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LYHYET PERUSTELUT

Komissio käynnisti heinäkuussa 2021 55-valmiuspaketin, jonka tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 
saavuttaa ilmastoneutraalius Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti. Pakettiin 
kuuluu uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin muuttamista koskeva ehdotus, jossa 
asetetaan kunnianhimoisempi EU:n tavoite vuodelle 2030 ehdotetun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen mukaisesti. 

Kunnianhimoisemman tavoitteen lisäksi ehdotuksessa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka 
keskittyvät aloihin, joilla edistyminen on tähän mennessä ollut hitaampaa. Sen tavoitteena on 
vahvistaa nykyisiä toimenpiteitä lämmitys- ja jäähdytysalalla sekä liikennealalla ja täydentää 
niitä uusilla rakennus- ja teollisuussäännöksillä. Ehdotus liittyy myös energiajärjestelmän 
integrointistrategiaan, vetystrategiaan, merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskevaan 
strategiaan ja biologista monimuotoisuutta koskevaan strategiaan.

Valmistelija korosti uusiutuvan energian tuotannon vahvaa paikallista ulottuvuutta. Tästä 
syystä on tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat paikallis- ja alueviranomaiset täysimääräisesti 
mukaan kansallisten ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Valmistelija katsoo, että on käytettävä tärkeitä siirtymälähteitä, kuten biomassaa, jotta niiden 
ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa tulevina vuosina. Jos tällä tarkistamisella halutaan 
varmistaa, että biomassaa hankitaan ja käytetään kestävällä tavalla, on tärkeää laatia selkeät ja 
toimivat määritelmät. Valmistelija katsoo myös, että komission ehdotus 
kaskadikäyttöperiaatteen sisällyttämisestä delegoituun säädökseen ei ole hyödyllinen ja voisi 
olla jopa haitallinen. Tämä lähestymistapa aiheuttaisi lisäkustannuksia ja lisäisi hallinnollista 
taakkaa, eikä siinä otettaisi huomioon paikallisia tekijöitä. Parempi ratkaisu olisi kannustaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan porrastettua käyttöä paikallisen tilanteensa mukaisesti.

Valmistelija katsoo, että älykkäitä verkkoja koskevat hankkeet raja-alueilla voivat tuoda 
merkittävää lisäarvoa rajat ylittävään lähestymistapaan, sillä ne mahdollistavat 
sähköenergiajärjestelmien resurssien paremman optimoinnin, joustavuuden ja 
häiriönsietokyvyn ja takaavat laajemmat sosiaaliset hyödyt asianomaisille paikallisyhteisöille.

Valmistelija katsoo, että vähähiilisten polttoaineiden määritelmän käyttöönotto on tärkeää, 
jotta voidaan tukea sellaisten toimenpiteiden hyväksymistä ja sellaisten vähähiilisten 
teknologioiden käyttöä, jotka ovat valmiita vaihtoehtoja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi ja tukevat EU:ta sen pyrkiessä saavuttamaan ympäristötavoitteensa vuonna 
2050.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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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 
kilpailukykyä, talouden kestävyyttä, 
ympäristön suojelua, sosiaalista kehitystä, 
kasvua ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa ja torjuu ilmastonmuutosta. 
Tämä tavoite ja asetuksessa (EU) 
2021/1119 (eurooppalainen ilmastolaki) 
asetettu tavoite kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä 55 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä edellyttävät 
energiasiirtymää ja huomattavasti 
suurempaa uusiutuvien energialähteiden 
osuutta 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, 
annettu 15 päivänä 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

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
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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 kaltaisiin, 
ympäristöön liittyviin haasteisiin 
vastaamista, ympäristöolosuhteiden yleistä 
parantamista ja vältetään äärimmäisiä 
sääilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Paikallisten uusiutuvaa energiaa 
tuottavien yhteisöjen roolia välineenä, 
jolla edistetään uusiutuvien 
energialähteiden laajaa käyttöä, olisi 
vahvistettava. Olisi helpotettava aloitteita 
(kollektiivisen) omatuotannon ja 
(kollektiivisen oman kulutuksen) 
toteuttamiseksi asunnoissa ja paikallisesti 
vähentämällä lupia, hallinnollisia 
vaikeuksia tai muita tekijöitä, jotka 
estävät pääsyn verkkoon, pienennettävä 
verkkomaksuja sekä tehostamalla 
aurinkolämmön ja aurinkosähkön, 
tuulivoiman ja geotermisen energian 
kaltaisten teknologioiden käyttöönottoa, 
varmistaen mahdollisuuden saada EU:n 
rahoitusta. Komissiota ja jäsenvaltioita 
kehotetaan siksi edistämään omissa 
koheesiopolitiikkaa koskevissa 
suunnitelmissaan näitä prosesseja 
tukevien infrastruktuurien ja välineiden 
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rahoitusta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Uusiutuvaa energiaa tuotetaan 
usein paikallisella tasolla, ja tuotanto 
riippuu alueellisista pk-yrityksistä. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava 
paikallis- ja alueviranomaiset 
täysipainoisesti mukaan tavoitteiden 
asettamiseen ja poliittisten toimenpiteiden 
tukemiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Kotimaisen uusiutuvan energian 
edistäminen vähentää unionin 
energiariippuvuutta ja tarvetta tuoda 
fossiilisia polttoaineita, mikä lisää 
energiavarmuutta.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Noin 35 miljoonaa kotitaloutta 
unionissa kärsii energiaköyhyydestä1 a , ja 
uusiutuvaa energiaa koskevilla 
toimintapolitiikoilla on tärkeä rooli 
kaikissa strategioissa, joilla puututaan 
energiaköyhyyteen ja kuluttajien 
haavoittuvuuteen.
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_________________
1 a Komission suositus (EU) 2020/1563, 
annettu 14 päivänä lokakuuta 2020, 
energiaköyhyydestä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 e) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että otetaan käyttöön 
kannustimia ja ennakoivaa politiikkaa, 
joilla helpotetaan uusiutuvan energian 
tehokasta tuotantoa sekä lämmitystä ja 
jäähdytystä, ei ainoastaan keski- ja 
suurituloisissa kotitalouksissa vaan myös 
ja erityisesti pienituloisissa 
kotitalouksissa, joissa on 
energiaköyhyysriski, kiinnittäen erityistä 
huomiota harvaan asutuilla alueilla 
sijaitseviin kotitalouksiin.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 f) Hallintoviranomaisia 
kannustetaan edistämään yhdennettyjen 
alueellisten investointien ja 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämishankkeiden käyttöä, jotta 
voidaan luoda alhaalta ylöspäin 
suuntautuvia lähestymistapoja 
paikallisten energiayhteisöjen ja 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
hankkeiden kehittämiseksi.

