ja 
sähkömarkkinaosapuolten kanssa 
sopimuksia solmivilla sähköajoneuvojen 
käyttäjillä olisi oltava oikeus saada tietoa ja 
selvityksiä sopimusehtojen vaikutuksesta 
ajoneuvon käyttöön ja sen akun 
toimintakuntoon. Sähköisen liikkumisen 

(18) Sähköisen liikkumisen tarjoajien ja 
sähkömarkkinaosapuolten kanssa 
sopimuksia solmivilla sähköajoneuvojen 
käyttäjillä olisi oltava oikeus saada tietoa ja 
selvityksiä sopimusehtojen vaikutuksesta 
ajoneuvon käyttöön ja sen akun 
toimintakuntoon. Sähköisen liikkumisen 
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tarjoajien ja sähkömarkkinaosapuolten olisi 
selkeästi kerrottava sähköajoneuvojen 
käyttäjille, kuinka näille maksetaan 
korvaus sähköajoneuvon käytön 
sähköjärjestelmälle ja -markkinoille 
tarjoamista jousto-, tasehallinta- ja 
varastointipalveluista. Sähköajoneuvojen 
käyttäjien oikeudet kuluttajina on myös 
turvattava solmittaessa tällaisia 
sopimuksia, erityisesti heidän ajoneuvon 
käyttöön liittyvien henkilötietojensa, kuten 
sijainnin tai ajokäyttäytymisen, suhteen. 
Näihin sopimuksiin voi myös sisältyä 
sähköajoneuvojen käyttäjien toivomus 
heidän sähköajoneuvonsa käyttämiseen 
ostettavan sähkön tyypistä sekä muita 
toivomuksia. Edellä esitetyistä syistä on 
tärkeää, että sähköajoneuvojen käyttäjät 
pystyvät hyödyntämään sopimustaan 
useissa latauspisteissä. Tämä mahdollistaa 
myös sen, että sähköajoneuvon käyttäjän 
valitsema palveluntarjoaja integroi 
sähköajoneuvon sähköjärjestelmään 
optimaalisella tavalla hyödyntämällä 
ennakoivaa suunnittelua ja sähköajoneuvon 
käyttäjän toiveiden mukaisia kannustimia. 
Tämä noudattaa myös kuluttajakeskeisen ja 
tuottajakuluttajalähtöisen 
energiajärjestelmän periaatteita sekä 
direktiivin (EU) 2019/944 säännöksiin 
sisältyviä sähköajoneuvon käyttäjien 
oikeuksia loppuasiakkaina valita toimittaja.

tarjoajien ja sähkömarkkinaosapuolten olisi 
selkeästi kerrottava sähköajoneuvojen 
käyttäjille, kuinka näille maksetaan 
korvaus sähköajoneuvon käytön 
sähköjärjestelmälle ja -markkinoille 
tarjoamista jousto-, tasehallinta- ja 
varastointipalveluista sekä miten heidän 
yhdistettyjä tietojaan käytetään. 
Sähköajoneuvojen käyttäjien oikeudet 
kuluttajina on myös turvattava solmittaessa 
tällaisia sopimuksia, erityisesti heidän 
ajoneuvon käyttöön liittyvien 
henkilötietojensa, kuten sijainnin tai 
ajokäyttäytymisen, yksityisyyden ja 
suojelun suhteen. Näihin sopimuksiin voi 
myös sisältyä sähköajoneuvojen käyttäjien 
toivomus heidän sähköajoneuvonsa 
käyttämiseen ostettavan sähkön tyypistä 
sekä muita toivomuksia. Edellä esitetyistä 
syistä on tärkeää varmistaa, että käyttöön 
otettavaa latausinfrastruktuuria käytetään 
tehokkaimmin. Jotta parannetaan 
kuluttajien luottamusta sähköiseen 
liikkuvuuteen, on olennaisen tärkeää, että 
yleisesti saatavilla olevien latausasemien 
käyttö on avointa kaikille käyttäjille 
riippumatta automerkistä ja siitä, 
kuuluvatko ne sopimusperusteiseen 
maksujärjestelmään, ja että ne hyväksyvät 
unionissa yleisesti käytetyt maksukortit. 
Tämä mahdollistaa myös sen, että 
sähköajoneuvon käyttäjän valitsema 
palveluntarjoaja integroi sähköajoneuvon 
sähköjärjestelmään optimaalisella tavalla 
hyödyntämällä ennakoivaa suunnittelua ja 
sähköajoneuvon käyttäjän toiveiden 
mukaisia kannustimia. Tämä noudattaa 
myös kuluttajakeskeisen ja 
tuottajakuluttajalähtöisen 
energiajärjestelmän periaatteita sekä 
direktiivin (EU) 2019/944 säännöksiin 
sisältyviä sähköajoneuvon käyttäjien 
oikeuksia loppuasiakkaina valita toimittaja.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Latauspisteet, joihin 
sähköajoneuvot tyypillisesti pysäköidään 
pitemmäksi aikaa esimerkiksi asunnon tai 
työpaikan yhteydessä, ovat olennaisia 
sähköjärjestelmän integroinnissa, mistä 
syystä älykkään lataamisen toiminnot on 
varmistettava. Tässä suhteessa yksityisen 
normaalitehoisen latauksen infrastruktuurin 
toiminta on erityisen tärkeää 
sähköajoneuvojen integroimisessa 
sähköjärjestelmään, sillä infrastruktuuri 
kattaa paikat, joissa sähköajoneuvot ovat 
toistuvasti pysäköitynä pitkiä aikoja, kuten 
yksityiset rakennukset, 
työpaikkapysäköinti tai luonnollisille tai 
oikeushenkilöille vuokrattavat 
pysäköintitilat.

(20) Latauspisteet, joihin 
sähköajoneuvot tyypillisesti pysäköidään 
pitemmäksi aikaa esimerkiksi asunnon tai 
työpaikan yhteydessä, ovat olennaisia 
sähköjärjestelmän integroinnissa, mistä 
syystä älykkään ja kaksisuuntaisen 
lataamisen toiminnot on varmistettava. 
Tässä suhteessa yksityisen 
normaalitehoisen latauksen infrastruktuurin 
toiminta on erityisen tärkeää 
sähköajoneuvojen integroimisessa 
sähköjärjestelmään, sillä infrastruktuuri 
kattaa paikat, joissa sähköajoneuvot ovat 
toistuvasti pysäköitynä pitkiä aikoja, kuten 
yksityiset rakennukset, 
työpaikkapysäköinti tai luonnollisille tai 
oikeushenkilöille vuokrattavat 
pysäköintitilat.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Unionin energiankulutuksesta 25 
prosenttia on peräisin teollisuudesta, ja 
teollisuus on myös huomattava kuluttaja 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä, josta 91 
prosenttia tuotetaan tällä hetkellä 
fossiilisilla polttoaineilla. Lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysynnästä 50 prosenttia on 
peräisin kuitenkin matalan lämpötilan 
(<200 °C) prosesseista, joita varten on 
olemassa kustannustehokkaita uusiutuvan 
energian ratkaisuja, myös sellaisia, jotka 
toteutetaan sähköistämisen avulla. Lisäksi 
teollisuudessa käytetään uusiutumattomiin 
energianlähteisiin perustuvia raaka-aineita 
tuotteiden, kuten teräksen tai kemikaalien, 
valmistuksessa. Teollisuudessa tänä 
päivänä tehtävillä investointipäätöksillä 
määritetään tulevaisuuden teolliset 
prosessit ja teollisuudelle mahdolliset 

(21) Unionin energiankulutuksesta 25 
prosenttia on peräisin teollisuudesta, ja 
teollisuus on myös huomattava kuluttaja 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä, josta 91 
prosenttia tuotetaan tällä hetkellä 
fossiilisilla polttoaineilla. Lämmityksen ja 
jäähdytyksen kysynnästä 50 prosenttia on 
peräisin kuitenkin matalan lämpötilan 
(<200 °C) prosesseista, joita varten on 
olemassa kustannustehokkaita uusiutuvan 
energian ratkaisuja, myös sellaisia, jotka 
toteutetaan sähköistämisen avulla. Lisäksi 
teollisuudessa käytetään uusiutumattomiin 
energianlähteisiin perustuvia raaka-aineita 
tuotteiden, kuten teräksen tai kemikaalien, 
valmistuksessa. Teollisuudessa tänä 
päivänä tehtävillä investointipäätöksillä 
määritetään tulevaisuuden teolliset 
prosessit ja teollisuudelle mahdolliset 



PE703.044v02-00 24/91 AD\1254777FI.docx

FI

energiavaihtoehdot, joten on tärkeää, että 
nämä investoinnit ovat 
tulevaisuudenkestäviä. Sen vuoksi olisi 
määritettävä vertailuarvoja, joilla 
teollisuutta kannustetaan siirtymään 
uusiutuviin energialähteisiin perustuviin 
tuotantoprosesseihin, joissa ei ainoastaan 
käytetä uusiutuvaa energiaa käyttövoimana 
vaan hyödynnetään myös uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
perustuvia raaka-aineita, kuten uusiutuvaa 
vetyä. Lisäksi vaaditaan yhteinen 
menetelmä tuotteille, jotka on merkitty 
valmistetuiksi osittain tai kokonaan 
uusiutuvalla energialla tai käyttämällä 
raaka-aineina muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita, 
unionin olemassa olevat 
tuotemerkintämenetelmät ja tuotteiden 
kestävää valmistusta koskevat aloitteet 
huomioon ottaen. Näin estettäisiin 
vilpilliset menettelyt ja lisättäisiin 
kuluttajien luottamusta. Koska kuluttajat 
suosivat ympäristö- ja 
ilmastonmuutostavoitteita tukevia tuotteita, 
tällainen menetelmä edistäisi lisäksi 
sellaisten tuotteiden kysyntää markkinoilla.

energiavaihtoehdot, joten on tärkeää, että 
nämä investoinnit ovat 
tulevaisuudenkestäviä. Sen vuoksi olisi 
määritettävä vertailuarvoja, joilla 
teollisuutta kannustetaan siirtymään 
uusiutuviin energialähteisiin perustuviin 
tuotantoprosesseihin, joissa ei ainoastaan 
käytetä uusiutuvaa energiaa käyttövoimana 
vaan hyödynnetään myös uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
perustuvia raaka-aineita, kuten uusiutuvaa 
vetyä. Koska uusiutuvan vedyn kysynnän 
odotetaan ylittävän tarjonnan 
lähitulevaisuudessa, on tärkeää 
hyödyntää tehokkaasti kaikkia saatavilla 
olevia kestäviä raaka-aineita vedyn 
tuotannossa ja sallia tätä varten sekä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
vedyn että muuta kuin biologista 
alkuperää olevista uusiutuvista 
polttoaineista saatavan vedyn käyttö 
kaikkiin tämän direktiivin 
asiaankuuluviin tarkoituksiin. Lisäksi 
vaaditaan yhteinen menetelmä tuotteille, 
jotka on merkitty valmistetuiksi osittain tai 
kokonaan uusiutuvalla energialla tai 
käyttämällä raaka-aineina muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita, unionin olemassa olevat 
tuotemerkintämenetelmät ja tuotteiden 
kestävää valmistusta koskevat aloitteet 
huomioon ottaen. Näin estettäisiin 
vilpilliset menettelyt ja lisättäisiin 
kuluttajien luottamusta. Koska kuluttajat 
suosivat ympäristö- ja 
ilmastonmuutostavoitteita tukevia tuotteita, 
tällainen menetelmä edistäisi lisäksi 
sellaisten tuotteiden kysyntää markkinoilla.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Muuta kuin biologista alkuperää 
olevia uusiutuvia polttoaineita voidaan 

(22) Muuta kuin biologista alkuperää 
olevia uusiutuvia polttoaineita voidaan 



AD\1254777FI.docx 25/91 PE703.044v02-00

FI

hyödyntää energiakäyttöön mutta myös 
muuhun kuin energiakäyttöön 
syöttöaineena tai raaka-aineena esimerkiksi 
teräs- tai kemianteollisuuden kaltaisilla 
toimialoilla. Muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden käytössä kumpaankin 
käyttötarkoitukseen hyödynnetään 
täysimääräisesti niiden potentiaalia korvata 
raaka-aineena käytettäviä fossiilisia 
polttoaineita ja vähentää teollisuuden 
kasvihuonekaasupäästöjä, mistä syystä se 
olisi sisällytettävä muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöä koskevaan 
tavoitteeseen. Kansallisten muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöönottoa 
teollisuudessa tukevien toimenpiteiden ei 
saisi aiheuttaa saasteiden nettolisäystä 
sähkön tuotannon kasvaneen kysynnän, 
johon vastataan käyttämällä eniten 
saastuttavia fossiilisia polttoaineita, kuten 
hiiltä, dieselöljyä, ruskohiiltä, öljyä, 
turvetta ja öljyliusketta, vuoksi.

hyödyntää energiakäyttöön mutta myös 
muuhun kuin energiakäyttöön 
syöttöaineena tai raaka-aineena esimerkiksi 
teräs- tai kemianteollisuuden kaltaisilla 
toimialoilla, joilla ne ovat usein ainoa 
vaihtoehto hiilestä irtautumiseen ja joilla 
ne vähentävät kasvihuonekaasuja vety-
yksikköä kohti enemmän kuin liikenteessä 
tai lämmityksessä. Energiatehokkuus 
etusijalle -periaatteen mukaisesti muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden käytössä 
kumpaankin käyttötarkoitukseen 
hyödynnetään täysimääräisesti niiden 
potentiaalia korvata raaka-aineena 
käytettäviä fossiilisia polttoaineita ja 
vähentää sellaisten teollisuusprosessien 
kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei voida 
suoraan sähköistää uusiutuvilla 
energialähteillä, mistä syystä se olisi 
sisällytettävä muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöä koskevaan 
tavoitteeseen. Kansallisten muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöönottoa näillä 
teollisuudenaloilla tukevien 
toimenpiteiden ei saisi aiheuttaa saasteiden 
nettolisäystä sähkön tuotannon kasvaneen 
kysynnän, johon vastataan käyttämällä 
eniten saastuttavia fossiilisia polttoaineita, 
kuten hiiltä, dieselöljyä, ruskohiiltä, öljyä, 
turvetta ja öljyliusketta, vuoksi.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Päästövähennys- ja 
ilmastoneutraaliustavoitteet eivät saisi 
toteutua biologisen monimuotoisuuden 
kustannuksella. Euroopan 
ympäristökeskuksen State of the Water -
raportin mukaan unionin joet ovat 
huonossa kunnossa, ja vain 44 prosenttia 
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niistä on hyvässä tai erinomaisessa 
ekologisessa tilassa. Kemiallisten 
saasteiden lisäksi energiaan liittyvät 
paineet ja vesivoimalaitokset ovat suurin 
uhka näille tärkeille ekosysteemeille. 
Lisäksi eurooppalaisten jokien katsotaan 
olevan maailman hajanaisimpia makean 
veden ekosysteemejä. Erityisesti pienet 
vesivoimalaitokset voivat vaarantaa 
biodiversiteettistrategiassa vahvistetun 
tavoitteen ennallistaa 25 000 kilometriä 
vapaasti virtaavia jokia. Vesivoiman 
vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen 
on ollut huomattava: makean veden 
vaelluskalalajit ovat vähentyneet 
93 prosenttia vuodesta 1970. Kaikki uudet 
vesivoimalaitokset olisi jätettävä tuen 
saamisen ulkopuolelle ja jätettävä 
huomiotta tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tuen saamiseksi olemassa olevien 
laitosten olisi lisäksi täytettävä tietyt 
vaatimukset: niiden olisi muun muassa 
oltava teholtaan yli 10 MW ja täytettävä 
unionin lainsäädännössä vahvistetut 
ekologiset vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Uusiutuvien polttoaineiden ja 
uusiutuvan sähkön käyttäminen 
liikenteessä voi edistää unionin 
liikennealan hiilestä irtautumista 
kustannustehokkaasti ja tehostaa muun 
muassa energialähteiden monipuolistamista 
toimialalla sekä edistää unionin talouden 
innovointia, kasvua ja työpaikkojen 
luomista ja vähentää riippuvuutta 
tuontienergiasta. Unionin määrittämän 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksille 
asetetun tiukemman tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi nostettava tasoa, jolla 
uusiutuvaa energiaa toimitetaan kaikille 
liikennemuodoille unionissa. Liikennealan 
tavoitteen esittäminen 