Tarkistus 9
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 g) Saatavilla olevat uusiutuvan 
energian eri lähteet olisi integroitava. 
Niiden käyttöä olisi edistettävä myös 
perustamalla uusiutuvan energian 
yhteisöjä ja kansalaisten energiayhteisöjä, 
jotka tähtäävät sosiaaliseen ja 
ympäristöön liittyvään kestävyyteen sekä 
osallistujien että jakeluverkonhaltijoiden 
näkökulmasta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 h kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 h) Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi laadittava yksinkertaistetut säännöt 
ja hallinnolliset menettelyt pienille 
uusiutuvan energian tuottajille ja 
paikallisille energiayhteisöille sen 
varmistamiseksi, että niille ei aiheudu 
syrjivää hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 i) Jäsenvaltioiden olisi perustettava 
paikallisille energiayhteisöille erityisiä 
rahoitustukijärjestelmiä erityisesti 
suunnittelu- ja perustamisvaiheissa sekä 
otettava käyttöön teknisiä tietoja ja ohjeita 
näiden yhteisöjen tukemiseksi ja 
innovatiivisten omistusrakenteiden käytön 
edistämiseksi.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

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, kuten EU:n ilmastolaissa10 
vahvistetaan. Sen vuoksi kyseisen 
direktiivin 3 artiklassa asetettua tavoitetta 
täytyy tiukentaa ja täydentää tietyin 
kansallisin tavoittein, koska ne ovat 
osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi taata 
varmuus sijoittajille ja kannustaa 
jatkuvasti kehittämään kaikentyyppisistä 
uusiutuvista lähteistä energiaa tuottavaa 
teknologiaa. 

__________________ __________________
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 13
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koska Venäjä on hyökännyt 
Ukrainaan, Kansainvälinen 
energiajärjestö on laatinut Euroopan 
unionille kymmenen kohdan 
suunnitelman, jolla vähennetään 
riippuvuutta Venäjän toimituksista yli 
kolmanneksella ja tuetaan samalla 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 
varmistaen nopean, vahvemman ja 
selvemmän energiasiirtymän. 
Kansainvälinen energiajärjestö suositteli 
muun muassa bioenergiasta tuotetun 
energian maksimointia. Lisäksi Euroopan 
komissio julkaisi samassa yhteydessä 
tiedonannon ”REPowerEU: 
kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja 
kestävämpää energiaa koskevat yhteiset 
eurooppalaiset toimet ”, jossa se kehottaa 
kaksinkertaistamaan 55-valmiuspaketin 
tavoitteen biometaanin tuotannon osalta 
35 miljardiin kuutiometriin vuodessa 
vuoteen 2030 mennessä. Se kehottaa 
jäsenvaltioita kanavoimaan YMP:n 
strategiasuunnitelmilla rahoitusta 
kestävistä biomassalähteistä, erityisesti 
maatalouden jätteistä ja tähteistä, 
tuotetulle biometaanille. Maatalouden 
biomassan ja metsien biomassan roolia 
kestävänä, uusiutuvana ja paikallisena 
energialähteenä olisi sen vuoksi 
vahvistettava ja edistettävä Euroopan 
tiellä kohti hiilestä irtautumista ja 
energiaomavaraisuutta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jatkuva tieteellinen näyttö 
osoittaa, että energiansäästö, 
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energiatehokkuus ja uusiutuva energia 
ovat keskeisiä tekijöitä 
kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyyden saavuttamisessa. 
Komission 28. syyskuuta vuonna 2021 
antaman tiedonannon aiheesta 
”Energiatehokkuus etusijalle: 
periaatteesta käytäntöön – Suuntaviivat ja 
esimerkkejä periaatteen noudattamiseksi 
päätöksenteossa energia-alalla ja sen 
ulkopuolella” mukaisesti tässä 
direktiivissä olisi sovellettava yhdennettyä 
lähestymistapaa edistämällä 
energiatehokkaimpia uusiutuvia 
energialähteitä kaikilla aloilla ja niiden 
soveltamisessa sekä edistämällä 
järjestelmän tehokkuutta, jotta eri 
taloudellisiin toimiin tarvittaisiin 
mahdollisimman vähän energiaa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Yksi viidestä vuosien 2021–2027 
koheesiopolitiikan tavoitteista on entistä 
vihreämpi Eurooppa sekä puhtaaseen 
energiaan, kiertotalouteen, 
ilmastonmuutoksen hillintään ja 
kestävään liikenteeseen tehtävien 
investointien edistäminen. 
Koheesiopolitiikan varoilla on siten 
pyrittävä ehkäisemään eriarvoisuuden 
lisääntymistä tukemalla alueita, joille 
siirtymä aiheuttaa suurimman taakan, 
siten, että edistetään infrastruktuuri-
investointeja ja työntekijöiden koulutusta 
uusien teknologioiden parissa niin, että 
ketään ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 d) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
otettava alue- ja paikallisviranomaiset 
mukaan alhaalta ylöspäin suuntautuvalla 
lähestymistavalla, jotta Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet voidaan 
saavuttaa. Tätä varten monitasoisen 
hallinnon vahvistaminen on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan lisätä paikallisia 
tavoitteita ja toimia ja saada suuri yleisö 
ja paikalliset toimijat mukaan toimintaan.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 e) EAKR:n on tuettava 
energiatehokkuuden edistämistä ja 
kasvihuonekaasujen vähentämistä, 
uusiutuvan energian edistämistä, 
älykkäiden järjestelmien ja verkkojen 
kehittämistä sekä edistettävä kestävää 
multimodaalista kaupunkiliikennettä 
siirtymässä kohti nollanettohiilitaloutta. 
Euroopan sosiaalirahasto plussalla 
(ERS+) on tuettava koulutusjärjestelmien 
parantamista taitojen ja pätevyyksien 
mukauttamisen edellyttämällä tavalla, 
kaikkien, myös työvoiman, osaamisen 
parantamista sekä uusien työpaikkojen 
luomista ympäristöön, ilmastoon, 
energiaan, kiertotalouteen ja biotalouteen 
liittyville sektoreille (Euroopan 
sosiaalirahasto plussan (ESR+) 
perustamisesta annetun asetuksen 4 
artikla).

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 f kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 f) Kansallisia 
bioenergiasuunnitelmia arvioidessaan 
komission olisi arvioitava niiden 
johdonmukaisuutta unionin ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön ja -sitoumusten 
kanssa ja niiden vaikutusta niihin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 g) Uusiutuvan energian tuotannolla 
on vahva paikallinen ulottuvuus. Sen 
vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltioiden 
paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
täysimittaisesti kansallisten 
ilmastotoimien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen ja varmistavat 
mahdollisuuden saada rahoitusta suoraan 
sekä seuraavat toteutettujen 
toimenpiteiden edistymistä. 
Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa 
sisällytettävä paikalliset ja alueelliset 
panokset kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiinsa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 h kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Koheesiopolitikalla on tärkeä 
merkitys saarialueiden tukemisessa ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa. 
Samalla on otettava huomioon energian 
ja liikenteen kaltaisiin aloihin liittyvät 
lisäkustannukset sekä 
matkaviestinteknologian vaikutus niiden 
energiajärjestelmiin, jotka edellyttävät 
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suhteellisen suuria investointeja 
vaihtelevasti saatavilla olevien 
uusiutuvien energialähteiden hallintaan.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 i) Saarialueet samoin kuin 
syrjäisimmät alueet joutuvat pienen 
kokonsa ja erillisten 
energiajärjestelmiensä vuoksi 
kohtaamaan merkittäviä haasteita 
energiantoimituksissa, koska yleensä ne 
ovat riippuvaisia fossiilisten 
polttoaineiden tuonnista sähkön 
tuottamisessa, liikenteessä ja 
lämmityksessä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 j kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 j) Uusiutuvan energian, mukaan 
lukien vuorovesienergian, käytön olisi 
oltava painopiste. Se voisi tuoda 
merkittäviä etuja saarille, kun otetaan 
huomioon paikallisten yhteisöjen tarpeet, 
kuten saarien paikallisen arkkitehtuurin 
ja paikallisen elinympäristön suojelu. 
Näin ollen on tuettava laajaa uusiutuvien 
energialähteiden valikoiman kehittämistä 
niiden maantieteellisten ominaispiirteiden 
mukaan. Saarilla käynnistetyt vihreän 
vedyn ohjelmat ovat olleet myönteisiä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(4) 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, mukaan lukien 
metsäpalojen ehkäiseminen, biologisen 
monimuotoisuuden suojelun 
varmistaminen ja kiertotaloutta ja 
biomassan kaskadikäyttöä koskevien 
periaatteiden parantaminen sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY vahvistettu 
jätehierarkia. Toisaalta määritettäessä 
kaskadikäyttöperiaatteen 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.
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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 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.
__________________ __________________
11 Kaskadikäyttöperiaatteella pyritään 
saavuttamaan biomassan käytön 
resurssitehokkuus priorisoimalla 
biomassamateriaalin käyttöä energian 
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) 
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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/repos
itory/handle/JRC122719

Tarkistus 24

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 
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 

(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 
maantieteellisesti ja ajallisesti, edistettävä 
joustavuuteen, energian varastointiin ja 
kysyntäjoustoon liittyviä investointeja ja 
tuettava vaihtelevan uusiutuvan energian 
tuotannon laajaa integrointia. Tässä 
kehyksessä on myös otettava huomioon 
olemassa olevat alueelliset erot ja kunkin 
alueen erityispiirteet sekä tuettava 
kustannustehokkaita ratkaisuja ja 
varmistettava Euroopan kansalaisten ja 
yritysten energiakustannusten 
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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.