(29) Uusiutuvien polttoaineiden ja 
uusiutuvan sähkön käyttäminen 
liikenteessä voi edistää unionin 
liikennealan hiilestä irtautumista 
kustannustehokkaasti ja tehostaa muun 
muassa energialähteiden monipuolistamista 
toimialalla sekä edistää unionin talouden 
innovointia, kasvua ja työpaikkojen 
luomista ja vähentää riippuvuutta 
tuontienergiasta. Unionin määrittämän 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksille 
asetetun tiukemman tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi nostettava tasoa, jolla 
uusiutuvaa energiaa toimitetaan kaikille 
liikennemuodoille unionissa. Liikennealan 
tavoitteen esittäminen 
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kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentämistavoitteena edistäisi 
kustannustehokkaimpien ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen kannalta 
parhaiden polttoaineiden käytön lisäämistä. 
Lisäksi kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteella edistettäisiin 
innovointia ja annettaisiin selkeä 
vertailuarvo erityyppisten polttoaineiden ja 
uusiutuvan sähkön vertailuun niiden 
kasvihuonekaasuintensiteetin mukaisesti. 
Biopolttoaineiden ja biokaasun 
energiaperusteisen tavoitteen 
tiukentamisella ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 
koskevan tavoitteen käyttöönottamisella 
varmistettaisiin lisäksi 
ympäristövaikutuksiltaan vähäisimpien 
uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt 
käyttö sellaisissa liikennemuodoissa, 
joiden sähköistäminen on vaikeaa. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen olisi 
varmistettava polttoaineiden toimittajia 
koskevilla velvoitteilla sekä muilla 
toimenpiteillä [asetus (EU) 2021/XXX 
uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden 
käytön edistämisestä meriliikenteessä – 
FuelEU Maritime -aloite ja asetus (EU) 
2021/XXX kestävän lentoliikenteen 
tasapuolisista toimintaedellytyksistä] 
mukaisesti. Lentopolttoaineiden toimittajia 
koskevia nimenomaisia velvoitteita olisi 
asetettava vain [asetuksen (EU) 2021/XXX 
kestävän lentoliikenteen tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä] mukaisesti.

kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentämistavoitteena edistäisi 
kustannustehokkaimpien ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen kannalta 
parhaiden polttoaineiden käytön lisäämistä. 
Lisäksi kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteella edistettäisiin 
innovointia ja annettaisiin selkeä 
vertailuarvo erityyppisten polttoaineiden ja 
uusiutuvan sähkön vertailuun niiden 
kasvihuonekaasuintensiteetin mukaisesti. 
Biopolttoaineiden ja biokaasun 
energiaperusteisen tavoitteen 
tiukentamisella ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 
koskevan tavoitteen käyttöönottamisella 
varmistettaisiin lisäksi 
ympäristövaikutuksiltaan vähäisimpien 
uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt 
käyttö sellaisissa liikennemuodoissa, 
joiden sähköistäminen on vaikeaa. 
Kaikkien liikennemuotojen kehittyneiden 
biopolttoaineiden 29 artiklan 2–7 kohdan 
ja 28 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen 
kriteerien mukaisen kehittämisen olisi 
perustuttava aiempiin arvioihin 
mahdollisista lisäraaka-aineista, jotka 
luetellaan liitteessä IX, erityisesti kun 
otetaan huomioon sellaisten raaka-
aineiden tarpeellisuus, joiden on aiemmin 
todettu olevan liitteeseen IX 
sisällyttämisen perusteiden vastaisia 28 
artiklan 6 kohdan kolmannessa 
alakohdassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Tämä korostaa tarvetta 
käyttää kehittyneitä biopolttoaineita 
tehokkaasti koko Euroopan teollisuudessa 
ja varmistaa, että kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin sovelletaan oikeaa 
kaskadikäyttöperiaatetta ja jätehierarkiaa. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen olisi 
varmistettava polttoaineiden toimittajia 
koskevilla velvoitteilla sekä muilla 
toimenpiteillä [asetus (EU) 2021/XXX 
uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden 
käytön edistämisestä meriliikenteessä – 
FuelEU Maritime -aloite ja asetus (EU) 
2021/XXX kestävän lentoliikenteen 
tasapuolisista toimintaedellytyksistä] 
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mukaisesti. Lentopolttoaineiden toimittajia 
koskevia nimenomaisia velvoitteita olisi 
asetettava vain [asetuksen (EU) 2021/XXX 
kestävän lentoliikenteen tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä] mukaisesti.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sähköisellä liikkuvuudella on 
keskeinen asema liikennealan hiilestä 
irtautumisessa. Sähköisen liikkuvuuden 
kehittämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava 
hyvitysmekanismi, jonka avulla julkisten 
latauspisteiden haltijat edistävät 
jäsenvaltioiden polttoaineiden toimittajille 
asettaman velvoitteen täyttämistä 
toimittamalla uusiutuvaa sähköä. Tällaisen 
mekanismin avulla tapahtuvan liikenteen 
sähköistymisen tukemisen ohella on 
tärkeää, että jäsenvaltiot edelleen pitävät 
yllä korkeaa tavoitetasoa liikenteen 
nestemäisen polttoaineyhdistelmän hiilestä 
irtautumiselle.

(30) Sähköisellä liikkuvuudella on 
keskeinen asema liikennealan hiilestä 
irtautumisessa. Sähköisen liikkuvuuden 
kehittämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava 
hyvitysmekanismi, jonka avulla julkisten 
latauspisteiden haltijat, silloin kun se on 
teknisesti toteutettavissa, myös yksityisten 
ja osittain julkisten latauspisteiden kautta, 
edistävät jäsenvaltioiden polttoaineiden 
toimittajille asettaman velvoitteen 
täyttämistä toimittamalla uusiutuvaa 
sähköä. Tällaisen mekanismin avulla 
tapahtuvan liikenteen sähköistymisen 
tukemisen ohella on tärkeää, että 
jäsenvaltiot edelleen pitävät yllä korkeaa 
tavoitetasoa liikenteen nestemäisen 
polttoaineyhdistelmän hiilestä 
irtautumiselle.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionin uusiutuvaa energiaa 
koskeva politiikka pyrkii edistämään 
Euroopan unionin ilmastonmuutoksen 
hillintää koskevien tavoitteiden 
saavuttamista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä. Tähän tavoitteeseen 
pyrittäessä on olennaista tukea myös 
laajempia ympäristötavoitteita ja erityisesti 
suojella biologista monimuotoisuutta, 
johon tiettyjen biopolttoaineiden, 

(31) Unionin uusiutuvaa energiaa 
koskeva politiikka pyrkii edistämään 
Euroopan unionin ilmastonmuutoksen 
hillintää koskevien tavoitteiden 
saavuttamista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä. Tähän tavoitteeseen 
pyrittäessä on olennaista tukea myös 
laajempia ympäristötavoitteita ja erityisesti 
suojella biologista monimuotoisuutta, 
johon tiettyjen biopolttoaineiden, 
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bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
tuotantoon liittyvällä epäsuoralla 
maankäytöllä on kielteisiä vaikutuksia. 
Näiden ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
edistäminen on unionin kansalaisten ja 
unionin lainsäätäjän tärkeä ja sukupolvet 
ylittävä pitkäaikainen pyrkimys. 
Liikennealan tavoitteen laskentatapaan 
tehdyt muutokset eivät näin ollen saisi 
vaikuttaa siihen, miten kyseisen tavoitteen 
laskennassa otetaan huomioon toisaalta 
tietyt ravinto- ja rehukasveista tuotetut 
polttoaineet ja toisaalta polttoaineet, joihin 
liittyy suuria epäsuoran maankäytön 
muutoksen riskejä. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi edelleen voitava valita, lasketaanko 
ravinto- ja rehukasveista tuotetut 
biopolttoaineet ja biokaasu mukaan 
liikennealan tavoitteeseen, jotta ei luotaisi 
kannustinta niiden käyttämiseen 
liikenteessä. Mikäli jäsenvaltiot eivät laske 
niitä mukaan, ne voivat vastaavasti 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
koskevaa tavoitetta, olettaen, että ravinto- 
ja rehukasveihin pohjautuvilla 
biopolttoaineilla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia, 
mikä vastaa tämän direktiivin liitteessä 
esitettyjä, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevia tyypillisiä arvoja 
ravinto- ja rehukasveihin pohjautuvien 
biopolttoaineiden asiaankuuluvimmilla 
tuotantopoluilla sekä useimmille tällaisten 
biopolttoaineiden tuotantolaitoksille 
asetettua päästövähennysten 
vähimmäiskynnystä.

bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
tuotantoon liittyvällä epäsuoralla 
maankäytöllä on kielteisiä vaikutuksia. 
Näiden ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
edistäminen on unionin kansalaisten ja 
unionin lainsäätäjän tärkeä ja sukupolvet 
ylittävä pitkäaikainen pyrkimys. On 
tarpeen lopettaa sellaisten polttoaineiden, 
kuten palmuöljyn ja soijan ja niiden 
sivutuotteiden, käyttö, joihin liittyy suuria 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskejä, ja alentaa viljelykasveista 
tuotettujen polttoaineiden 
enimmäisosuutta. Liitteessä IX lueteltujen 
raaka-aineiden osalta olisi varmistettava, 
että otetaan huomioon raaka-aineiden 
kilpailevat käyttötarkoitukset, jotta 
vältetään raaka-aineen suuntaaminen 
pois korkeamman arvon käytöstä. Sen 
vuoksi on aiheellista antaa komissiolle 
mahdollisuus poistaa raaka-aineita 
liitteessä IX olevasta luettelosta. 
Liikennealan tavoitteen laskentatapaan 
tehdyt muutokset eivät näin ollen saisi 
vaikuttaa siihen, miten kyseisen tavoitteen 
laskennassa otetaan huomioon toisaalta 
tietyt ravinto- ja rehukasveista tuotetut 
polttoaineet ja toisaalta polttoaineet, joihin 
liittyy suuria epäsuoran maankäytön 
muutoksen riskejä. Lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi edelleen voitava valita, lasketaanko 
ravinto- ja rehukasveista tuotetut 
biopolttoaineet ja biokaasu mukaan 
liikennealan tavoitteeseen, jotta ei luotaisi 
kannustinta niiden käyttämiseen 
liikenteessä. Mikäli jäsenvaltiot eivät laske 
niitä mukaan, ne voivat vastaavasti 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
koskevaa tavoitetta, olettaen, että ravinto- 
ja rehukasveihin pohjautuvilla 
biopolttoaineilla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia, 
mikä vastaa tämän direktiivin liitteessä 
esitettyjä, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevia tyypillisiä arvoja 
ravinto- ja rehukasveihin pohjautuvien 
biopolttoaineiden asiaankuuluvimmilla 
tuotantopoluilla sekä useimmille tällaisten 
biopolttoaineiden tuotantolaitoksille 
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asetettua päästövähennysten 
vähimmäiskynnystä. 

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kun liikennealan tavoite ilmaistaan 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteena, tiettyjen uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ei tarvitse edistää 
kerrointen avulla. Tämä johtuu siitä, että 
määrä, jonka erilaiset uusiutuvat 
energialähteet vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjä, vaihtelee, ja näin 
ollen ne vaikuttavat tavoitteeseen eri 
tavoin. Uusiutuvan sähkön ei katsottaisi 
aiheuttavan päästöjä, toisin sanoen sen 
päästövähennys on 100 prosenttia 
verrattuna fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettuun sähköön. Tämä kannustaa 
uusiutuvan sähkön käyttämiseen, sillä on 
epätodennäköistä, että uusiutuvilla 
polttoaineilla ja kierrätetyillä hiilipitoisilla 
polttoaineilla saavutettaisiin yhtä suuria 
vähennyksiä. Sen vuoksi uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvasta 
sähköistämisestä tulisi tehokkain keino 
toteuttaa maantieliikenteen hiilestä 
irtautuminen. Lisäksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun sekä muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämiseksi lento- ja meriliikenteessä, 
joissa sähköistäminen on vaikeaa, on 
aiheellista säilyttää kyseisten, näille 
liikennemuodoille toimitettujen 
polttoaineiden kerroin näille polttoaineille 
asetettujen tavoitteiden laskennassa.

(32) Kun liikennealan tavoite ilmaistaan 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteena, tiettyjen uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ei tarvitse edistää 
kerrointen avulla. Tämä johtuu siitä, että 
määrä, jonka erilaiset uusiutuvat 
energialähteet vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjä, vaihtelee, ja näin 
ollen ne vaikuttavat tavoitteeseen eri 
tavoin. Uusiutuvan sähkön ei katsottaisi 
aiheuttavan päästöjä, toisin sanoen sen 
päästövähennys on 100 prosenttia 
verrattuna fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettuun sähköön. Tämä kannustaa 
uusiutuvan sähkön käyttämiseen, sillä on 
epätodennäköistä, että uusiutuvilla 
polttoaineilla ja kierrätetyillä hiilipitoisilla 
polttoaineilla saavutettaisiin yhtä suuria 
vähennyksiä. Sen vuoksi uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvasta 
sähköistämisestä tulisi tehokkain keino 
toteuttaa maantieliikenteen hiilestä 
irtautuminen. Lisäksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun sekä muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämiseksi lento- ja meriliikenteessä, 
joissa sähköistäminen on vaikeaa, on 
aiheellista nostaa kyseisten, näille 
liikennemuodoille toimitettujen 
polttoaineiden kerrointa näille 
polttoaineille asetettujen tavoitteiden 
laskennassa.

Tarkistus 27
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta varmistetaan kiinteitä 
biomassapolttoaineita koskevien unionin 
kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerien parempi 
ympäristötehokkuus lämmitystä, sähköä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, näiden 
kriteerien soveltamisen vähimmäiskynnys 
olisi laskettava nykyisestä 20 MW:sta 5 
MW:iin.

(35) Jotta varmistetaan kiinteitä 
biomassapolttoaineita koskevien unionin 
kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerien parempi 
ympäristötehokkuus lämmitystä, sähköä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, näiden 
kriteerien soveltamisen vähimmäiskynnys 
olisi laskettava nykyisestä 20 MW:sta 7,5 
MW:iin.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Direktiivillä (EU) 2018/2001 
vahvistettiin bioenergian kestävyyttä ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevaa kehystä määrittämällä kaikkia 
loppukäyttöaloja koskevat kriteerit. Siinä 
annettiin tarkat säännöt metsäbiomassasta 
tuotetuille biopolttoaineille, bionesteille ja 
biomassapolttoaineille ja edellytettiin 
kestäviä korjuutoimia sekä maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentaa. Biologisesti poikkeuksellisen 
monimuotoisten ja runsaasti hiiltä sitovien 
elinympäristöjen, joita ovat aarniometsät, 
biologisesti erittäin monimuotoiset metsät, 
ruohoalueet ja turvemaat, suojelun 
tehostamiseksi tulisi ottaa käyttöön 
poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat 
metsäbiomassan hankintaa näiltä alueilta, 
maatalouden biomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin sovellettavan 
lähestymistavan mukaisesti. Lisäksi 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerejä olisi sovellettava myös 
olemassa oleviin biomassalaitoksiin, jotta 
varmistetaan, että bioenergian tuotanto 

(36) Direktiivillä (EU) 2018/2001 
vahvistettiin bioenergian kestävyyttä ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevaa kehystä määrittämällä kaikkia 
loppukäyttöaloja koskevat kriteerit. Siinä 
annettiin tarkat säännöt metsäbiomassasta 
tuotetuille biopolttoaineille, bionesteille ja 
biomassapolttoaineille ja edellytettiin 
kestäviä korjuutoimia sekä maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentaa. Biologisesti poikkeuksellisen 
monimuotoisten ja runsaasti hiiltä sitovien 
elinympäristöjen, joita ovat aarniometsät, 
vanhat metsät, biologisesti erittäin 
monimuotoiset metsät, ruohoalueet, 
turvemaat ja nummet, suojelun 
tehostamiseksi tulisi ottaa käyttöön 
poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat 
metsäbiomassan hankintaa näiltä alueilta, 
maatalouden biomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin sovellettavan 
lähestymistavan mukaisesti. Lisäksi 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerejä olisi sovellettava myös 
olemassa oleviin biomassalaitoksiin, jotta 
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näissä laitoksissa vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisista 
polttoaineista tuotettuun energiaan 
verrattuna.

varmistetaan, että bioenergian tuotanto 
näissä laitoksissa vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisista 
polttoaineista tuotettuun energiaan 
verrattuna. Osittain luonnontilaiset metsät 
metsinä tai muuna puustoisena maana, 
jotka eivät ole aarniometsiä eivätkä 
viljelymetsiä ja jotka koostuvat pääasiassa 
kotoperäisistä puista ja pensaslajeista, 
joita ei ole istutettu, omaavat laajan 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ilmastoarvon, eikä niitä pitäisi muuttaa 
viljelymetsiksi tai muutoin huonontaa. 
Metsätieteeseen tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota avointen kysymysten 
käsittelemiseksi ja tiedon tuottamiseksi, 
koska tämä on avainasemassa puiden 
ilmasto-, ympäristö-, talous- ja 
yhteiskuntaroolin ymmärtämiseksi 
paremmin. Maatalous- ja 
metsäbiomassasta ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevista uusiutuvista 
polttoaineista tuotetut biopolttoaineet, 
bionesteet ja biomassapolttoaineet olisi 
hankittava maasta tai metsistä, joiden 
osalta kolmansien osapuolten maan tai 
metsän käyttöä ja omistusoikeutta 
koskevia oikeuksia kunnioitetaan 
hankkimalla näiltä kolmansilta 
osapuolilta vapaa ja tietoon perustuva 
ennakkosuostumus, siten että edustavat 
instituutiot ja järjestöt ovat tässä mukana, 
samalla kun kunnioitetaan kolmansien 
osapuolten ihmisoikeuksia ja työoikeuksia 
eikä vaaranneta elintarvikkeiden ja 
rehujen saatavuutta kolmansille 
osapuolille.