vähentäminen. Sen vuoksi, ottaen 
huomioon energia etusijalle -periaatteen, 
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 oleviin 
esteisiin, jotka estävät muiden kuin 
ohjelmoitavien uusiutuvien 
energialähteiden täydellisen 
integroimisen sähköverkkoon ja 
tuotantolaitosten hiilestä irtautumisen, 
varmistamalla sellaisten 
markkinavälineiden saatavuus, jotka 
tarjoavat pitkän aikavälin hintasignaaleja 
investointipäätöksiä varten, mukaan 
lukien investoinnit järjestelmän 
riittävyyteen, vakauteen ja joustavuuteen 
kilpailukyvyn sekä sellaisten avoimien ja 
syrjimättömien 
tarjouskilpailumenettelyjen avulla, jotka 
tarjoavat valituille vastaanottajille 
markkinahintoihin perustuvan 
korvauksen. Tässä kehyksessä on 
keskityttävä myös muiden kuin 
taloudellisten esteiden poistamiseen, joihin 
kuuluvat viranomaisten riittämättömät 
digitaaliset ja henkilöresurssit kasvavan 
lupahakemusten määrän käsittelyssä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio esittää suuntaviivat, 
joilla autetaan jäsenvaltioita 
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vähentämään hallinnollisia esteitä, 
erityisesti yksinkertaistamaan ja 
nopeuttamaan uusiutuvan energian 
hankkeiden lupamenettelyjä, mukaan 
lukien keskeiset suorituskykyindikaattorit, 
joilla arvioidaan niiden edistymistä. 
Viranomaisten hallinnollisten 
lupaprosessien yksinkertaistaminen sekä 
riittävät digitaaliset ja henkilöresurssit 
ovat olennaisen tärkeitä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönoton 
nopeuttamiseksi ja siten tässä direktiivissä 
säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Laskettaessa jäsenvaltion 
uusiutuvien energialähteiden osuutta muuta 
kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat 
polttoaineet olisi otettava huomioon sillä 
toimialalla, jolla ne kulutetaan (sähkö, 
lämmitys ja jäähdytys tai liikenne). 
Laskennan päällekkäisyyden välttämiseksi 
näiden polttoaineiden tuotannossa 
käytettävää uusiutuvaa energiaa ei tulisi 
sisällyttää laskentaan. Tällä 
yhdenmukaistettaisiin näiden 
polttoaineiden laskentasääntöjä 
direktiivissä riippumatta siitä, 
suoritetaanko laskenta uusiutuvan energian 
kokonaistavoitteelle vai tietylle 
alatavoitteelle. Se mahdollistaisi myös 
toteutuneen energiankulutuksen laskennan, 
jossa otettaisiin huomioon näiden 
polttoaineiden tuotantoprosessissa 
tapahtuva energiahävikki. Lisäksi 
laskentaan sisältyisivät unioniin tuodut ja 
siellä kulutettavat muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet.

(6) Laskettaessa jäsenvaltion 
uusiutuvien energialähteiden osuutta muuta 
kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat 
polttoaineet olisi otettava huomioon sillä 
toimialalla, jolla ne kulutetaan (sähkö, 
lämmitys ja jäähdytys tai liikenne). 
Laskennan päällekkäisyyden välttämiseksi 
näiden polttoaineiden tuotannossa 
käytettävää uusiutuvaa energiaa ei tulisi 
sisällyttää laskentaan. Tällä 
yhdenmukaistettaisiin näiden 
polttoaineiden laskentasääntöjä 
direktiivissä riippumatta siitä, 
suoritetaanko laskenta uusiutuvan energian 
kokonaistavoitteelle vai tietylle 
alatavoitteelle. Se mahdollistaisi myös 
toteutuneen energiankulutuksen laskennan, 
jossa otettaisiin huomioon näiden 
polttoaineiden tuotantoprosessissa 
tapahtuva energiahävikki. Lisäksi 
laskentaan sisältyisivät unioniin tuodut ja 
siellä kulutettavat muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet. 
Kun muuta kuin biologista alkuperää 
olevia uusiutuvia polttoaineita kulutetaan 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa ne 
on tuotettu, tuottavalle jäsenvaltiolle 
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aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
ja investointeihin kannustamiseksi olisi 
vahvistettava säännöt, joilla otetaan 
huomioon vähintään vähimmäismäärä 
jäsenvaltiossa kulutettuja muita kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita suhteessa uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutukseen siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ne on tuotettu.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhteistyö jäsenvaltioiden välillä 
uusiutuvan energian käytön edistämiseksi 
voi tapahtua tilastollisten siirtojen, 
tukijärjestelmien tai yhteishankkeiden 
muodossa. Se mahdollistaa uusiutuvan 
energian kustannustehokkaan tuotannon 
Euroopassa ja edistää markkinoiden 
yhdentymistä. Tarjoamistaan 
mahdollisuuksista huolimatta yhteistyö on 
ollut hyvin vähäistä, joten uusiutuvaa 
energiaa on lisätty tavoitetasoa vähemmän. 
Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kokeiluhanke, jolla yhteistyötä 
testataan. Komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 
2020/129414säädetyn unionin uusiutuvan 
energian rahoitusmekanismin mukaisten 
kansallisten panosten avulla rahoitetut 
hankkeet täyttäisivät tämän velvoitteen 
hankkeeseen osallistuvissa jäsenvaltioissa.

(7) Yhteistyö jäsenvaltioiden välillä 
uusiutuvan energian käytön edistämiseksi, 
johon osallistuu paikallis- ja 
alueviranomaisia, voi tapahtua 
tilastollisten siirtojen, tukijärjestelmien tai 
yhteishankkeiden muodossa. Se 
mahdollistaa uusiutuvan energian 
kustannustehokkaan tuotannon Euroopassa 
ja edistää markkinoiden yhdentymistä. 
Tarjoamistaan mahdollisuuksista 
huolimatta yhteistyö on ollut hyvin 
vähäistä, joten uusiutuvaa energiaa on 
lisätty tavoitetasoa vähemmän. Älykkäitä 
verkkoja koskevat hankkeet raja-alueilla 
voivat tuoda merkittävää lisäarvoa rajat 
ylittävään lähestymistapaan, sillä ne 
mahdollistavat sähköenergiajärjestelmien 
resurssien paremman optimoinnin, 
joustavuuden ja häiriönsietokyvyn ja 
takaavat laajemmat sosiaaliset hyödyt 
asianomaisille paikallisyhteisöille. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kokeiluhanke, jolla yhteistyötä testataan. 
Komission täytäntöönpanoasetuksessa 
(EU) 2020/129414 säädetyn unionin 
uusiutuvan energian rahoitusmekanismin 
mukaisten kansallisten panosten avulla 
rahoitetut hankkeet täyttäisivät tämän 
velvoitteen hankkeeseen osallistuvissa 
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jäsenvaltioissa.

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

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

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kunkin jäsenvaltion on otettava 
käyttöön prosessi, jolla varmistetaan 
koordinointi kaikkien asiaankuuluvien 
kansallisten viranomaisten sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten kesken lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
uusiutuvan energian 
käyttöönottoskenaarioiden alkuvaiheen 
suunnittelussa. Alhaalta ylöspäin 
suuntautuvan lähestymistavan 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden on 
vaadittava alue- ja paikallisviranomaisia 
toteuttamaan yhdennetyn paikallisen 
uusiutuvan energian kartoituksen ja 
suunnittelutason ja kannustettava 
pienempiä kuntia tekemään samoin 
vapaaehtoisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla tarvitaan tarkkaa 
tietoa, jotta voidaan edistää siirtymistä 
uusiutuviin teknologioihin perustuvaan 
energiajärjestelmään. Näitä tietoja 



PE703.013v02-00 22/89 AD\1257770FI.docx

FI

voidaan saada useista lähteistä, 
älylaitteista Copernicuksen kaltaisiin 
maanhavainnointijärjestelmiin ja pian 
perustettavaan maaseudun 
seurantakeskukseen.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Kaikilla EU:n politiikan aloilla 
toimet on suunnattava uusiin 
ilmastotavoitteisiin ja on saavutettava 
ilmastoneutraalius. Tämä koskee 
koheesiopolitiikkaa, joka on jo yli 20 
vuoden ajan edistänyt talouden hiilestä 
irtautumista ja antanut esimerkkejä ja 
parhaita käytäntöjä, joita voidaan 
toisintaa muissa politiikan 
ulottuvuuksissa, kuten tämän direktiivin 
muuttamisessa. Sen lisäksi, että 
koheesiopolitiikka tarjoaa 
investointimahdollisuuksia paikallisiin ja 
alueellisiin tarpeisiin vastaamiseksi 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
kautta, se tarjoaa myös yhdennetyn 
toimintapoliittisen kehyksen, jolla voidaan 
vähentää Euroopan alueiden välisiä 
kehityseroja ja auttaa alueita vastaamaan 
niiden kehitystä koskeviin moninaisiin 
haasteisiin muun muassa 
ympäristönsuojelun, korkealaatuisten 
työpaikkojen sekä oikeudenmukaisen, 
osallistavan ja kestävän kehityksen avulla.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(7 d) Lisää joustavuutta tarvitaan 
vaikutustenarviointiin perustuvien 
kansallisten näkökohtien huomioon 
ottamiseksi.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 e) Paikallis- ja alueviranomaisilla on 
erittäin tärkeä rooli yhdennetyssä ja 
hajautetussa energiajärjestelmässä. 
Komission olisi siksi tuettava paikallis- ja 
alueviranomaisia rajat ylittävässä 
toiminnassa auttamalla niitä perustamaan 
yhteistyömekanismeja, kuten 
eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymän (EAYY).

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 f) Ilmastoneutraaliuteen siirtymisen 
on oltava oikeudenmukainen ja 
osallistava, ja siinä on keskityttävä 
erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä 
alueilla asuviin ihmisiin ja etenkin 
alueisiin, joihin ilmastoneutraaliuteen 
siirtyminen vaikuttaa eniten, jotta 
vältetään alueellisten erojen 
lisääntyminen ja lisätään työntekijöiden 
sekä paikallisten ja alueellisten yhteisöjen 
vaikutusmahdollisuuksia. Kaikkien 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklassa määriteltyjen 
alueiden erityispiirteet on lisäksi otettava 
täysimääräisesti huomioon 
siirtymäprosessissa erityisesti 
keskittymällä maaseutualueisiin, 
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alueisiin, joihin teollisuuden 
siirtymävaihe vaikuttaa, ja alueisiin, jotka 
kärsivät pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista, jotta voidaan 
varmistaa kaikkien alueiden yleinen 
sopusointuinen kehitys. Kansallisissa 
suunnitelmissa olisi tältä osin otettava 
huomioon alueiden erityispiirteet 
ilmastokriisin torjumiseksi ja 
paikallisyhteisöjen selviytymiskyvyn 
parantamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 g) Saarilla, pienillä saarilla, 
syrjäisimmillä alueilla ja syrjäseuduilla 
on valtava potentiaali uusiutuvan 
energian tuotannossa. Ne ovat strategisia 
laboratorioita, joissa toteutetaan 
innovatiivisia poliittisia ratkaisuja ja 
teknisiä toimenpiteitä energiasiirtymän 
aikaansaamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi, ja ne siirtyvät kohti 
energiariippumattomuutta ja saavat siten 
mahdollisuuden toimia ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutosta ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan tutkimuksen 
kannalta ja muodostavat peilin muulle 
unionille. Niillä olisi oltava 
käytettävissään riittävät taloudelliset 
resurssit ja mahdollisuudet 
asianmukaiseen koulutukseen, jotta ne 
voivat toteuttaa yhdennettyjä, alakohtaisia 
ja innovatiivisia toimia kestävän 
infrastruktuurin ja paikallisen 
talouskehityksen hyväksi.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 h kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 h) Eurooppalaisilla 
rahoitusmekanismeilla, kuten Verkkojen 
Eurooppa -välineellä ja 
innovaatiorahastolla, olisi myös 
rahoitettava pieniä rajatylittäviä 
yhteistyöhankkeita ja jäsenvaltioiden ja 
alueiden välisiä rajat ylittäviä 
yhteenliitäntöjä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 i) Koheesiopolitiikalla varmistetaan 
koheesiopolitiikan ja muiden EU:n 
lainsäädäntöalojen parempi 
johdonmukaisuus ja koordinointi, 
parannetaan politiikkojen yhdentämistä 
ilmastonäkökohtien osalta, suunnitellaan 
tehokkaampia lähteisiin perustuvia 
politiikkoja, tarjotaan kohdennettua EU:n 
rahoitusta ja näin ollen parannetaan 
ilmastopolitiikan täytäntöönpanoa 
käytännön tasolla.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 j kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 j) On ensiarvoisen tärkeää, että 
monitasoisen hallinnon ja 
kumppanuuden periaatteita noudatetaan 
täysimääräisesti ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisessä, koska alue- ja 
paikallisviranomaisilla on suora 
toimivalta ympäristöön ja 
ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa ja 
ne toteuttavat 90 prosenttia 
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ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
tähtäävistä toimista ja 70 prosenttia 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
liittyvistä toimista. Lisäksi nämä 
viranomaiset kehittävät toimia, joilla 
pyritään edistämään kansalaisten 
ilmastoystävällistä käyttäytymistä, 
mukaan lukien jätehuoltoon, älykkääseen 
liikkuvuuteen, kestävään asumiseen ja 
energiankulutukseen liittyvät toimet.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa 
energiaa koskevassa strategiassa asetetaan 
kunnianhimoinen tavoite ottaa käyttöön 
300 GW merituulivoimaa ja 40 GW 
valtamerienergiaa kaikilla EU:n 
merialueilla vuoteen 2050 mennessä. 
Varmistaakseen näiden muutosten 
toteutumisen jäsenvaltioiden on tehtävä 
rajatylittävää yhteistyötä merialueiden 
tasolla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä määritettävä kullakin merialueella 
vuoteen 2050 mennessä avomerellä 
tuotettavan uusiutuvan energian määrä 
sekä välivaiheet vuosille 2030 ja 2040. 
Nämä tavoitteet olisi otettava huomioon 
päivitetyissä kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa, jotka toimitetaan 
vuosina 2023 ja 2024 asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti. Määrää asetettaessa 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
kunkin merialueen avomerellä tuotettavan 
uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät 
mahdollisuudet, ympäristönsuojelu, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
merialueiden muu käyttö sekä EU:n 
hiilestä irtautumistavoitteet. 
Jäsenvaltioiden olisi lisäksi yhä enemmän 
harkittava mahdollisuutta yhdistää 
avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian 
tuotanto useiden jäsenvaltioiden välisiin 