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta vähennetään hallinnollista 
taakkaa uusiutuvien polttoaineiden ja 
kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden 
tuottajille sekä jäsenvaltioille, joissa 

(37) Jotta vähennetään hallinnollista 
taakkaa uusiutuvien polttoaineiden ja 
kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden 
tuottajille sekä jäsenvaltioille, joissa 
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komissio on täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksynyt vapaaehtoisia tai kansallisia 
järjestelmiä näyttönä kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien kriteerien sekä muiden tässä 
direktiivissä annettujen vaatimusten 
noudattamisesta tai siitä tarkkoja tietoja 
antavina, jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisissa järjestelmissä suoritettujen 
sertifiointien tulokset komission 
hyväksynnän soveltamisalalla. Pienten 
laitosten taakan vähentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
yksinkertaistettu todentamismekanismi 
laitoksille, joiden teho on 5–10 MW.

komissio on täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksynyt vapaaehtoisia tai kansallisia 
järjestelmiä näyttönä kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien kriteerien sekä muiden tässä 
direktiivissä annettujen vaatimusten 
noudattamisesta tai siitä tarkkoja tietoja 
antavina, jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
tällaisissa järjestelmissä suoritettujen 
sertifiointien tulokset komission 
hyväksynnän soveltamisalalla. Pienten 
laitosten taakan vähentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
yksinkertaistettu todentamismekanismi 
laitoksille, joiden teho on 5–20 MW.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Uusiutuvan energian käytön 
lisääminen voi lisätä energiavarmuutta ja 
omavaraisuutta muun muassa 
vähentämällä riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista. Siirtoverkon vahvistaminen 
edelleen ja yhteenliittäminen on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tämän siirtymän 
oikeudenmukaisen ja tehokkaan käytön 
kannalta, jotta siitä aiheutuvat hyödyt 
jakautuvat tasaisesti unionin väestölle 
eivätkä johda energiaköyhyyteen.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 23 alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

-a) korvataan 23 kohta seuraavasti:
23) ’jätteellä’ tarkoitetaan direktiivin 
2008/98/EY 3 artiklan 1 alakohdassa 
määriteltyä jätettä pois lukien aineet, joita 
on muutettu tai jotka on pilattu 
tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat tämän 
määritelmän mukaisia;

”23) ’jätteellä’ tarkoitetaan mitä tahansa 
ainetta tai esinettä, jonka haltija hävittää 
tai aikoo hävittää tai on velvollinen 
hävittämään siten kuin direktiivin 
2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
määritellään edellyttäen, että on tehty 
direktiivin 2008/98/EY 4 artiklan tai 
vastaavan jätteen syntymisen 
ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevan 
ohjelman riippumaton todentaminen ja 
noudattamisen sertifiointi, pois lukien 
aineet, joita on muutettu tai jotka on pilattu 
tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat tämän 
määritelmän mukaisia,’;

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) korvataan 24 kohta seuraavasti:
”24) ’biomassalla’ tarkoitetaan 
maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset 
aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja 
niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös 
kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin 
olevien biologista alkuperää olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä biologista alkuperää 
olevien jätteiden, teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteet mukaan lukien, 
biohajoavaa osaa;”

”24) ’biomassalla’ tarkoitetaan 
maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset 
aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja 
niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös 
kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin 
olevien biologista alkuperää olevien 
tuotteiden, sivutuotteiden, jätteiden ja 
tähteiden kiinteää tai nestemäistä 
biohajoavaa osaa sekä biohajoavaa jätettä, 
biologista alkuperää olevat teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteet mukaan lukien;”

(Direktiivi (EU) 2018/2001)
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a)  ’primäärisellä puubiomassalla’ 
tarkoitetaan kaikkea kaadettua tai muulla 
tavoin korjattua ja siirrettyä raakapuuta. 
Se käsittää kaiken siirtämisestä saadun 
puutavaran eli metsistä siirretyt määrät, 
myös luonnollisen kuolevuuden vuoksi 
talteen otetun puutavaran sekä 
kaatamisesta ja hakkaamisesta peräisin 
olevan puutavaran. Se sisältää kaiken 
puutavaran, joka on siirretty kuorineen 
tai ilman kuorta, myös puutavaran, joka 
on siirretty pyöreänä, halkaistuna, 
karkeasti syrjättynä tai muussa muodossa, 
esim. oksat, juuret, kannat ja pahkat (kun 
ne korjataan), ja karkeasti muotoillun tai 
kaiverretun puutavaran. Tämä ei sisällä 
puubiomassaa, joka on saatu kestävistä 
maastopaloja ehkäisevistä toimenpiteistä 
suuririskisillä tulenaroilla alueilla, eikä 
puubiomassaa, joka on saatu aktiivisista 
tuholaisista tai taudeista kärsivistä 
metsistä niiden leviämisen estämiseksi, 
samalla kun minimoidaan puunotto ja 
suojellaan biologista monimuotoisuutta, 
mikä johtaa monimuotoisempiin ja 
kestävämpiin metsiin, ja tämän on 
perustuttava komission suuntaviivoihin.

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 26 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b)  ’sekundäärisellä puubiomassalla’ 
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tarkoitetaan metsäpohjaisesta 
teollisuudesta peräisin olevia tähteitä, 
muun muassa sahaamisesta ja 
puunkäsittelystä saatavaa kaarnaa, 
sahanpurua ja lastuja ja kuluttajakäytön 
jälkeen talteen otettua puutavaraa; se ei 
sisällä primääristä puubiomassaa, 
mukaan lukien silloin, kun se jalostetaan 
hakkeeksi, briketeiksi tai pelleteiksi;”

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on 
vähintään 40 prosenttia unionin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030.”

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteisesti, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on 
vähintään 45 prosenttia unionin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030.”

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
biomassasta peräisin oleva energia 
tuotetaan tavalla, joka minimoi 
kohtuuttomat vääristymät biomassan raaka-
ainemarkkinoilla ja haitalliset vaikutukset 
biologiseen monimuotoisuuteen. Tätä 
varten niiden on otettava huomioon 
direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa esitetty 

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tukijärjestelmissään toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että biomassasta peräisin 
oleva energia tuotetaan kestävällä tavalla, 
joka minimoi kohtuuttomat vääristymät 
biomassan raaka-ainemarkkinoilla ja 
haitalliset vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen kansallisella tai 
alueellisella tasolla. Tätä varten niiden on 
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jätehierarkia ja kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettu kaskadikäyttöperiaate.

pantava täytäntöön direktiivin 2008/98/EY 
4 artiklassa esitetty jätehierarkia ja otettava 
huomioon kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettu kaskadikäyttöperiaate 
varmistaen materiaalin mahdollisimman 
suuri käyttö.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jätettä polttamalla tuotetulle 
uusiutuvalle energialle, jos direktiivissä 
2008/98/EY säädettyjä erilliskeräystä 
koskevia velvoitteita ei ole noudatettu;

ii) jätettä polttamalla tuotetulle 
uusiutuvalle energialle, jos direktiivissä 
2008/98/EY säädettyjä erilliskeräystä, 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevia 
velvoitteita ei ole noudatettu;

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) käytännöille, jotka eivät ole 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetun 
delegoidun säädöksen mukaisia.

iii) käytännöille, jotka eivät ole 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen mukaisia.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
uutta tukea bioenergialaitoksille, jos ne 
eivät ole toimittaneet kansallista 
bioenergiasuunnitelmaa yhdessä 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 2 
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kohdassa tarkoitetun viimeisimmän 
yhdennetyn kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelmansa päivityksen 
kanssa, kuten b a alakohdassa 
tarkoitetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Joulukuun 31 päivästä 2026 lähtien 
ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä 
velvoitteita jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
tukea sähkön tuotannolle metsän 
biomassasta sähkön 
erillistuotantolaitoksissa, ellei näin tuotettu 
sähkö täytä vähintään yhtä seuraavista 
ehdoista:

b) Joulukuun 31 päivästä 2026 lähtien 
ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä 
velvoitteita jäsenvaltiot eivät saa myöntää 
tukea sähkön tuotannolle puubiomassasta 
sähkön erillistuotantolaitoksissa, ellei näin 
tuotettu sähkö täytä vähintään yhtä 
seuraavista ehdoista ja ellei sitä ole 
tuotettu tuotantolaitoksissa, joiden 
enimmäiskapasiteetti on 20 MW:

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Kunkin jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle kansallinen 
bioenergiasuunnitelma sekä asetuksen 
(EU) 2018/1999 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun uusimman yhdennetyn 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman päivitys kyseisessä 
artiklassa säädetyn menettelyn ja 
aikataulun mukaisesti. Kansallisessa 
bioenergiasuunnitelmassa on oltava
i) arviointi energiatarkoituksiin saatavilla 
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olevan metsäbiomassan tarpeesta ja 
tarjonnasta tämän asetuksen 29 artiklassa 
esitettyjen kriteerien mukaisesti,
ii) arviointi siitä, sopiiko 
energiatarkoituksiin käytettävä 
metsäbiomassa yhteen asetuksen (EU) 
2018/841 eri energialuokkien osuutta 
kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa 
koskevan ohjeellisen kehityskulun kanssa,
iii) arviointi siitä, miten 
energiatarkoituksiin käytettävän 
metsäbiomassan kehityskulku vaikuttaa 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
maaperään.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Komissio arvioi kansallisen 
bioenergiasuunnitelman. Komissio toimii 
kyseistä arviointia tehdessään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa. Komissio voi esittää 
huomautuksia tai pyytää lisätietoja. Se voi 
myös tarvittaessa pyytää jäsenvaltiota 
tarkistamaan suunnitelmaa, myös 
suunnitelman toimittamisen jälkeen. 
Komissio arvioi suunnitelman 
täydellisyyden sekä johdonmukaisuuden 
ja yhdenmukaisuuden seuraavien kanssa:
i) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1119* 
vahvistetut tavoitteet;
ii) tarkistetussa asetuksessa (EU) 
2018/841 määritellyt hiilinielujen kasvua 
koskevat kansalliset tavoitteet.
_____________
*Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/1119, annettu 30 
päivänä kesäkuuta 2021, puitteiden 
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vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) N:o 
401/2009 ja (EU) 2018/1999 
muuttamisesta (EUVL L 243, 9.7.2021, 
s. 1).

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) Komissio hyväksyy kunkin 
kansallisen bioenergiasuunnitelman 
täytäntöönpanopäätöksellä.

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään vuoden 
kuluttua [tämän muutosdirektiivin 
voimaantulosta] 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, joka koskee 
kaskadikäyttöperiaatteen soveltamista 
biomassaan, erityisesti laadukkaan 
raakapuun energiatuotantokäytön 
minimoimista, keskittyen tukijärjestelmiin 
ja ottaen kansalliset erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon.

Komissio antaa viimeistään vuoden 
kuluttua [tämän muutosdirektiivin 
voimaantulosta] 
täytäntöönpanosäädöksen, joka koskee 
kaskadikäyttöperiaatteen soveltamista 
biomassaan, jotta kaikkea biomassaa 
käytetään korkeimman ympäristöllisen ja 
taloudellisen arvon mukaisesti ottaen 
samalla huomioon käytettävissä olevat 
raaka-ainemäärät ja jo olemassa olevien 
muiden kuin energian talteenottoa 
koskevien kilpailevien teollisten 
käyttötarkoitusten osuus, keskittyen 
tukijärjestelmiin ja ottaen kansalliset 
erityispiirteet ja luonnonhäiriöt, kuten 
maastopalot, tuholaiset ja taudit, 
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asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa vuoteen 2026 mennessä 
kertomuksen jäsenvaltioiden biomassaa 
koskevien tukijärjestelmien vaikutuksista 
muun muassa biologiseen 
monimuotoisuuteen ja mahdollisiin 
markkinoiden vääristymiin ja arvioi 
metsäbiomassaa koskeviin 
tukijärjestelmiin liittyvien lisärajoitusten 
mahdollisuutta.”

Komissio antaa vuoteen 2026 mennessä 
kertomuksen jäsenvaltioiden biomassaa 
koskevien tukijärjestelmien vaikutuksista 
muun muassa biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ympäristöön ja 
mahdollisiin markkinoiden vääristymiin ja 
arvioi puubiomassan 
energiantuotantokäytön tukijärjestelmiin 
liittyvien lisätoimenpiteiden 
mahdollisuutta.”

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 4a kohta

Komission teksti Tarkistus

4a. Jäsenvaltioiden on laadittava 
puitteet, joihin voi sisältyä tukijärjestelmiä 
ja uusiutuvan sähkön ostosopimusten 
käyttöönoton helpottamista, ja jotka 
mahdollistavat uusiutuvan sähkön 
käyttöönoton 2 kohdassa tarkoitetulla 
jäsenvaltion kansallisen tavoitteen 
mukaisella tasolla ja asetuksen (EU) 
2018/1999 4 artiklan a alakohdan 2 
alakohdassa tarkoitettujen ohjeellisten 
kehityskulkujen mukaisella aikataululla. 
Näissä puitteissa on erityisesti keskityttävä 
jäljellä olevien, myös lupamenettelyihin 
liittyvien, korkeatasoista uusiutuvaa 
sähköä koskevien esteiden poistamiseen. 
Puitteiden suunnittelussa jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon uusiutuva 

4a. Jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 18 kohdassa 
määritellyn energiatehokkuus etusijalle -
periaatteen mukaisesti laadittava puitteet, 
joihin voi sisältyä tukijärjestelmiä ja 
uusiutuvan sähkön ostosopimusten 
käyttöönoton helpottamista, ja jotka 
mahdollistavat uusiutuvan sähkön 
käyttöönoton 2 kohdassa tarkoitetulla 
jäsenvaltion kansallisen tavoitteen 
mukaisella tasolla ja asetuksen (EU) 
2018/1999 4 artiklan a alakohdan 2 
alakohdassa tarkoitettujen ohjeellisten 
kehityskulkujen mukaisella aikataululla. 
Näissä puitteissa on erityisesti keskityttävä 
jäljellä olevien korkeatasoista uusiutuvaa 
sähköä koskevien, myös lupamenettelyjen 
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lisäenergia, jota tarvitaan liikenne-, 
teollisuus-, rakennus- sekä lämmitys- ja 
jäähdytysaloilla esiintyvään kysyntään 
vastaamiseksi sekä muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotannossa.”

nopeuttamis- ja 
yksinkertaistamistoimenpiteisiin liittyvien 
esteiden poistamiseen, ja varmistettava 
pitkän aikavälin hintasignaalit 
investointipäätöksiä varten, mukaan 
lukien investoinnit järjestelmän 
riittävyyteen, vakauteen ja joustavuuteen 
kilpailuun perustuvan, avoimen ja 
syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn 
avulla, jossa asianomaiset vastaanottajat 
saavat markkinahintoihin perustuvan 
korvauksen. Puitteiden suunnittelussa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
uusiutuva lisäenergia, jota tarvitaan 
liikenne-, teollisuus-, rakennus- sekä 
lämmitys- ja jäähdytysaloilla esiintyvään 
kysyntään vastaamiseksi sekä muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotannossa;

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
7 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) korvataan 3 kohdan kolmas 
alakohta seuraavasti:

Lämpöpumpuilla saatu ympäristön ja 
geoterminen energia, jota käytetään 
lämmitykseen ja jäähdytykseen 
lämpöpumppujen ja 
kaukojäähdytysjärjestelmien avulla, 
otetaan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b 
alakohtaa sovellettaessa huomioon sillä 
edellytyksellä, että lopullinen 
energiantuotanto on merkittävästi suurempi 
kuin lämpöpumppujen käyttämiseen 
tarvittavan primäärienergian määrä. Tämän 
direktiivin mukaisena uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevana energiana pidettävän 
lämmön tai kylmän määrä lasketaan 
liitteessä VII esitetyn menetelmän 
mukaisesti, ja siinä otetaan huomioon 
energiankäyttö kaikilla loppukäytön aloilla.

”Lämpöpumpuilla saatu ympäristön ja 
geoterminen energia, jota käytetään 
lämmitykseen ja jäähdytykseen 
lämpöpumppujen ja 
kaukojäähdytysjärjestelmien avulla, 
otetaan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b 
alakohtaa sovellettaessa huomioon 
käyttämällä kerrointa, joka on vähintään 
3, jotta voidaan ottaa huomioon 
tehokkaampi ympäristön ja geoterminen 
lämpö verrattuna palamisesta saatavaan 
lämpöön, sillä edellytyksellä, että 
lopullinen energiantuotanto on 
merkittävästi suurempi kuin 
lämpöpumppujen käyttämiseen tarvittavan 
primäärienergian määrä. Tämän direktiivin 
mukaisena uusiutuvista lähteistä peräisin 
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olevana energiana pidettävän lämmön tai 
kylmän määrä lasketaan liitteessä VII 
esitetyn menetelmän mukaisesti, ja siinä 
otetaan huomioon energiankäyttö kaikilla 
loppukäytön aloilla.”

Perustelu

All major GHG emission reduction scenarios see heat pumps as the key heating technology 
for transitioning heating to climate-neutrality, in particular in the residential and services 
sectors. Whilst the RED II revision provides clear incentives for e-mobility, this is not the 
case for electrified heating despite its massive efficiency advantages. In this context, it must 
be taken into account, however, that combustion boilers are fundamentally less energy 
efficient than heat pumps by a factor of at least 3, so they will dominate any calculation that 
involves the overall amounts of final energy consumed. Therefore, a correcting factor should 
be introduced on the methodology on how to calculate the renewables target contribution for 
heat..

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
9 artikla – 1a kohta

Komission teksti Tarkistus

1a. Kunkin jäsenvaltion on 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä sovittava yhden 
tai useamman jäsenvaltion kanssa 
vähintään yhden yhteishankkeen 
toteuttamisesta uusiutuvan energian 
tuotannossa. Komissiolle on ilmoitettava 
tällaisesta sopimuksesta, mukaan lukien 
ajankohta, jona hankkeen odotetaan 
käynnistyvän. Komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 
2020/129425 säädetyn unionin uusiutuvan 
energian rahoitusmekanismin mukaisten 
kansallisten panosten avulla rahoitettujen 
projektien katsotaan täyttävän tämän 
velvoitteen hankkeeseen osallistuville 
jäsenvaltioille.”

1a. Kunkin jäsenvaltion on 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä sovittava yhden 
tai useamman jäsenvaltion kanssa 
vähintään yhden yhteishankkeen 
toteuttamisesta ja vuoteen 2030 mennessä 
vähintään kolmen yhteishankkeen 
toteuttamisesta uusiutuvan energian 
tuotannossa. Komissiolle on ilmoitettava 
tällaisesta sopimuksesta, mukaan lukien 
ajankohta, jona hankkeen odotetaan 
käynnistyvän. Komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 
2020/129425 säädetyn unionin uusiutuvan 
energian rahoitusmekanismin mukaisten 
kansallisten panosten tai eurooppalaisen 
vihreän joukkolainan välineen avulla 
rahoitettavien uusiutuvan energian 
tuotantolaitosten tukijärjestelmien ja -
hankkeiden avulla rahoitettujen projektien 
katsotaan täyttävän tämän velvoitteen 
hankkeeseen osallistuville jäsenvaltioille.
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_________________ _________________
25 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2020/1294, annettu 15 päivänä 2020, 
unionin uusiutuvan energian 
rahoitusmekanismista (EUVL L 303, 
17.9.2020, s. 1).

25 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2020/1294, annettu 15 päivänä 2020, 
unionin uusiutuvan energian 
rahoitusmekanismista (EUVL L 303, 
17.9.2020, s. 1).

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
9 artikla – 7c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) lisätään 7c kohta seuraavasti:
”7c) Monimutkaisuuden 
vähentämiseksi, tehokkuuden ja 
avoimuuden lisäämiseksi ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tehostamisen tukemiseksi olisi 
perustettava yksi yhteyspiste (keskitetty 
asiointipiste) kutakin avomerellä 
sijaitsevan verkon ensisijaista käytävää 
kohti ja helpotettava yhteistä etua 
koskevien avomerellä tuotettavan 
uusiutuvan energian hankkeiden 
lupaprosessia.”

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-a) korvataan 1 kohdan toisen 
alakohdan d alakohta seuraavasti:

d) hajautettuihin laitteisiin ja energian 
tuottamiseen uusiutuvista lähteistä ja sen 
varastointiin sovelletaan yksinkertaistettuja 
ja kevyempiä lupamenettelyjä, mukaan 

”d) hajautettuihin laitteisiin ja energian 
tuottamiseen uusiutuvista lähteistä ja sen 
varastointiin sovelletaan yksinkertaistettuja 
ja kevyempiä lupamenettelyjä, mukaan 
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lukien yksinkertainen ilmoitusmenettely. lukien yksinkertainen ilmoitusmenettely ja 
keskitetyt asiointipisteet.”

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Perustelu

Keskitetyt asiointipisteet mainitaan vaikutustenarvioinnissa, mutta ei varsinaisessa tekstissä. 
Tässä korjataan tämä laiminlyönti.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Viimeistään vuoden kuluttua tämän 
muutosdirektiivin voimaantulosta komissio 
tarkistaa 15, 16 ja 17 artiklassa 
vahvistettuja hallinnollisia menettelyjä 
koskevat säännöt ja niiden soveltamisen ja 
tarvittaessa ehdottaa niihin muutoksia; se 
voi myös ryhtyä lisätoimenpiteisiin 
tukeakseen jäsenvaltioita sääntöjen 
toteuttamisessa.”

9. Viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua tämän muutosdirektiivin 
voimaantulosta komissio antaa 
kansallisille hallituksille suuntaviivoja 
sellaisista lupakäytännöistä, joilla 
nopeutetaan ja yksinkertaistetaan uusia ja 
uudistettuja hankkeita koskevaa 
prosessia. Näihin suuntaviivoihin on 
sisällyttävä suosituksia 15, 16 ja 
17 artiklassa vahvistettuja hallinnollisia 
menettelyjä koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, sekä 
keskeiset prosessi-indikaattorit, joiden 
avulla voidaan arvioida ja seurata 
avoimesti sekä edistymistä että 
tehokkuutta. Tällaisiin ohjeisiin on 
sisällyttävä myös tietoja muun muassa 
lupaviranomaisten digitaalisista ja 
henkilöresursseista, EU:n 
ympäristölainsäädännön noudattamisesta 
ja EU:n oikeuden nojalla suojeltujen 
alueiden huomioon ottamisesta, 
tehokkaista keskitetyistä asiointipisteistä, 
aluesuunnittelusta, sotilas- ja siviili-
ilmailuun liittyvistä rajoitteista, 
oikeusmenettelyistä sekä 
siviilioikeudellisista ratkaisu- ja 
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sovittelutapauksista.”

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) lisätään 9a kohta seuraavasti:
”9a. Jäsenvaltioiden on esitettävä arvio 
lupamenettelystään ja 
parantamistoimenpiteistä, jotka on 
tarkoitus toteuttaa asetuksen 
(EU) 2018/199 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun päivitetyn yhdennetyn 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman suuntaviivojen 
mukaisesti kyseisessä artiklassa 
vahvistettua menettelyä ja aikataulua 
noudattaen.”;

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) lisätään 9b kohta seuraavasti:
”9b. Jäsenvaltioita on vaadittava 
kehittämään strategisen suunnittelun 
prosesseja, joilla yksilöidään käytettävissä 
oleva maa-alue uusiutuvaa energiaa 
koskevien hankkeiden toteuttamista 
varten, erityisesti huonontunut maa ja 
monikäyttöinen maa, kuten 
maatalousmaa ja sisävesistöt, joissa 
uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita 
voidaan toteuttaa.”;



AD\1254777FI.docx 47/91 PE703.044v02-00

FI

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d c alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) lisätään 9c kohta seuraavasti:
”9c. Komissio arvioi 
parantamistoimenpiteitä ja pisteyttää 
jäsenvaltioiden keskeiset 
suorituskykyindikaattorit. Kyseiset tiedot 
on julkaistava. Komissio ottaa käyttöön 
kannustimia, joilla kannustetaan 
jäsenvaltioita pyrkimään saavuttamaan 
korkea pistemäärä keskeisiä 
suorituskykyindikaattoreita koskevassa 
arvioinnissa, mukaan lukien ensisijainen 
mahdollisuus käyttää unionin 
määrärahoja uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin hankkeisiin.”;

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d d alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d)  lisätään 9d kohta seuraavasti:
”9d. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
uusiutuvan energian hankkeiden 
kehittämistä koskeva strateginen 
suunnittelu, jossa asetetaan etusijalle 
käytettävissä olevien, muiden kuin 
ekologisesti herkkien alueiden käyttö ja 
vältetään tiukasti suojeltujen alueiden 
käyttöä energiahankkeiden kehittämistä 
varten, koska nämä alueet ovat keskeisiä 
välineitä biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämiseksi.”;
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian tuotannon ja käytön 
edistämiseksi rakennusalalla 
jäsenvaltioiden on asetettava ohjeellinen 
tavoite uusiutuvien energialähteiden 
osuudelle rakennusalan energian 
loppukulutuksesta vuonna 2030 siten, että 
se on yhdenmukainen ohjeellisen 
tavoitteen kanssa, jonka mukaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus unionin energian 
loppukulutuksesta rakennusalalla vuonna 
2030 on vähintään 49 prosenttia. 
Kansallinen tavoite ilmaistaan osuutena 
kansallisesta energian loppukulutuksesta, 
ja se lasketaan 7 artiklassa esitetyn 
menetelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tavoitteensa päivitetyissä 
yhdennetyissä kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissaan, jotka toimitetaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
mukaisesti, sekä annettava tiedot keinoista, 
joilla ne aikovat saavuttaa tavoitteen.

1. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian tuotannon ja käytön 
edistämiseksi rakennusalalla 
jäsenvaltioiden on asetettava ohjeellinen 
tavoite uusiutuvien energialähteiden 
osuudelle rakennuspaikalla tai sen 
läheisyydessä taikka uusiutuvan 
energialähteen yhteydessä rakennusalan 
energian loppukulutuksesta vuonna 2030 
siten, että se on yhdenmukainen ohjeellisen 
tavoitteen kanssa, jonka mukaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus unionin energian 
loppukulutuksesta rakennusalalla vuonna 
2030 on vähintään 49 prosenttia. 
Kansallinen tavoite ilmaistaan osuutena 
kansallisesta energian loppukulutuksesta, 
ja se lasketaan 7 artiklassa esitetyn 
menetelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tavoitteensa päivitetyissä 
yhdennetyissä kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissaan, jotka toimitetaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
mukaisesti, sekä annettava tiedot keinoista, 
joilla ne aikovat saavuttaa tavoitteen muun 
muassa kustannustehokkuuden 
periaatteen ohjaamina.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä rakennussäännöksissään ja -

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä rakennussäännöksissään ja -
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määräyksissään ja tarvittaessa 
tukijärjestelmissään uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan sähkön sekä lämmityksen 
ja jäähdytyksen lisäämiseksi 
rakennuskannassa, mukaan luettuna 
kansalliset toimenpiteet itse tuotetun 
uusiutuvan energian käytön, uusiutuvan 
energian yhteisöjen ja energian paikallisen 
varastoinnin lisäämiseksi yhdessä 
yhteistuotantoon ja passiivi-, lähes 
nollaenergia- ja nollaenergiarakennusten 
energiatehokkuuteen liittyvien parannusten 
kanssa.

määräyksissään ja tarvittaessa 
tukijärjestelmissään uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan sähkön sekä lämmityksen 
ja jäähdytyksen lisäämiseksi 
rakennuskannassa, mukaan luettuna 
kansalliset toimenpiteet itse tuotetun 
uusiutuvan energian käytön, uusiutuvan 
energian yhteisöjen, uusiutuvan energian 
paikallisen jakamisen ja energian 
paikallisen varastoinnin lisäämiseksi 
yhdessä yhteistuotantoon ja passiivi-, lähes 
nollaenergia- ja nollaenergiarakennusten 
energiatehokkuuteen liittyvien parannusten 
kanssa ja ottaen huomioon innovatiiviset 
teknologiat.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saavuttaakseen 1 kohdassa asetetun 
ohjeellisen uusiutuvien energialähteiden 
osuuden jäsenvaltioiden on 
rakennussäännöksissään ja -
määräyksissään ja tarvittaessa 
tukijärjestelmissään tai muulla tavalla, jolla 
saavutetaan vastaava vaikutus, 
edellytettävä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian vähimmäistasoa direktiivin 
2010/31/EU säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on sallittava näiden 
vähimmäistasojen täyttäminen muun 
muassa tehokkaalla kaukolämmityksellä ja 
-jäähdytyksellä.

Saavuttaakseen 1 kohdassa asetetun 
ohjeellisen uusiutuvien energialähteiden 
osuuden jäsenvaltioiden on 
rakennussäännöksissään ja -
määräyksissään ja tarvittaessa 
tukijärjestelmissään tai muulla tavalla, jolla 
saavutetaan vastaava vaikutus, asetuksen 
(EU) 2018/1999 2 artiklan 18 kohdan 
mukaisen energiatehokkuus etusijalle -
periaatteen mukaisesti edellytettävä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäistasoa direktiivin 
2010/31/EU säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on sallittava näiden 
vähimmäistasojen täyttäminen muun 
muassa tehokkaalla kaukolämmityksellä ja 
-jäähdytyksellä.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta



PE703.044v02-00 50/91 AD\1254777FI.docx

FI

Direktiivi (EU) 2018/2001
15a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason julkiset rakennukset toimivat 
esimerkkeinä käytössä olevan uusiutuvan 
energian osuuden osalta direktiivin 
2010/31/EU 9 artiklan ja direktiivin 
2012/27/EU 5 artiklan säännösten 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat muun 
muassa sallia sen, että mainittu velvoite 
täytetään edellyttämällä, että kolmannet 
osapuolet käyttävät julkisten rakennusten 
tai osittain julkisten ja osittain yksityisten 
rakennusten kattoja sellaisia laitteita 
varten, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista 
lähteistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason julkiset rakennukset toimivat 
esimerkkeinä käytössä olevan uusiutuvan 
energian osuuden osalta direktiivin 
2010/31/EU 9 artiklan ja direktiivin 
2012/27/EU 5 artiklan säännösten 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat muun 
muassa sallia sen, että mainittu velvoite 
täytetään edellyttämällä, että kolmannet 
osapuolet käyttävät julkisten rakennusten 
tai osittain julkisten ja osittain yksityisten 
rakennusten kattoja ja muita hyödyllisiä 
pintoja ja alempia pintoja sellaisia laitteita 
varten, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista 
lähteistä. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
tuettava paikallisviranomaisten ja 
uusiutuvan energian yhteisöjen välistä 
yhteistyötä rakennusalalla.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta jäsenvaltiot saavuttaisivat 1 
kohdassa asetetun uusiutuvan energian 
ohjeellisen osuuden, niiden on edistettävä 
uusiutuvaa energiaa käyttävien lämmitys- 
ja jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, 
työkaluja ja kannustimia, mukaan luettuna 
muun muassa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/136926 
nojalla kehitettyjä energiamerkintöjä, 
direktiivin 2010/31/EU mukaisia 
energiatehokkuustodistuksia, tai muita 
aiheellisia kansallisella tai unionin tasolla 

4. Jotta jäsenvaltiot saavuttaisivat 
1 kohdassa asetetun uusiutuvan energian 
ohjeellisen osuuden ja jotta helpotetaan 
sen tehokasta integrointia, niiden on 
edistettävä kestävimpien ja 
energiatehokkaimpien uusiutuvaa energiaa 
käyttävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden käyttöä 
kyseisessä paikallisessa yhteydessä, 
mukaan lukien älykkäät ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvat sähköistetyt 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ja -
laitteet, myös innovatiiviset teknologiat. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on toteutettava 
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kehitettyjä todistuksia tai normeja, ja 
varmistettava asianmukaisten tietojen ja 
neuvojen antaminen uusiutuvista, erittäin 
energiatehokkaista vaihtoehdoista sekä 
sellaisista saatavilla olevista 
rahoitusvälineistä ja kannustimista, joilla 
lisätään vanhojen lämmitysjärjestelmien 
korvaamista ja nopeutetaan uusiutuvaan 
energiaan perustuviin ratkaisuihin 
siirtymistä.”

asianmukaisia toimenpiteitä, työkaluja ja 
kannustimia, mukaan luettuna muun 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/136926 nojalla 
kehitettyjä energiamerkintöjä, direktiivin 
2010/31/EU mukaisia 
energiatehokkuustodistuksia, tai muita 
aiheellisia kansallisella tai unionin tasolla 
kehitettyjä todistuksia tai normeja, ja 
varmistettava asianmukaisten tietojen ja 
neuvojen antaminen uusiutuvista, erittäin 
energiatehokkaista vaihtoehdoista sekä 
sellaisista saatavilla olevista 
rahoitusvälineistä ja kannustimista, joilla 
lisätään vanhojen lämmitysjärjestelmien 
korvaamista ja nopeutetaan uusiutuvaan 
energiaan perustuviin ratkaisuihin 
siirtymistä.”