(8) Avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa 
energiaa koskevassa strategiassa asetetaan 
kunnianhimoinen tavoite ottaa käyttöön 
300 GW merituulivoimaa ja 40 GW 
valtamerienergiaa kaikilla EU:n 
merialueilla vuoteen 2050 mennessä. 
Varmistaakseen näiden muutosten 
toteutumisen jäsenvaltioiden ja niiden 
asiaankuuluvien alue- ja 
paikallisviranomaisten on tehtävä 
rajatylittävää yhteistyötä merialueiden 
tasolla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ja 
niiden asiaankuuluvien alueellisten 
paikallisten toimijoiden olisi yhdessä 
määritettävä kullakin merialueella vuoteen 
2050 mennessä avomerellä tuotettavan 
uusiutuvan energian määrä ja välivaiheet 
vuosille 2030 ja 2040 ja varattava tälle 
riittävästi tilaa 
merialuesuunnitelmassaan. Nämä 
tavoitteet olisi otettava huomioon 
päivitetyissä kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa, jotka toimitetaan 
vuosina 2023 ja 2024 asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti. Määrää asetettaessa 
olisi otettava huomioon kunkin merialueen 
avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian 
tuotantoon liittyvät mahdollisuudet, 
siirtoverkkoinfrastruktuurin tekninen ja 
taloudellinen toteutettavuus, ympäristön- 
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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.

ja maisemansuojelu ja biologinen 
monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen ja merialueiden muu käyttö, 
erityisesti toimet, joita on jo toteutettu 
kyseisillä alueilla, mahdollinen 
ympäristölle aiheutuva haitta, Pariisin 
sopimuksen 2 artikla, sekä EU:n hiilestä 
irtautumistavoitteet. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on ymmärrettävä 
täysimääräisesti Euroopan saarialueiden 
ja syrjäisimpien alueiden johtava asema 
merituulivoiman ja valtamerten 
energiantuotannon lisäämisessä ja niiden 
on varmistettava mahdollisuus sisällyttää 
uusiutuvan energian yhteisöt avomerellä 
tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeviin 
hankkeisiin Jäsenvaltioiden ja niiden 
asiaankuuluvien alempien hallintojen 
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. Merialuetta ympäröivät 
jäsenvaltiot voisivat käyttää merten 
aluesuunnitteluprosessia varmistaakseen 
vahvan julkisen osallistumisen 
lähestymistavan, jotta kaikkien 
sidosryhmien ja rannikkoyhteisöjen 
näkemykset ja toimet, joita on jo toteutettu 
kyseisillä alueilla, otettaisiin huomioon. 
Näin ollen jäsenvaltioiden olisi uusia 
tuulipuistoja käyttöönottaessaan 
vältettävä niiden sijoittamista 
muuttolintujen reiteille ja sovellettava 
parhaita käytäntöjä lintukuolemien 
vähentämiseksi. Yleisön laajan 
hyväksynnän lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava mahdollisuus 
sisällyttää uusiutuvan energian yhteisöt 
avomerellä tuotettavaa uusiutuvaa 
energiaa koskeviin yhteisiin 
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yhteistyöhankkeisiin.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Uusiutuvan energian potentiaalin 
käyttöönottamiseksi tarvittavat 
edellytykset vaihtelevat eurooppalaisten 
merien ja valtamerien välillä, saaret ja 
syrjäisimmät alueet mukaan luettuina. 
Siksi Euroopan unioni sitoutuu luomaan 
vaihtoehtoisia teknologioita, jotka on 
suunnattu näihin erityisiin alueisiin ja 
joilla voidaan välttää meriympäristöön 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Jotta kaikkien Euroopan merien ja 
valtamerien uusiutuvan energian 
potentiaalia voitaisiin hyödyntää, on 
otettava huomioon maantieteelliset erot ja 
meriympäristön vaihtoehtoiset 
käyttötarkoitukset, ja tämä edellyttää 
huomattavasti laajempaa teknologisten 
ratkaisujen kokonaisuutta. Näihin 
ratkaisuihin sisältyvät kelluvat merituuli- 
ja aurinkosähkölaitokset, aalto-, virtaus- 
ja vuorovesivoima, lämpövoiman tai 
suolapitoisuuden vaihtelevat gradientit, 
lämpö, meren jäähtyminen, geoterminen 
energia ja meren biomassa (levät).