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
20a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että alueellaan toimivat siirtoverkonhaltijat 
ja jakeluverkonhaltijat asettavat saataville 
tiedot kullakin tarjousalueella toimitettavan 
sähkön uusiutuvan energian osuudesta ja 
kasvihuonekaasupäästöistä niin 
täsmällisesti ja reaaliaikaisesti kuin 
mahdollista mutta enintään yhden tunnin 
ajanjaksoissa ja ennusteiden kanssa, jos 
niitä on saatavilla. Nämä tiedot on 
asetettava saataville sähköisesti siten, että 
ne ovat sähkömarkkinaosapuolten, 
aggregaattoreiden, kuluttajien ja 
loppukäyttäjien käytettävissä ja että ne ovat 
sähköisten viestintälaitteiden, kuten 
älykkäiden mittausjärjestelmien, 
sähköajoneuvojen latauspisteiden, 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä 
rakennusten energianhallintajärjestelmien, 
luettavissa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että alueellaan toimivat siirtoverkonhaltijat 
tai jakeluverkonhaltijat asettavat saataville 
tiedot kullakin tarjousalueella toimitettavan 
sähkön uusiutuvan energian osuudesta ja 
kasvihuonekaasupäästöistä niin 
täsmällisesti ja reaaliaikaisesti kuin 
mahdollista mutta enintään yhden tunnin 
ajanjaksoissa ja ennusteiden kanssa, jos 
niitä on saatavilla. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että jakeluverkonhaltijat 
auttavat siirtoverkonhaltijoita keräämään 
tarvittavat tiedot, jos siirtoverkonhaltijalla 
ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole 
pääsyä kaikkiin tarvittaviin tietoihin. 
Nämä tiedot on asetettava saataville 
sähköisesti siten, että ne ovat 
sähkömarkkinaosapuolten, 
aggregaattoreiden, kuluttajien ja 
loppukäyttäjien käytettävissä ja että ne ovat 
sähköisten viestintälaitteiden, kuten 
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älykkäiden mittausjärjestelmien, 
sähköajoneuvojen latauspisteiden, 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä 
rakennusten energianhallintajärjestelmien, 
luettavissa.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
20a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

[Akkuja ja käytettyjä akkuja, direktiivin 
2006/66/EY kumoamista ja asetuksen (EU) 
N:o 2019/1020 muuttamista koskevassa 
asetusehdotuksessa] esitettyjen 
vaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kotitalous- ja 
teollisuusakkujen valmistajat 
mahdollistavat akkujen omistajille ja 
käyttäjille sekä näiden puolesta toimiville 
kolmansille osapuolille, kuten rakennusten 
energianhallinnasta vastaaville yrityksille 
ja sähkömarkkinaosapuolille, 
syrjimättömin ehdoin ja maksutta 
reaaliaikaisen pääsyn 
akunhallintajärjestelmän perustietoihin, 
joita ovat akun kapasiteetti, toimintakunto, 
lataustila ja tehon asetusarvo.

[Akkuja ja käytettyjä akkuja, 
direktiivin 2006/66/EY kumoamista ja 
asetuksen (EU) N:o 2019/1020 
muuttamista koskevassa 
asetusehdotuksessa] esitettyjen 
vaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kotitalous- ja 
teollisuusakkujen valmistajat 
mahdollistavat avoimella tavalla akkujen 
omistajille ja käyttäjille sekä näiden 
puolesta toimiville kolmansille osapuolille, 
kuten rakennusten energianhallinnasta 
vastaaville yrityksille ja 
sähkömarkkinaosapuolille, syrjimättömin 
ehdoin ja maksutta reaaliaikaisen pääsyn 
akunhallintajärjestelmän perustietoihin, 
joita ovat akun kapasiteetti, toimintakunto, 
lataustila ja tehon asetusarvo.

Perustelu

Nämä vaatimukset olisi säilytettävä myös asetuksessa.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
20a artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tyyppihyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
mukaisten lisävaatimusten lisäksi 
ajoneuvojen valmistajat asettavat 
sähköajoneuvojen omistajien ja käyttäjien 
sekä omistajien ja käyttäjien puolesta 
toimivien kolmansien osapuolten, kuten 
sähkömarkkinaosapuolten ja sähköisen 
liikenteen tarjoajien, saataville 
syrjimättömin ehdoin ja maksutta 
reaaliaikaiset ajoneuvossa olevat tiedot, 
jotka koskevat akun toimintakuntoa, 
lataustilaa, tehon asetusarvoa, kapasiteettia 
sekä sähköajoneuvojen sijaintia .

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tyyppihyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta annetun asetuksen 
mukaisten lisävaatimusten lisäksi 
ajoneuvojen valmistajat asettavat 
avoimella tavalla sähköajoneuvojen 
omistajien ja käyttäjien sekä omistajien ja 
käyttäjien puolesta toimivien kolmansien 
osapuolten, kuten 
sähkömarkkinaosapuolten ja sähköisen 
liikenteen tarjoajien, saataville 
syrjimättömin ehdoin ja maksutta 
reaaliaikaiset ajoneuvossa olevat tiedot, 
jotka koskevat akun toimintakuntoa, 
lataustilaa, tehon asetusarvoa, kapasiteettia 
sekä sähköajoneuvojen sijaintia.

Perustelu

Nämä vaatimukset olisi säilytettävä myös asetuksessa.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
20a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisissa sääntelypuitteissa ei 
aseteta pieniä tai liikkuvia järjestelmiä, 
kuten kotitalousakkuja ja 
sähköajoneuvoja, epäedulliseen asemaan 
sähkömarkkinoille sekä suoraan että 
aggregaation kautta osallistumisessa, kuten 
siirtorajoituksen hallinnassa ja jousto- ja 
tasehallintapalvelujen tarjoamisessa.”

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisissa sääntelypuitteissa ei 
aseteta pieniä tai liikkuvia järjestelmiä, 
kuten kotitalousakkuja, sähköajoneuvoja, 
lämpöenergian varastointiyksiköitä ja 
älykkäitä sähkölämmitys- ja 
jäähdytyslaitteita ja -järjestelmiä, sekä 
muita älykkäitä laitteita, jotka helpottavat 
kuluttajien joustavaa uusiutuvan sähkön 
kulutusta, epäedulliseen asemaan 
sähkömarkkinoille sekä suoraan että 
aggregaation kautta osallistumisessa, kuten 
siirtorajoituksen hallinnassa ja 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkkojen 
jousto- ja tasehallintapalvelujen 
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tarjoamisessa. Jäsenvaltioiden on 
tarjottava tasapuoliset 
toimintaedellytykset pienemmille 
markkinatoimijoille, erityisesti uusiutuvan 
energian yhteisöille, jotta ne voivat 
osallistua markkinoille ilman kohtuutonta 
hallinnollista taakkaa tai 
sääntelytaakkaa.

Perustelu

Regulatory frameworks on electricity markets should not discriminate against the 
participation of household consumers vis-à-vis other actors, regardless of whether they are 
providing demand response through their electric vehicle, batteries or other devices 
facilitating it (e.g. heating and cooling appliances). Moreover new Article 20a of the RED II 
proposes a number of measures aiming to facilitate integration of renewable electricity into 
the energy system. We support more transparency in the grid, both for system operators and 
for users of the grid, and we would support strengthening language to ensure that system 
operators are able to measure what is going on in real-time. Nevertheless, we regret that 
most of the measures contained in this article focus on the interaction between electric 
vehicles and the electricity grid. This neglects a general approach to foster interaction 
between renewable electricity in heating and cooling and in industry. Such links need to be 
addressed in order to make Article 20a a more meaningful tool to promote system integration, 
particularly at the local level. Furthermore, paragraph 4 of Article 20a should mention the 
need to ensure national regulatory frameworks provide a level playing field for smaller 
market actors such as RECs.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
 Direktiivi (EU) 2018/2001
 22 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
teollisuuden lopullisessa energiakäytössä ja 
muussa kuin energiakäytössä käytettävistä 
energialähteistä ohjeellisella 
keskimääräisellä 1,1 prosenttiyksikön 
vähimmäislisäyksellä vuosittain vuoteen 
2030 mennessä.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä edistämään 
sähköistämistä ja lisäämään uusiutuvien 
energialähteiden osuutta teollisuuden 
lopullisessa energiakäytössä ja muussa 
kuin energiakäytössä käytettävistä 
energialähteistä ohjeellisella 
keskimääräisellä 1,1 prosenttiyksikön 
vähimmäislisäyksellä vuosittain 
vuoteen 2030 mennessä.
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Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
22a artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lopullisessa energiakäytössä ja muussa 
kuin energiakäytössä käytettävien muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 50 
prosenttia lopulliseen energiakäyttöön ja 
muuhun kuin energiakäyttöön 
teollisuudessa käytetystä vedystä vuoteen 
2030 mennessä. Tämän prosenttimäärän 
laskemisessa käytetään seuraavia sääntöjä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lopullisessa energiakäytössä ja muussa 
kuin energiakäytössä käytettävien muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
50 prosenttia lopulliseen energiakäyttöön 
ja muuhun kuin energiakäyttöön korkean 
lämpötilan teollisuudessa, jonka päästöjä 
on vaikea vähentää, ilmailualalla ja 
merenkulkualalla, joissa sähköistäminen 
ei ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu, 
käytetystä vedystä vuoteen 2030 mennessä. 
Tämän prosenttimäärän laskemisessa 
käytetään seuraavia sääntöjä:

Perustelu

Uusiutuva vety ei ole tällä hetkellä riittävän laaja-alaista ja kehittynyttä, ja se on vielä muita 
vaihtoehtoja kalliimpaa. Sen vuoksi sen käyttöönotto on kohdennettava loppukäytön aloihin, 
joilla ei ole muita tehokkaita vaihtoehtoja, kuten ilmailu, merenkulku ja korkean lämpötilan 
teollisuus.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusiutuvan energian käyttöönoton 
edistämiseksi lämmitys- ja jäähdytysalalla 
kunkin jäsenvaltion on lisättävä 
lämmitykseen ja jäähdytykseen 
toimitettavan uusiutuvan energian osuutta 
kyseisellä alalla vähintään 1,1 
prosenttiyksiköllä laskettuna kausien 

Uusiutuvan energian käyttöönoton 
edistämiseksi lämmitys- ja jäähdytysalalla 
kunkin jäsenvaltion on lisättävä 
lämmitykseen ja jäähdytykseen 
toimitettavan uusiutuvan energian osuutta 
kyseisellä alalla vähintään 2 
prosenttiyksiköllä laskettuna kausien 
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2021–2025 ja 2026–2030 vuotuisena 
keskiarvona alkaen vuonna 2020 
saavutetusta tasosta, ilmaistuna 
kansallisena osuutena energian 
kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 7 
artiklassa vahvistetun menetelmän 
mukaisesti.

2021–2025 ja 2026–2030 vuotuisena 
keskiarvona alkaen vuonna 2020 
saavutetusta tasosta, ilmaistuna 
kansallisena osuutena energian 
kokonaisloppukulutuksesta ja laskettuna 7 
artiklassa vahvistetun menetelmän 
mukaisesti.

Perustelu

Kahden prosenttiyksikön sitova tavoite, jota tarvitaan uusiutuvaa energiaa käyttävän 
lämmityksen ja jäähdytyksen hiilestä irtautumiseksi vuonna 2030 Euroopan komission 
täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 1a kohta

Komission teksti Tarkistus

1a. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan 
energiaan sekä hukkalämmön ja -kylmän 
käyttöön lämmitys- ja jäähdytysalalla 
liittyvä potentiaalinsa ja sisällytettävä 
arviointiin tarvittaessa analyysi vähäisen 
ekologisen riskin omaavista alueista ja 
pienimuotoisten kotitalouksien hankkeiden 
potentiaalista. Arvioinnissa on asetettava 
välitavoitteet ja toimenpiteet, joilla lisätään 
uusiutuvaa energiaa lämmitys- ja 
jäähdytysalalla ja tarvittaessa 
hukkalämmön ja -kylmän käyttöä 
kaukolämmityksessä ja -jäähdytyksessä 
lämmityksen ja jäähdytyksen hiilestä 
irtautumista koskevan kansallisen pitkän 
aikavälin strategian laatimiseksi. 
Arvioinnin on oltava osa asetuksen (EU) 
2018/1999 3 ja 14 artiklassa tarkoitettuja 
yhdennettyjä kansallisia energia- ja 
ilmastosuunnitelmia ja se on liitettävä 
osaksi direktiivin 2012/27/EU 14 artiklan 1 
kohdassa vaadittavaa, lämmitystä ja 
jäähdytystä koskevaa kattavaa arviointia.”

1a. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevaan 
energiaan sekä hukkalämmön ja -kylmän 
käyttöön lämmitys- ja jäähdytysalalla 
liittyvä potentiaalinsa ja sisällytettävä 
arviointiin analyysi vähäisen ekologisen 
riskin omaavista alueista, erityisesti 
juomaveden lähteiden osalta, ja 
pienimuotoisten kotitalouksien hankkeiden 
potentiaalista sekä laadittava 
yksityiskohtainen kartta näistä alueista, 
jotta paikallis- ja alueviranomaiset 
voidaan voimaannuttaa. Arvioinnissa on 
asetettava välitavoitteet ja toimenpiteet, 
joilla lisätään uusiutuvaa energiaa 
lämmitys- ja jäähdytysalalla ja tarvittaessa 
hukkalämmön ja -kylmän käyttöä 
kaukolämmityksessä ja -jäähdytyksessä 
lämmityksen ja jäähdytyksen hiilestä 
irtautumista koskevan kansallisen pitkän 
aikavälin strategian laatimiseksi. 
Arvioinnissa on käytettävä ilmanlaadusta 
annetun direktiivin 2008/50/EY 6 artiklan 
mukaisesti toteutettujen mittausten tietoja 
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erityisesti PM2,5-hiukkasten osalta. 
Jäsenvaltioiden on osana tätä arviointia 
laadittava alueita ja taajamia kuvaava 
värikoodattu kartta niiden alueiden ja 
taajamien määrittämiseksi, joilla 
tietyntyyppisten uusiutuvien 
energialähteiden käytöstä lämmityksessä 
ja jäähdytyksessä voi aiheutua 
kohtuuttomia kustannuksia, sen 
varmistamiseksi, että PM2,5-
hiukkaspitoisuudet ilmassa eivät ylitä 
tavoitearvoa. Näillä alueilla 
kaukolämmitys ja -jäähdytys eivät saa 
perustua kyseisiin uusiutuviin 
energialähteisiin. Arvioinnin on oltava osa 
asetuksen (EU) 2018/1999 3 ja 
14 artiklassa tarkoitettuja yhdennettyjä 
kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia 
ja se on liitettävä osaksi direktiivin 
2012/27/EU 14 artiklan 1 kohdassa 
vaadittavaa, lämmitystä ja jäähdytystä 
koskevaa kattavaa arviointia.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 1a kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alue- ja paikallisviranomaiset yli 
20 000 asukkaan kaupunkialueilla tai yli 
5 000 asukkaan maaseutualueilla laativat 
uusiutuvia energialähteitä käyttävää 
lämmitystä ja jäähdytystä koskevia 
paikallisia suunnitelmia, joissa 
määritellään mahdolliset infrastruktuuria 
koskevat vaatimukset.
Jäsenvaltiot voivat käyttää näiden 
suunnitelmien rahoittamiseen myös 
[sosiaalista ilmastorahastoa koskevalla 
asetuksella] perustetusta rahastosta 
myönnettävää tukea.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 3 kohta – 1a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) lisätään 3 kohtaan 1a alakohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivin 15 artiklan 
mukaisesti varmistettava, että perustetaan 
teknisiä tukipalveluja, myös keskitettyjen 
palvelupisteiden kautta tarjottavia 
palveluja, joiden kohderyhmänä ovat 
kaikki rakennusten peruskorjauksiin sekä 
uusiutuvia energialähteitä käyttävää 
lämmitystä ja jäähdytystä koskeviin 
korjauksiin ja uusimisiin osallistuvat 
toimijat, mukaan lukien asuntojen 
omistajat sekä hallinnolliset, 
rahoitukselliset ja taloudelliset tekijät, 
kuten pienet ja keskisuuret yritykset.;”

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 
energiaan perustuvien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien asentaminen 
rakennuksiin tai uusiutuvan energian tai 
hukkalämmön ja -kylmän käyttäminen 
teollisuuden lämmitys- ja 
jäähdytysprosesseissa;

b) erittäin tehokkaiden uusiutuvaan 
energiaan perustuvien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien asentaminen 
rakennuksiin sekä uusiutuvan energian tai 
hukkalämmön ja -kylmän käyttäminen 
teollisuuden lämmitys- ja 
jäähdytysprosesseissa;

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten uusiutuvan energian 
hankkeita ja infrastruktuureja koskevien 
valmiuksien kehittäminen;

d) kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten valmiuksien 
kehittäminen uusiutuvia energialähteitä 
käyttävän lämmityksen ja jäähdytyksen 
paikallisen potentiaalin kartoittamisen 
sekä uusiutuvan energian hankkeita ja 
infrastruktuureja koskevan kehittämisen, 
täytäntöönpanon ja neuvonnan osalta;

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) yritysten ja pienkuluttajayhteisöjen 
tekemien lämmön ostosopimusten 
edistäminen;

f) yritysten ja pienkuluttajayhteisöjen, 
myös pienten ja keskisuurten yritysten, 
tekemien uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan lämmön ja kylmän 
ostosopimusten edistäminen;

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) fossiilisia polttoaineita käyttävien 
lämmitysjärjestelmien suunniteltu 
korvaaminen tai fossiilisten polttoaineiden 
suunniteltu käytöstä poisto 
välitavoitteineen;

g) fossiilisia polttoaineita käyttävien 
lämmitysjärjestelmien korvaamisen ja 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä poiston 
aloittaminen ja/tai nopeuttaminen 
välitavoitteineen;

Perustelu

Yli puolet EU:n yksittäisistä öljy- ja kaasukattiloista on teknisen käyttöikänsä ylittäneitä tai 
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teknisen käyttöikänsä jälkimmäisellä puoliskolla (20 vuoden käyttöikä). Fossiilisia 
polttoaineita koskevan lukkiuman välttämiseksi nämä kattilat on vaihdettava vuoteen 2030 
mennessä ja korvattava uusiutuvilla ratkaisulla.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltiot hyväksyvät tai panevat 
täytäntöön näitä toimenpiteitä, niiden on 
tehtävä niistä avoimia kaikille kuluttajille, 
erityisesti niille, jotka elävät pienituloisissa 
tai haavoittuvissa kotitalouksissa ja joilla ei 
muutoin olisi riittävästi ennakkopääomaa 
voidakseen hyötyä niistä muuten.”