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
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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 
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.

(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 sopimukset takaavat tuottajalle 
tietyn tuoton, kun taas käyttäjä voi hyötyä 
sähkön vakaasta hinnasta. Uusiutuvan 
sähkön ostosopimusmarkkinat ovat yhä 
vain harvan jäsenvaltion ja suuryrityksen 
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.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Hallinto- ja lupamenettelyistä on 
tehtävä vielä järkevämpiä, joustavampia 
ja yksinkertaisempia, erityisesti 
koheesiopolitiikan ohjelmiin liittyvien 
hankkeiden osalta, jotta kevennetään 
hallinnollista taakkaa sekä uusiutuvan 
energian hankkeiden että niihin liittyvien 
verkkoinfrastruktuurihankkeiden hyväksi. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä EU:n 
tasolla selkeät ja yleiset 
vähimmäissäännöt, joilla helpotetaan ja 
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nopeutetaan säädösten saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, edistetään 
lupamenettelyjen yhdenmukaista 
soveltamista kaikkialla EU:ssa ja 
helpotetaan komission suorittamaa 
jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden jälkivalvontaa. Näissä 
säännöissä on säädettävä integroidusta tai 
koordinoidusta prosessista, joka koskee 
uusiutuvien energialähteiden 
tuotantolaitoksia ja niiden integroimiseen 
tarvittavia siirtoverkkoinfrastruktuureja, 
ja yksinkertaistetuista lupamenettelyistä 
hankkeille, jotka ovat asianmukaisesti 
määriteltyjen kriteerien mukaisia.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Alue- ja paikallisviranomaiset ovat 
keskeisiä toimijoita, kun on kyse EU:n 
pääsemisestä lähemmäs energia- ja 
ilmastotavoitteidensa saavuttamista. 
Paikallistason energiantuotanto on 
ratkaisevan tärkeää uusiutuvan energian 
tuotannon edistämiseksi, ulkoisesta 
energiasta riippuvuuden vähentämiseksi 
ja energiaköyhyysasteen pienentämiseksi.

Tarkistus 44

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 

(11) Rakennuksiin liittyy huomattavia 
mahdollisuuksia edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen tehokasta 
vähentämistä ja saavuttaa uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta koskevat 
unionin tavoitteet, ja nämä mahdollisuudet 
ovat vielä hyödyntämättä. 
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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 
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.

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 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteen 
mukaisesti aseteta tavoitteita, edistymistä 
ei pystytä seuraamaan eikä uusiutuvien 
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 
teknologioiden kehittämistä ja integrointia 
ja niiden tehokasta sisällyttämistä 
energiajärjestelmään sekä luodaan 
ennakoitavuutta sijoittajille ja paikallisen 
tason sitoutuneisuutta ja edistetään 
järjestelmän tehokkuutta. Koska 
uusiutuvan energian tuotanto tapahtuu 
usein paikallisella ja alueellisella tasolla 
ja riippuu paikallisista ja alueellisista pk-
yrityksistä, jäsenvaltioiden on otettava 
paikallis- ja alueviranomaiset 
täysimääräisesti mukaan tavoitteiden 
asettamiseen ja poliittisten toimenpiteiden 
tukemiseen.

Tarkistus 45
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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 
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.

(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, mukaan luettuna 
aurinkolämpöjärjestelmät, 
aurinkosähköjärjestelmät, matalalta 
geotermistä lämpöä ottavat järjestelmät, 
lämpöpumput ja 
energianvarastointijärjestelmät, ja 
muodostaa huomattavan esteen uusiutuvien 
energialähteiden integroimiselle 
rakennuksissa, teollisuudessa ja 
maataloudessa. Uusiutuvaa energiaa 
käyttäviä lämmitys-, jäähdytys- ja 
varastointiteknologioita koskevien, 
asentajille ja suunnittelijoille 
suunnattujen koulutusohjelmien avulla 
tapahtuvaa osaamisen parantamista olisi 
hallinnoitava paikallisella ja alueellisella 
tasolla. Jäsenvaltioiden olisi ennakoitava 
osaamistarpeita 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 
energiaa käyttävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien asianmukainen 
asennus ja luotettava toiminta, ja ne olisi 
suunniteltava siten, että niihin 
osallistuminen on houkuttelevaa. 
Toimijoiden aiemman lainsäädännön 
perusteella jo saamat koulutuskurssit ja 
tutkinnot on säilytettävä. Jäsenvaltioiden 
ja alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten olisi selvitettävä, millaisin 
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toimenpitein mukaan saataisiin ryhmiä, 
jotka tällä hetkellä ovat kyseisillä 
ammattialoilla aliedustettuja, muun 
muassa käyttämällä Euroopan 
sosiaalirahasto plussalle (ESR+) varattuja 
varoja, ja miten voidaan kannustaa 
uusien ja parempien taitojen edistämiseen 
pyrkien erityisesti tukemaan vakaata, 
paikallista ja laadukasta työllisyyttä 
maaseutuyhteisöissä. Koulutuksen 
saaneista ja sertifioiduista asentajista olisi 
julkistettava luotettava ja laajalle 
levitettävä luettelo, josta kuluttajat löytävät 
vaivattomasti suunnittelun ja asennuksen 
ammattilaisia uusiutuvaa energiaa 
käyttävän lämmityksen ja jäähdytyksen 
oikean asennuksen ja toiminnan 
takaamiseksi.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Yhtenäisempään 
energiajärjestelmään siirtymisellä, jolla 
tuetaan puhdasta energiaa ja 
ilmastoneutraalia taloutta, on 
varmistettava uusien ammatillisten 
koulutusmahdollisuuksien tarjonta ja 
estettävä työpaikkojen menetyksiä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaukolämmitys- ja -
jäähdytysverkkojen infrastruktuurin 
kehittämistä olisi tehostettava ja ohjattava 
kohti useampien uusiutuvasta energiasta 
peräisin olevan lämmön ja kylmän 
lähteiden käyttöä tehokkaasti ja joustavasti, 