Kun jäsenvaltiot hyväksyvät tai panevat 
täytäntöön näitä toimenpiteitä, niiden on 
tehtävä niistä avoimia kaikille kuluttajille, 
erityisesti niille, jotka elävät pienituloisissa 
tai haavoittuvissa kotitalouksissa ja joilla ei 
muutoin olisi riittävästi ennakkopääomaa 
voidakseen hyötyä tehokkaista uusiutuvia 
energialähteitä käyttävistä lämmitys- ja 
jäähdytysratkaisuista. Asianmukaisten 
toimenpiteiden käyttöönoton 
sujuvoittamiseksi komissio antaa 
viimeistään ... [vuoden kuluttua tämän 
muutosdirektiivin voimaantulosta] 
yhdenmukaistettuja suuntaviivoja, jotka 
koskevat muun muassa lämmön 
ostosopimusten suunnittelua ja toimintaa.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
24 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) lisätään -1 kohta seuraavasti:
”-1. Jäsenvaltioiden on tuettava sellaisten 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien 
nykyisten kaukolämmitys- ja -
jäähdytysverkkojen uudistamista, jotka 
toimivat yksinomaan uusiutuvilla 
energialähteillä ja hukkalämmöllä tai -
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kylmällä, ja tuettava tällaisten verkkojen 
kehittämistä sen jälkeen, kun on saatu 
myönteinen talouteen ja ympäristöön 
liittyvä kustannus-hyötyanalyysi 
yhteistyössä asianomaisten 
paikallisviranomaisten kanssa.”;

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjille annetaan tietoa 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvan 
energian osuudesta näiden 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmissä 
helposti saavutettavalla tavalla, kuten 
laskuissa, toimittajien verkkosivustoilla ja 
pyynnöstä. Uusiutuvan energian osuutta 
koskeva tieto on ilmaistava vähintään 
prosenttiosuutena tietyn kaukolämmitys- ja 
-jäähdytysjärjestelmän asiakkaiden 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
kokonaisloppukulutuksesta ja sen on 
sisällettävä tieto siitä, kuinka paljon 
energiaa käytettiin yhden lämmitysyksikön 
toimittamiseen asiakkaalle tai 
loppukäyttäjälle.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että loppukäyttäjille annetaan tietoa 
energiatehokkuudesta ja kunkin käytetyn 
energiatyypin ja hukkalämmön osuudesta 
näiden kaukolämmitys- ja -
jäähdytysjärjestelmissä sekä asiaan 
liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä 
helposti saavutettavalla tavalla, ainakin 
laskuissa ja toimittajien verkkosivustolla. 
Uusiutuvan energian osuutta ja tyyppiä 
koskeva tieto on ilmaistava vähintään 
prosenttiosuutena tietyn kaukolämmitys- ja 
-jäähdytysjärjestelmän asiakkaiden 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
kokonaisloppukulutuksesta ja sen on 
sisällettävä tieto siitä, kuinka paljon 
energiaa ja hukkalämpöä käytettiin yhden 
lämmitysyksikön toimittamiseen 
asiakkaalle tai loppukäyttäjälle.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
24 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava puitteet, joilla 
sähkönjakeluverkon haltijat arvioivat 

Jäsenvaltioiden on laadittava puitteet, joilla 
sähkönjakeluverkon haltijat arvioivat 
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vähintään joka neljäs vuosi yhteistyössä 
oman alueensa kaukolämmitys- tai 
kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 
kanssa kaukolämmitys- tai 
kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaalia 
tuottaa tasehallinta- ja muita 
järjestelmäpalveluja, joihin kuuluvat 
esimerkiksi kysyntäjousto ja uusiutuvista 
lähteistä tuotetun ylimääräisen sähkön 
lämpövarastointi, ja sitä, olisiko tunnistettu 
potentiaali resurssi- ja 
kustannustehokkaampaa kuin 
vaihtoehtoiset ratkaisut.

vähintään joka toinen vuosi yhteistyössä 
oman alueensa kaukolämmitys- tai 
kaukojäähdytysjärjestelmien haltijoiden 
kanssa kaukolämmitys- tai 
kaukojäähdytysjärjestelmien potentiaalia 
tuottaa tasehallinta- ja muita 
järjestelmäpalveluja, joihin kuuluvat 
esimerkiksi kysyntäjousto ja uusiutuvista 
lähteistä tuotetun ylimääräisen sähkön 
lämpövarastointi, ja sitä, olisiko tunnistettu 
potentiaali resurssi- ja 
kustannustehokkaampaa kuin 
vaihtoehtoiset ratkaisut. Arvioinnissa on 
ensisijaisesti tarkasteltava vaihtoehtoja 
verkon kehittämiselle energiatehokkuus 
etusijalle -periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Arviointien aikataulu olisi yhdenmukaistettava sähködirektiivin jakeluverkon 
kehittämissuunnitelmia koskevan 32 artiklan kanssa (vähintään kahden vuoden välein). Koska 
sähkön jakeluverkonhaltijoiden tekemää kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen potentiaalia 
koskevaa arviointia käytetään pohjana verkonhaltijoiden päätöksille, jotka koskevat verkon 
suunnittelua, verkkoinvestointeja ja infrastruktuurin kehittämistä, tämän arvioinnin 
jaksotuksen olisi oltava yhdenmukainen sähködirektiivin (EU) 2019/944 32 artiklan 
3 kohdassa edellytettyjen verkon kehittämissuunnitelmien jaksotuksen kanssa (vähintään 
kahden vuoden välein).

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
24 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on helpotettava 
koordinointia kaukolämmitys- ja -
jäähdytysjärjestelmien haltijoiden ja 
sähkön siirto- ja jakeluverkkojen 
haltijoiden välillä, jotta varmistetaan, että 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmien 
haltijoiden tasehallinta-, varastointi- ja 
muut joustopalvelut, kuten kysyntäjousto, 
toimivat jäsenvaltioiden 
sähkömarkkinoilla.

Jäsenvaltioiden on helpotettava 
koordinointia kaukolämmitys- ja -
jäähdytysjärjestelmien haltijoiden ja 
sähkön siirto- ja jakeluverkkojen 
haltijoiden välillä, jotta varmistetaan, että 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmien 
haltijoiden tasehallinta-, varastointi- ja 
muut joustopalvelut, kuten kysyntäjousto, 
toimivat jäsenvaltioiden sähkömarkkinoilla 
syrjimättömällä tavalla.
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

Polttoaineen toimittajien on toimitettava 
vähintään 0,8 prosenttia muuta kuin 
biologista alkuperää olevista uusiutuvista 
polttoaineista meriliikenteen muotojen 
käyttöön. Jäsenvaltio, jonka alueella ei 
ole merisatamia, voi päättää olla 
soveltamatta tätä säännöstä. Jäsenvaltion, 
joka aikoo käyttää tätä poikkeusta, on 
ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään 
vuoden kuluttua ... [tämän 
muutosdirektiivin voimaantulopäivästä]. 
Kaikista myöhemmistä muutoksista on 
myös toimitettava tieto komissiolle.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa ensimmäisen 
kohdan a ja b alakohdassa asetettujen 
tavoitteiden toteutuminen, jäsenvaltiot 



PE703.044v02-00 64/91 AD\1254777FI.docx

FI

voivat kyseisessä kohdassa tarkoitettua 
velvoitetta asettaessaan toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat määriin, 
energiasisältöön tai 
kasvihuonekaasupäästöihin, edellyttäen 
että osoitetaan, että 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen sekä ensimmäisen kohdan 
a ja b alakohdassa tarkoitetut 
vähimmäisosuudet saavutetaan.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.”;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten ja silloin kun 
se on teknisesti toteutettavissa myös 
yksityisten ja osittain julkisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.”;

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.”

”Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
muista kuin sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, joihin liittyy suuri 
epäsuoran maankäytön muutoksen riski 
ja joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, osuus saa olla enintään 
puolet tällaisten polttoaineiden osuudesta 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.”

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

i a) korvataan kolmas alakohta 
seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat asettaa matalampia raja-
arvoja ja erottaa 29 artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa toisistaan erityyppiset 
ravinto- ja rehukasvipohjaiset 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet ottaen huomioon 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen 
näytön epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista. 
Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi asettaa 
matalamman raja-arvon öljykasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden osuudelle.

Jäsenvaltiot voivat asettaa matalampia raja-
arvoja ja erottaa 29 artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa toisistaan erityyppiset 
ravinto- ja rehukasvipohjaiset 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet ottaen huomioon 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen 
näytön epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista ja 
kaskadikäyttöperiaatteen. Jäsenvaltiot 
voivat esimerkiksi asettaa matalamman 
raja-arvon öljykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden osuudelle.”
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Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) korvataan neljäs alakohta 
seuraavasti:

ii) poistetaan neljäs alakohta.

”Jos ravinto- tai rehukasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä 
liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden osuus on 
jäsenvaltiossa rajattu alle 7 prosenttiin tai 
jäsenvaltio päättää rajata osuutta vielä 
pienemmäksi, se voi pienentää 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta vastaavasti sen 
mukaan, millainen vaikutus näillä 
polttoaineilla olisi ollut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. 
Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
katsottava noiden polttoaineiden 
vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 50 
prosenttia.”

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) korvataan 2 kohta seuraavasti:
2. Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian kokonaisloppukulutusta ja 
25 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua vähimmäisosuutta, 
sellaisista ravinto- ja rehukasveista, joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
maalle, johon on sitoutunut paljon hiiltä, 

”2. Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian kokonaisloppukulutusta ja 
25 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua vähimmäisosuutta, 
sellaisista ravinto- ja rehukasveista, joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
maalle, johon on sitoutunut paljon hiiltä, 
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tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden 
tai biomassapolttoaineiden, joihin liittyy 
suuria epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskejä, osuus ei saa ylittää tällaisten 
polttoaineiden vuoden 2019 kulutusta 
kyseisessä jäsenvaltiossa, ellei niitä ole 
sertifioitu biopolttoaineina, bionesteinä 
tai biomassapolttoaineina, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria 
maankäytön muutoksia, tämän kohdan 
mukaisesti.

tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden 
tai biomassapolttoaineiden, joihin liittyy 
suuria epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskejä, osuus ei saa ylittää tällaisten 
polttoaineiden vuoden 2019 kulutusta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tätä rajaa lasketaan asteittain 31 päivästä 
joulukuuta 2023 lähtien siten, että se on 
nolla prosenttia viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030.

Tämä raja lasketaan nollaan prosenttiin 
1 päivään heinäkuuta 2023 mennessä. 
Tätä säännöstä sovelletaan myös soijaan 
ja sen sivutuotteisiin sekä palmuöljyn 
tuotannon sivutuotteisiin.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla täydennetään 
tätä direktiiviä vahvistamalla kriteerit 
sellaisten biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoraan 
maankäytön muutokseen liittyvää riskiä, 
sertifioinnille ja sellaisten suuren 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvän riskin omaavien raaka-aineiden 
määrittämiselle, joiden tuotantoalue on 
laajentunut merkittävästi maalle, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä. Kertomuksen ja 
sen ohella annettavan delegoidun 
säädöksen on perustuttava parhaisiin 
saatavilla oleviin tieteellisiin tietoihin.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla täydennetään 
tätä direktiiviä vahvistamalla kriteerit 
sellaisten suuren epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvän riskin omaavien 
raaka-aineiden määrittämiselle, joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
maalle, johon on sitoutunut paljon hiiltä. 
Kertomuksen ja sen ohella annettavan 
delegoidun säädöksen on perustuttava 
parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin 
tietoihin.

Komissio tarkastelee uudelleen 1 päivään 
syyskuuta 2023 mennessä neljännessä 
alakohdassa tarkoitetussa delegoidussa 
säädöksessä vahvistettuja kriteereitä 
parhaiden saatavilla olevien tieteellisten 
tietojen perusteella ja antaa 35 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
tarvittaessa muutetaan näitä kriteereitä ja 
jossa määritellään kehityspolku, jonka 
mukaan vähennetään asteittain panosta 3 
artiklan 1 kohdassa säädetyn unionin 
tavoitteen saavuttamiseen ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun vähimmäisosuuden 

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2022 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle päivitetyn kertomuksen 
asianomaisten ravinto- ja rehukasvien 
tuotannon maailmanlaajuisesta 
laajentumisesta. Päivitetyn kertomuksen 
on sisällettävä viimeisimmät metsäkatoa 
koskevat tiedot kahden viime vuoden 
ajalta erityisesti Etelä-Amerikasta, ja siinä 
on käsiteltävä muita suuren riskin 
hyödykkeitä, jotka kuuluvat suurta 
epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä 
aiheuttavien raaka-aineiden ja niiden 
sivutuotteiden luokkaan.
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saavuttamiseen sellaisista raaka-aineista, 
joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, tuotetuista biopolttoaineista, 
bionesteistä ja biomassapolttoaineista, 
joihin liittyy suuria epäsuoran 
maankäytön muutoksen riskejä.

Delegoitua säädöstä sovellettaessa 
komissio arvioi asetuksen (EU) 2019/807 
3 artiklan b alakohdassa säädetyn 
kynnysarvon alentamista siltä osin kuin 
on kyse maailmanlaajuisen 
tuotantoalueen keskimääräisen vuotuisen 
laajenemisen enimmäisosuudesta 
suurissa hiilivarastoissa tuoreimman 
tieteellisen näytön mukaisesti. Luetteloa 
raaka-aineista, joihin liittyy suuri 
maankäytön muutoksen riski, on 
tarvittaessa muutettava vastaavasti.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla EF(t), jotta saavutetut 
päästövähennykset voidaan ottaa 
asianmukaisesti huomioon; sellaisten 
jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 25 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen käyttämällä 
kansallista tavoitetta, joka koskee 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
liikennealan energian loppukulutuksesta, 
on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö;

Tarkistus 88
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento- ja vesiliikenteelle 
toimitettujen muuta kuin biologista 
alkuperää olevien polttoaineiden osuuden 
katsotaan olevan 1,2-kertainen niiden 
energiasisältöön verrattuna.”

c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento- ja vesiliikenteelle, 
myös kolmansiin maihin suuntautuvia ja 
niistä lähteviä matkoja varten, 
toimitettujen muuta kuin biologista 
alkuperää olevien polttoaineiden osuuden 
katsotaan olevan kaksinkertainen niiden 
energiasisältöön verrattuna.”

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee viimeistään 
25 päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon kolmannessa alakohdassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Komissio tarkastelee viimeistään 
25 päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon ja poistamiseksi luettelosta 
kolmannessa alakohdassa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon mutta ei luettelosta 
poistamiseksi. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa ainoastaan kehittynyttä teknologiaa 
käyttäen, on lisättävä liitteessä IX olevaan 
A osaan. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä liitteessä 

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon tai luettelosta poistamiseksi. 
Raaka-aineet, jotka voidaan jalostaa 
ainoastaan kehittynyttä teknologiaa 
käyttäen, on lisättävä liitteessä IX olevaan 
A osaan. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä 
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IX olevaan B osaan. liitteessä IX olevaan B osaan.

Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen huomioon 
kaiken seuraavan:

Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen huomioon 
kaiken seuraavan:

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet;

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

d) päästöjen elinkaarianalyysiin perustuva 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen mahdollisuus fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna;

d) päästöjen elinkaarianalyysiin perustuva 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen mahdollisuus fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen. f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen;
g) investointivarmuuden periaate, 
mukaan lukien jäsenvaltioiden 
investointisyklit.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

i a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Biopolttoaineista, bionesteistä ja 
biomassapolttoaineista peräisin oleva 
energia otetaan huomioon tämän alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
ainoastaan, jos ne täyttävät 2–7 kohdassa ja 
10 kohdassa säädetyt kestävyyskriteerit ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

”Biopolttoaineista, bionesteistä ja 
biomassapolttoaineista peräisin oleva 
energia otetaan huomioon tämän alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
ainoastaan, jos ne täyttävät 2–7 kohdassa ja 
10 kohdassa säädetyt kestävyyskriteerit ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskevat kriteerit ja jos ne ovat direktiivin 
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koskevat kriteerit: 2008/98/EY 4 artiklassa vahvistetun 
jätehierarkian mukaisia ja ottavat 
huomioon 3 artiklassa tarkoitetun 
kaskadikäyttöperiaatteen;

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) lisätään 1 kohtaan 1a alakohta 
seuraavasti:
”Kiinteistä biomassapolttoaineista 
saatavaa energiaa ei oteta huomioon 
tämän alakohdan a, b ja c alakohtaa 
sovellettaessa, jos se on peräisin tämän 
direktiivin 2 artiklassa määritellystä 
primäärisestä puubiomassasta”;

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, 
kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin 
olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden edellytetään 
kuitenkin täyttävän ainoastaan 10 kohdassa 
säädetyt kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä koskevat kriteerit, jotta ne 
otetaan huomioon ensimmäisen alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa. Tätä 
alakohtaa on sovellettava myös jätteisiin ja 
tähteisiin, jotka jalostetaan ensin joksikin 
tuotteeksi ennen jatkojalostusta 
biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja 
biomassapolttoaineiksi.

”Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, 
kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin 
olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden edellytetään 
kuitenkin täyttävän ainoastaan 10 kohdassa 
säädetyt kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä koskevat kriteerit, jotta ne 
otetaan huomioon ensimmäisen alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa. 
Sekajätteen tapauksessa toimijoiden on 
kuitenkin käytettävä määritellyn laatuisia 
sekajätteen lajittelujärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on poistaa sekajätteestä 
fossiiliset materiaalit. Tätä alakohtaa on 
sovellettava myös jätteisiin ja tähteisiin, 
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jotka jalostetaan ensin joksikin tuotteeksi 
ennen jatkojalostusta biopolttoaineiksi, 
bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden 
biomassapolttoaineiden tapauksessa 
sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden 
biomassapolttoaineiden tapauksessa 
sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 7,5 MW tai 
suurempi, 

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) enemmän kuin 200 m3 
metaaniekvivalenttia/h mitattuna 
lämpötilan ja paineen normaaliolosuhteissa 
(ts. 0 ºC ja 1 baarin ilmanpaine);

i) enemmän kuin 500 m3 
metaaniekvivalenttia/h mitattuna 
lämpötilan ja paineen normaaliolosuhteissa 
(ts. 0 ºC ja 1 baarin ilmanpaine);

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, 
b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia maatalousbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa valmistaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu 

Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, 
b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia maatalousbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa valmistaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu 
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biologiselta monimuotoisuudeltaan 
rikkaalta maalta eli maalta, jonka 
maankäyttöstatus on tammikuussa 2008 tai 
sen jälkeen ollut jokin seuraavista, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
edelleen tämä maankäyttöstatus:

biologiselta monimuotoisuudeltaan 
rikkaalta maalta eli maalta, jonka 
maankäyttöstatus on tammikuussa 2008 tai 
sen jälkeen ollut jokin seuraavista, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
edelleen tämä maankäyttöstatus:

a) aarniometsä tai muu puustoinen maa eli 
kotoperäisistä lajeista koostuva metsä tai 
muu puustoinen maa, jossa ei näy selviä 
merkkejä ihmisen toiminnasta ja jossa 
ekologiset prosessit eivät ole merkittävästi 
häiriytyneet;

a) aarniometsä tai vanha metsä tai muu 
puustoinen maa eli kotoperäisistä lajeista 
koostuva metsä tai muu puustoinen maa, 
jossa ei näy selviä merkkejä ihmisen 
toiminnasta ja jossa ekologiset prosessit 
eivät ole merkittävästi häiriytyneet;

b) biologisesti erittäin monimuotoinen 
metsä tai muu puustoinen maa, joka on 
lajirikasta ja huonontumatonta tai jonka 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
on yksilöinyt erityisen monimuotoiseksi, 
ellei esitetä näyttöä siitä, että kyseisen 
raaka-aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta;

b) biologisesti erittäin monimuotoinen 
metsä tai muu puustoinen maa, joka on 
lajirikasta ja huonontumatonta ja jonka 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
on yksilöinyt erityisen monimuotoiseksi, 
ellei esitetä näyttöä siitä, että kyseisen 
raaka-aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta;

c) alue, joka on osoitettu: c) alue, joka on osoitettu:

i) laissa tai toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta luonnonsuojelutarkoitukseen; tai

i) laissa tai toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta luonnonsuojelutarkoitukseen; tai

ii) sellaisten harvinaisten, uhanalaisten tai 
erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai 
lajien suojelemiseen, jotka on tunnustettu 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, jos ne on tunnustettu 
30 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti, ellei esitetä näyttöä 
siitä, että kyseisen raaka-aineen tuotanto ei 
haittaa tätä luonnonsuojelutarkoitusta;

ii) sellaisten harvinaisten, uhanalaisten tai 
erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai 
lajien suojelemiseen, jotka on tunnustettu 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, jos ne on tunnustettu 
30 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti, ellei esitetä näyttöä 
siitä, että kyseisen raaka-aineen tuotanto ei 
haittaa tätä luonnonsuojelutarkoitusta;

d) yli hehtaarin suuruinen biologisesti 
erittäin monimuotoinen ruohoalue, joka on

d) yli hehtaarin suuruinen biologisesti 
erittäin monimuotoinen ruohoalue, joka on

i) luonnontilaisena eli ruohoalueena, joka 
säilyisi sellaisena ilman ihmisen toimintaa 
ja joka pitää yllä luonnollista lajien 
koostumusta ja ekologisia ominaisuuksia ja 
prosesseja; tai

i) luonnontilaisena eli ruohoalueena, joka 
säilyisi sellaisena ilman ihmisen toimintaa 
ja joka pitää yllä luonnollista lajien 
koostumusta ja ekologisia ominaisuuksia ja 
prosesseja; tai

ii) ei-luonnontilaisena eli ruohoalueena, 
joka ei säilyisi sellaisena ilman ihmisen 
toimintaa ja joka on lajirikasta ja 
huonontumatonta ja jonka asianomainen 

ii) ei-luonnontilaisena eli ruohoalueena, 
joka ei säilyisi sellaisena ilman ihmisen 
toimintaa ja joka on lajirikasta ja 
huonontumatonta ja jonka asianomainen 
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toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt 
erittäin monimuotoiseksi, ellei esitetä 
näyttöä siitä, että raaka-aineen korjuu on 
tarpeen, jotta alue säilyisi erittäin 
monimuotoisena ruohoalueena.

toimivaltainen viranomainen on yksilöinyt 
erittäin monimuotoiseksi, ellei esitetä 
näyttöä siitä, että raaka-aineen korjuu on 
tarpeen, jotta alue säilyisi erittäin 
monimuotoisena ruohoalueena.

iii) nummi, jonka luonnollinen 
lajivalikoima ja ekologiset ominaispiirteet 
ja prosessit ovat säilyneet ennallaan.”

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

c a)  korvataan 4 kohdan 1 alakohta 
seuraavasti:

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalousbiomassasta 
tuotettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa valmistaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu maasta, 
johon on sitoutunut paljon hiiltä, eli 
maasta, jonka maankäyttöstatus oli 
tammikuussa 2008, muttei ole enää, jokin 
seuraavista:

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalousbiomassasta 
tuotettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa valmistaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu maasta, 
johon on sitoutunut paljon hiiltä, eli 
maasta, jonka maankäyttöstatus oli 
tammikuussa 2008, muttei ole enää, jokin 
seuraavista:

a) kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä maa;

a) kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä maa;

b) pysyvästi metsän peittämä alue eli yli 
yhden hehtaarin laajuinen maa-alue, jolla 
puuston pituus on yli viisi metriä ja 
latvuspeittävyys yli 30 prosenttia tai jolla 
puusto pystyy saavuttamaan nämä 
kynnysarvot in situ;

b) pysyvästi metsän peittämä alue eli yli 
yhden hehtaarin laajuinen maa-alue, jolla 
puuston pituus on yli viisi metriä ja 
latvuspeittävyys yli 30 prosenttia tai jolla 
puusto pystyy saavuttamaan nämä 
kynnysarvot in situ;

c) yli yhden hehtaarin laajuinen maa-alue, 
jolla puuston pituus on yli viisi metriä ja 
latvuspeittävyys 10–30 prosenttia tai jolla 
puusto pystyy saavuttamaan nämä 
kynnysarvot in situ, ellei esitetä näyttöä 
siitä, että alueen hiilivaranto ennen 
maankäyttöstatuksen muuttamista ja sen 
jälkeen on sellainen, että sovellettaessa 

c) yli yhden hehtaarin laajuinen maa-alue, 
jolla puuston pituus on yli viisi metriä ja 
latvuspeittävyys 10–30 prosenttia tai jolla 
puusto pystyy saavuttamaan nämä 
kynnysarvot in situ, ellei esitetä näyttöä 
siitä, että alueen hiilivaranto ennen 
maankäyttöstatuksen muuttamista ja sen 
jälkeen on sellainen, että sovellettaessa 
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liitteessä V olevan C osan mukaista 
menetelmää tämän artiklan 10 kohdan 
ehdot täyttyisivät.

liitteessä V olevan C osan mukaista 
menetelmää tämän artiklan 10 kohdan 
ehdot täyttyisivät.

c a) nummi, jonka luonnollinen 
lajivalikoima ja ekologiset ominaispiirteet 
ja prosessit ovat säilyneet ennallaan.”

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.”

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta, ja toimivaltainen kansallinen 
viranomainen voi ilmoittaa 
noudattamisesta kansallisella tai 
alueellisella tasolla 6 kohdassa 
tarkoitetusta kestämättömästä tuotannosta 
peräisin olevan metsäbiomassan 
käyttämisestä johtuvan riskin minimointia 
koskevien kriteerien mukaisesti.”;

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 5a kohta

Komission teksti Tarkistus

d a) lisätään 5a kohta seuraavasti: 
”5a. Edellä olevan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b ja 
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c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia maatalousbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu 
sellaisesta maasta, joka ei ole Pariisin 
sopimuksen osapuoli.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

d b)  korvataan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan johdantokappale seuraavasti:

Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, 
b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavien metsäbiomassasta tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden on täytettävä 
seuraavat kriteerit, jotta minimoidaan riski 
siitä, että käytetään kestämättömästi 
tuotettua metsäbiomassaa:

”Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat metsäbiomassasta tuotetut 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet eivät saa olla 
peräisin primäärisestä puubiomassasta ja 
niiden on oltava täysin direktiivin 
2008/98/EY artiklassa vahvistetun 
jätehierarkian, niissä on otettava 
huomioon 3 artiklassa tarkoitettu 
kaskadikäyttöperiaate ja niiden on 
täytettävä seuraavat kriteerit, jotta 
minimoidaan riski siitä, että käytetään 
kestämättömästi tuotettua 
puubiomassaa:”;

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

e b) korvataan 6 kohdan 1 alakohdan a 
alakohdan iii alakohta seuraavasti:

iii) että alueita, jotka on kansainvälisessä 
oikeudessa, kansallisessa lainsäädännössä 

”iii) että alueita, jotka on 
kansainvälisessä oikeudessa, kansallisessa 
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tai asiankuuluvan toimivaltaisen 
viranomaisen toimesta osoitettu 
luonnonsuojelutarkoitukseen, mukaan 
lukien kosteikot ja turvemaat, suojellaan;

lainsäädännössä tai asiankuuluvan 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
osoitettu luonnonsuojelutarkoitukseen, 
mukaan lukien kosteikot, ruohoalueet, 
nummet ja turvemaat, suojellaan erityisesti 
pyrkimällä suojelemaan direktiivin 
2009/147/EY ja direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti biologista monimuotoisuutta 
sekä estämään elinympäristön 
tuhoutuminen ja suojelemaan direktiivin 
2008/56/EY mukaisesti merien ympäristön 
hyvä tila ja direktiivin 2000/60/EY 
mukaisesti jokien ekologinen tila;

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi ja 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten hakkuumenetelmien 
käytöstä, joilla minimoidaan vaikutukset 
maaperän laatuun, mukaan luettuna 
maaperän tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

iv) että hakkuun yhteydessä 
varmistetaan maaperän laadun ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen kielteisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi tavalla, jolla estetään 
sellaisten kantojen ja juurien korjuu, jotka 
eivät sovellu materiaalikäyttöön, 
esimerkiksi kestävien 
metsänhoitokäytäntöjen kautta, 
aarniometsien tai vanhojen metsien 
pilaantuminen tai niiden muuntaminen 
viljelymetsiksi ja herkällä maaperällä 
tapahtuva korjuu; estetään avohakkuut, 
jolleivat ne johda suotuisaan ja 
asianmukaiseen ekosysteemin tilaan, 
varmistetaan paikallisesti ja ekologisesti 
asianmukaiset rajat kuolleen puuaineksen 
korjuulle ja varmistetaan vaatimukset 
sellaisten hakkuumenetelmien käytöstä, 
joilla minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”
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Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – f alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi ja 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten hakkuumenetelmien 
käytöstä, joilla minimoidaan vaikutukset 
maaperän laatuun, mukaan luettuna 
maaperän tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:

”iv) että hakkuun yhteydessä 
varmistetaan maaperän laadun ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen kielteisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi tavalla, jolla estetään 
sellaisten kantojen ja juurien korjuu, jotka 
eivät sovellu materiaalikäyttöön, 
esimerkiksi kestävien 
metsänhoitokäytäntöjen kautta, 
aarniometsien tai vanhojen metsien 
pilaantuminen tai niiden muuntaminen 
viljelymetsiksi ja herkällä maaperällä 
tapahtuva korjuu; estetään avohakkuut, 
jolleivat ne johda suotuisaan ja 
asianmukaiseen ekosysteemin tilaan, 
varmistetaan paikallisesti ja ekologisesti 
asianmukaiset rajat kuolleen puuaineksen 
korjuulle ja varmistetaan vaatimukset 
sellaisten hakkuumenetelmien käytöstä, 
joilla minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – f a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 7a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) lisätään 7a kohta seuraavasti:
”7a. Metsäbiomassasta tuotetut 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet eivät saa ylittää 
metsäbiomassan käyttöä koskevaa 
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kansallisella tasolla määriteltyä ylärajaa, 
joka on yhdenmukainen tarkistetussa 
asetuksessa (EU) 2018/841 määriteltyjen 
hiilinielun kasvua koskevien jäsenvaltion 
tavoitteiden kanssa.”;

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 11 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

g b) korvataan 11 kohdan 1 alakohta 
seuraavasti:

Biomassapolttoaineista saatu sähkö on 
otettava huomioon 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
ainoastaan, jos se täyttää yhden tai 
useamman seuraavista vaatimuksista:

”Biomassapolttoaineista saatu sähkö on 
otettava huomioon 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
ainoastaan, jos käytetyt polttoaineet eivät 
sisällä primääristä puubiomassaa ja jos se 
täyttää yhden tai useamman seuraavista 
vaatimuksista:

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g d alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
 29 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

g d)  korvataan 14 kohta seuraavasti:
14. Edellä olevan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltiot voivat asettaa 
biomassapolttoaineille kestävyyttä 
koskevia lisäkriteerejä.

”14. Edellä olevan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltiot voivat asettaa 
biopolttoaineille, bionesteille ja 
biomassapolttoaineille kestävyyttä 
koskevia lisäkriteerejä.”

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001



PE703.044v02-00 80/91 AD\1254777FI.docx

FI

29 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla. Menetelmässä on 
otettava huomioon jätteiden hiilipitoisuus 
ja hiilen vapautuminen ilmakehään. 
Kierrätetyistä hiilipitoisista polttoaineista 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennysten arviointimenetelmässä on 
joka tapauksessa otettava 
elinkaariajattelun pohjalta huomioon 
piilopäästöt.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) lisätään 29 b artikla seuraavasti:
”29b artikla
Vesivoimaloita koskevat kestävyyskriteerit
Edellä olevan 29 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa vesivoimalla 
tuotettu energia on tuotettava laitoksessa, 
joka on direktiivin 2000/60/EY ja 
erityisesti sen 4 ja 11 artiklan mukaisesti 
toteuttanut kaikki teknisesti 
toteuttamiskelpoiset ja ekologisesti 
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merkitykselliset lieventämistoimenpiteet 
vesistöihin kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten vähentämiseksi sekä 
toimenpiteet vedestä suoraan 
riippuvaisten suojeltujen elinympäristöjen 
ja lajien suojelun parantamiseksi; näihin 
toimenpiteisiin kuuluvat ainakin 
seuraavat:
a) kalojen tehokkaan ja tuloksellisen 
vaelluksen mahdollistaminen ylävirtaan 
ja alavirtaan
b) sampikaloja koskevan 
yleiseurooppalaisen 
toimintasuunnitelman tavoitteiden ja 
toimenpiteiden edistäminen tapauksen 
mukaan
c) ekologisen vähimmäisvirtaaman 
varmistaminen kaikkina aikoina.
Vesivoimaloiden, jotka on otettu käyttöön 
31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen, on 
lisäksi täytettävä seuraavat edellytykset:
a)  ne eivät saa sijaita paikassa, joka 
on priorisoitu esteiden poistamiseksi 
pitkittäisyhteyden toteuttamista varten, 
jotta voidaan saavuttaa vapaasti virtaavia 
jokia koskeva tavoite 
biodiversiteettistrategian mukaisesti
b) niiden kapasiteetin on oltava 
vähintään 10 MW. ”;

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun uusiutuvat polttoaineet ja kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet otetaan huomioon 
3 artiklan 1 kohdassa, 15a artiklan 1 
kohdassa, 22a artiklan 1 kohdassa, 23 
artiklan 1 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa 
ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

Kun uusiutuvat polttoaineet ja kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet otetaan huomioon 
3 artiklan 1 kohdassa, 15a artiklan 1 
kohdassa, 22a artiklan 1 kohdassa, 23 
artiklan 1 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa 
ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
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tavoitteiden laskennassa, jäsenvaltioiden 
on edellytettävä talouden toimijoita 
osoittamaan, että 29 artiklan 2–7 ja 10 
kohdassa sekä 29a artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädetyt uusiutuvia polttoaineita ja 
kierrätettyjä hiilipitoisia polttoaineita 
koskevat kestävyyskriteerit ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskevat kriteerit on täytetty. Tätä varten 
niiden on edellytettävä talouden toimijoilta 
sellaisen ainetasejärjestelmän käyttöä, 
joka:

tavoitteiden laskennassa, jäsenvaltioiden 
on edellytettävä talouden toimijoita 
osoittamaan pakollisten, riippumattomien 
ja julkisten tarkastusten avulla, että 29 
artiklan 2–7 ja 10 kohdassa sekä 29a 
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt uusiutuvia 
polttoaineita ja kierrätettyjä hiilipitoisia 
polttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskevat kriteerit on täytetty. Tätä varten 
niiden on edellytettävä talouden toimijoilta 
sellaisen ainetasejärjestelmän käyttöä, 
joka:

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
talouden toimijat toimittavat luotettavaa 
tietoa 29 artiklan 2–7 ja 10 kohdassa sekä 
29a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä koskevien kriteerien 
noudattamisesta ja että taloudelliset 
toimijat saattavat pyynnöstä 
asiaankuuluvan jäsenvaltion käyttöön 
tietojen pohjana käytetyt lähtötiedot.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
talouden toimijat toimittavat luotettavaa 
tietoa 29 artiklan 2–7 ja 10 kohdassa sekä 
29a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä koskevien kriteerien 
noudattamisesta ja ottavat huomioon EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevat 
tavoitteet ja että taloudelliset toimijat 
saattavat pyynnöstä asiaankuuluvan 
jäsenvaltion sekä yleisön käyttöön tietojen 
pohjana käytetyt lähtötiedot. 
Jäsenvaltioiden on akkreditoitava 
riippumattomat varmennuspalvelujen 
tarjoajat asetuksen (EY) N:o 765/2008 
mukaisesti antamaan lausunto 
toimitetuista tiedoista ja esittämään 
näyttöä siitä, että näin on tehty. Jotta 
voidaan noudattaa 29 artiklan 3 kohdan 
a, b ja d alakohtaa, 29 artiklan 4 kohdan 
a alakohtaa, 29 artiklan 5 kohtaa, 29 
artiklan 6 kohdan a alakohtaa ja 29 
artiklan 7 kohdan a alakohtaa, 
ensimmäisen tai toisen osapuolen 
tarkastuksia voidaan käyttää 
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metsäbiomassan ensimmäiseen 
keräyspaikkaan saakka. Tarkastuksessa 
on varmistettava, että talouden 
toimijoiden käyttämät järjestelmät ovat 
tarkkoja, luotettavia ja suojattu 
väärinkäytöksiltä, mukaan luettuna sen 
varmistaminen, että materiaaleja ei ole 
tarkoituksellisesti muutettu tai poistettu 
käytöstä siten, että erästä tai sen osasta 
voisi tulla jätettä tai tähdettä. 
Tarkastuksessa on arvioitava 
näytteenottotaajuutta ja -menetelmiä sekä 
lähtötietojen luotettavuutta.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa säädettyjä velvoitteita 
sovelletaan riippumatta siitä, ovatko 
uusiutuvat polttoaineet ja kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet unionissa 
valmistettuja vai tuotuja. Tiedot kunkin 
polttoaineen toimittajan biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
maantieteellisestä alkuperästä ja raaka-
ainetyypistä julkaistaan kuluttajia varten 
talouden toimijoiden, toimittajien tai 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten verkkosivuilla, ja ne 
päivitetään vuosittain.

Tässä kohdassa säädettyjä velvoitteita 
sovelletaan riippumatta siitä, ovatko 
uusiutuvat polttoaineet ja kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet unionissa 
valmistettuja vai tuotuja. Tiedot kunkin 
polttoaineen toimittajan biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
maantieteellisestä alkuperästä ja raaka-
ainetyypistä julkaistaan kuluttajia varten 
ajantasaisesti helposti saatavilla olevassa 
ja käyttäjäystävällisessä muodossa 
talouden toimijoiden, toimittajien ja 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten sekä tankkausasemien 
verkkosivuilla, ja ne päivitetään vuosittain.

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

c a) korvataan 4 kohdan 2 alakohta 
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seuraavasti:
Komissio voi päättää, että kyseiset 
järjestelmät sisältävät tarkkaa tietoa 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu 
maaperän, vesien ja ilman suojelemiseksi, 
huonontuneiden maiden kunnostamiseksi, 
liiallisen vedenkulutuksen välttämiseksi 
alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, ja 
sellaisten biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden sertifioimiseksi, 
joista todennäköisesti ei aiheudu 
epäsuoria maankäytön muutoksia.

”Komissio voi päättää, että kyseiset 
järjestelmät sisältävät tarkkaa tietoa 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu 
maaperän, vesien ja ilman suojelemiseksi, 
huonontuneiden maiden kunnostamiseksi 
ja liiallisen vedenkulutuksen välttämiseksi 
alueilla, joiden vesivarat ovat niukat.”

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
30 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottaville laitoksille, joiden 
kokonaislämpöteho on 5–10 MW, 
jäsenvaltioiden on laadittava 
yksinkertaistetut kansalliset 
todentamisjärjestelmät, joilla varmistetaan 
29 artiklan 2–7 kohdassa ja 10 kohdassa 
annettujen kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästökriteerien 
toteutuminen.

Sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottaville laitoksille, joiden 
kokonaislämpöteho on 5–20 MW, 
jäsenvaltioiden on laadittava 
yksinkertaistetut kansalliset 
todentamisjärjestelmät, joilla varmistetaan 
29 artiklan 2–7 kohdassa ja 10 kohdassa 
annettujen kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästökriteerien 
toteutuminen.

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
31 artikla – 2–4 kohta

Komission teksti Tarkistus

21) poistetaan 31 artiklan 2, 3 ja 4 
kohta:

Poistetaan.

Tarkistus 114
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
31 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa, että 
perustetaan unionin tietokanta, joka 
mahdollistaa nestemäisten ja kaasumaisten 
uusiutuvien polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden jäljittämisen.

1. Komissio varmistaa, että 
perustetaan unionin tietokanta, joka 
mahdollistaa nestemäisten ja kaasumaisten 
uusiutuvien polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden jäljittämisen, 
mukaan lukien niiden tuotannossa 
käytettyjen liitteessä IX lueteltujen raaka-
aineiden jäljittäminen.

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
31 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
asianomaiset talouden toimijat kirjaavat 
viipymättä kyseiseen tietokantaan tarkat 
tiedot tehdyistä liiketoimista ja niiden 
kattamien polttoaineiden 
kestävyysominaisuuksista, mukaan 
luettuna polttoaineiden elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, alkaen 
polttoaineiden tuotantopisteestä ja päättyen 
hetkeen, jolloin ne kulutetaan unionissa. 
Tietokantaan on kirjattava myös tieto 
siitä, onko tietyn polttoaine-erän 
tuotantoa tuettu ja jos on, 
tukijärjestelmän tyyppi.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
asianomaiset talouden toimijat kirjaavat 
viipymättä kyseiseen tietokantaan tarkat 
tiedot tehdyistä liiketoimista ja niiden 
kattamien polttoaineiden 
kestävyysominaisuuksista, mukaan 
luettuna polttoaineiden raaka-aineet ja 
niiden alkuperä, elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, alkaen 
polttoaineiden tuotantopisteestä ja päättyen 
hetkeen, jolloin ne kulutetaan unionissa.

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)
Asetus (EU) 2019/943
55 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

2 a artikla
Asetuksen (EU) 2019/943 muuttaminen

Korvataan 55 artiklan 1 kohdan b 
alakohta seuraavasti:

b) uusiutuvien energialähteiden, hajautetun 
tuotannon ja muiden jakeluverkkoihin 
sisältyvien resurssien, kuten energian 
varastoinnin, integroinnin helpottaminen;

”b) uusiutuvien energialähteiden, 
hajautetun tuotannon ja muiden 
jakeluverkkoihin sisältyvien resurssien, 
kuten energian varastoinnin, uusiutuvaa 
energiaa käyttävien matalan ja 
keskilämpötilan kaukolämmitys- ja 
kaukojäähdytysjärjestelmien tai 
uusiutuvan energian yhteisön lämmitys- 
ja jäähdytysjärjestelmien, integroinnin 
helpottaminen [muutetun direktiivin 
2018/2001/EY] 2 artiklan mukaisesti;”

(Asetus 2019/943)

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
Liite V – C osa – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Edellä 17 kohdassa tarkoitettua 
laskentaa varten jaettavat päästöt ovat eec 
+ e l + esca + ne e p:n, etd:n, eccs:n ja 
eccr:n osat, jotka syntyvät sen 
prosessivaiheen loppuun mennessä, jossa 
sivutuote tuotetaan. Jos päästöjä on 
osoitettu sivutuotteille elinkaaren 
varhaisemmassa prosessivaiheessa, 
kyseisiin tarkoituksiin käytetään päästöjen 
kokonaismäärän sijasta kyseisten päästöjen 
osaa, joka on osoitettu viimeisessä 
tällaisessa prosessivaiheessa 
välituotepolttoaineelle. Biokaasun ja 
biometaanin osalta laskentaa varten otetaan 
huomioon kaikki sivutuotteet, jotka eivät 
kuulu 7 kohdan soveltamisalaan. Päästöjä 
ei osoiteta jätteille ja tähteille. Jos 

18. Edellä 17 kohdassa tarkoitettua 
laskentaa varten jaettavat päästöt ovat eec 
+ e l + esca + ne e p:n, etd:n, eccs:n ja 
eccr:n osat, jotka syntyvät sen 
prosessivaiheen loppuun mennessä, jossa 
sivutuote tuotetaan. Jos päästöjä on 
osoitettu sivutuotteille elinkaaren 
varhaisemmassa prosessivaiheessa, 
kyseisiin tarkoituksiin käytetään päästöjen 
kokonaismäärän sijasta kyseisten päästöjen 
osaa, joka on osoitettu viimeisessä 
tällaisessa prosessivaiheessa 
välituotepolttoaineelle. Biokaasun ja 
biometaanin osalta laskentaa varten otetaan 
huomioon kaikki sivutuotteet, jotka eivät 
kuulu 7 kohdan soveltamisalaan. Päästöjä 
ei osoiteta jätteille ja tähteille. Jos 
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sivutuotteilla on negatiivinen 
energiasisältö, niiden energiasisältö 
katsotaan laskentaa suoritettaessa nollaksi. 
Jätteiden ja tähteiden, mukaan lukien 
kaikki liitteessä IX mainitut, ei katsota 
aiheuttavan elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä ennen kyseisten 
materiaalien keräämistä riippumatta siitä, 
onko ne prosessoitu välituotteiksi ennen 
lopputuotteeksi jalostusta. Niiden 
tähteiden, jotka eivät sisälly liitteeseen IX 
ja jotka eivät sovellu elintarvike- tai 
rehumarkkinoille, tuotannosta, korjuusta 
tai viljelystä aiheutuvien päästöjen, eec, 
katsotaan olevan samat kuin elintarvike- 
ja rehumarkkinoiden lähimmillä 
korvaavilla tuotteilla D osan taulukon 
mukaisesti. Jos biomassapolttoaine 
tuotetaan jalostamossa, joka ei ole 
jalostuslaitosten yhdistelmä, jossa 
jalostuslaitokselle tuotetaan lämpöä ja/tai 
sähköä kattilalla tai 
yhteistuotantoyksiköllä, analyysiyksikkö 
17 kohdassa tarkoitettua laskentaa 
suoritettaessa on jalostamo.”;

sivutuotteilla on negatiivinen 
energiasisältö, niiden energiasisältö 
katsotaan laskentaa suoritettaessa nollaksi. 
Jätteiden ja tähteiden, mukaan lukien 
kaikki liitteessä IX mainitut, ei katsota 
aiheuttavan elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä ennen kyseisten 
materiaalien keräämistä riippumatta siitä, 
onko ne prosessoitu välituotteiksi ennen 
lopputuotteeksi jalostusta. Jos 
biomassapolttoaine tuotetaan jalostamossa, 
joka ei ole jalostuslaitosten yhdistelmä, 
jossa jalostuslaitokselle tuotetaan lämpöä 
ja/tai sähköä kattilalla tai 
yhteistuotantoyksiköllä, analyysiyksikkö 
17 kohdassa tarkoitettua laskentaa 
suoritettaessa on jalostamo.”;

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
Liite VI – B osa – 18 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jätteiden ja tähteiden, mukaan lukien 
kaikki liitteessä IX mainitut, ei katsota 
aiheuttavan elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä ennen kyseisten 
materiaalien keräämistä riippumatta siitä, 
onko ne prosessoitu välituotteiksi ennen 
lopputuotteeksi jalostusta. Niiden 
tähteiden, jotka eivät sisälly liitteeseen IX 
ja jotka eivät sovellu käytettäväksi 
elintarvike- tai rehumarkkinoilla, 
tuotannosta, korjuusta tai viljelystä 
aiheutuvien päästöjen, eec, katsotaan 
olevan samat kuin elintarvike- ja 

Jätteiden ja tähteiden, mukaan lukien 
kaikki liitteessä IX mainitut, ei katsota 
aiheuttavan elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä ennen kyseisten 
materiaalien keräämistä riippumatta siitä, 
onko ne prosessoitu välituotteiksi ennen 
lopputuotteeksi jalostusta.
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rehumarkkinoiden lähimmillä korvaavilla 
tuotteilla liitteen V D osassa olevan 
taulukon mukaisesti.

Perustelu

Ehdotuksia, jotka koskevat sellaisten tähteiden laskentasääntöjä, joita ei ole lueteltu liitteessä 
IX, ei voida hyväksyä, ja ne saattavat haitata kehittyneiden biopolttoaineiden, biokaasun ja 
biometaanin kehittämistä. Tämä johtuu siitä, että muiden kuin liitteessä IX lueteltujen 
jätteiden ja tähteiden kasvihuonekaasupäästöt eivät olisi enää neutraaleja keräyspisteessä.

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
Liite VI – B a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) lisätään liitteeseen VI uusi B a osa 
seuraavasti:
”B a osa. 
Biomassapolttoaineiden raaka-aineet, 
joita käytetään kiinteissä laitoksissa 
muulla kuin kuljetusalalla, mukaan 
lukien seuraavat kohdat: 
1. Elintarvikkeiden ensimmäisen asteen 
jalostusteollisuuden tähteiden ja jätteiden 
biomassaosuus: 
a) sokerijuurikasjätemassa (vain alan 
oma sisäinen käyttö) 
b) juurikkaiden pesussa irtoavat lehdet 
c) jyvien ja hedelmien kuoret 
d) teollisuusjätteen biomassaosuus, joka 
ei sovellu käytettäväksi elintarvike- tai 
rehuketjussa 
e) sokerijuurikkaan kuitu, joka jää 
jäljelle, kun juurikkaasta on uutettu 
raakamehu, poistettu lehdet ja juurista 
koostuvat tähteet sekä uutettu muut 
sokerin uuttamisen jälkeen saatavat 
nesteet.
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2. Elintarvikkeiden ensimmäisen asteen 
jalostusteollisuuden jätevesien käsittelyssä 
syntyvän lietteen biomassaosuus. 
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