(14) Kaukolämmitys- ja -
jäähdytysverkkojen infrastruktuurin 
kehittämistä olisi tehostettava ja ohjattava 
kohti useampien uusiutuvasta energiasta 
peräisin olevan lämmön ja kylmän 
lähteiden käyttöä tehokkaasti ja joustavasti, 
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jotta lisätään uusiutuvan energian 
käyttöönottoa ja tehostetaan 
energiajärjestelmäintegraatiota. Sen vuoksi 
on aiheellista päivittää luettelo niistä 
uusiutuvan energian lähteistä, joita 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkoissa 
olisi hyödynnettävä enemmän ja edellyttää 
lämpöenergian varastoinnin integrointia, 
jolla lisätään joustavuutta, 
energiatehokkuutta ja toiminnan 
kustannustehokkuutta.

jotta lisätään uusiutuvan energian 
käyttöönottoa ja tehostetaan 
energiajärjestelmäintegraatiota. Sen vuoksi 
on välttämätöntä, että jäsenvaltiot tukevat 
sellaisten nykyisten kaukolämmitys- ja -
jäähdytysverkkojen kunnostamista, jotka 
toimivat yksinomaan uusiutuvilla 
energialähteillä ja väistämättömällä 
hukkalämmöllä tai -kylmällä, ja tuettava 
erittäin tehokkaiden neljännen ja 
viidennen sukupolven verkkojen 
kehittämistä, ja päivitettävä luettelo niistä 
uusiutuvan energian lähteistä, joita 
kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkoissa 
olisi hyödynnettävä enemmän ja 
edellytettävä lämpöenergian varastoinnin 
integrointia, jolla lisätään joustavuutta, 
energiatehokkuutta ja toiminnan 
kustannustehokkuutta.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Hajautetut energian 
varastointimenetelmät, kuten 
kotitalousakut ja sähköajoneuvojen akut, 
mahdollistavat huomattavien jousto- ja 
tasehallintapalvelujen tarjoamisen 
sähköverkkoon aggregoinnin avulla. 
Tällaisten palvelujen kehittämistä voidaan 
helpottaa suunnittelemalla 
varastointimenetelmien liitäntää ja 
toimintaa koskevat säännökset, kuten 
tariffit, sitoumusajat ja liitännän tekniset 
eritelmät, tavalla, joka ei hankaloita 
minkään varastointimenetelmien, joihin 
kuuluvat myös pienet ja liikkuvat 
menetelmät, mahdollisuuksia tarjota 
jousto- ja tasehallintapalveluja 
järjestelmään ja edistää uusiutuvan sähkön 
käytön lisäämistä suurempiin, kiinteisiin 
varastointimenetelmiin verrattuna.

(19) Hajautetut energiavarat, kuten 
hajautettu uusiutuvan energian tuotto, 
kysyntäjousto, älykkäät lämmitys- ja 
jäähdytyslaitteet, kuumavesisäiliöt, 
lämpöenergian varastointi, hajautetut 
energian varastointimenetelmät, kuten 
kotitalousakut ja sähköajoneuvojen akut, 
älykkäät lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmät ja muut älylaitteet 
mahdollistavat huomattavien jousto- ja 
tasehallintapalvelujen tarjoamisen 
sähköverkkoon aggregoinnin avulla. 
Tällaisten laitteiden ja niihin liittyvien 
palvelujen kehittämistä voidaan helpottaa 
suunnittelemalla hajautetun tuotannon ja 
varastointimenetelmien liitäntää ja 
toimintaa koskevat säännökset, kuten 
tariffit, sitoumusajat ja liitännän tekniset 
eritelmät, tavalla, joka ei hankaloita 
minkään tällaisten varastointimenetelmien, 
joihin kuuluvat myös pienet ja liikkuvat 
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menetelmät, mahdollisuuksia tarjota 
jousto- ja tasehallintapalveluja 
järjestelmään ja edistää uusiutuvan sähkön 
käytön lisäämistä suurempiin, kiinteisiin 
varastointimenetelmiin verrattuna. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava myös 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
pienemmille markkinatoimijoille, 
erityisesti uusiutuvan energian yhteisöille, 
jotta ne voivat osallistua markkinoille 
ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa 
tai sääntelytaakkaa.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tiukempien tavoitteiden 
asettaminen lämmitys- ja jäähdytysalalla 
on olennaista uusiutuvan energian käyttöä 
koskevan kokonaistavoitteen 
toteutumisessa, sillä unionin 
energiankulutuksesta noin puolet on 
peräisin lämmityksestä ja jäähdytyksestä 
erityyppisissä loppukäytöissä ja 
teknologioissa rakennuksissa, 
teollisuudessa sekä kaukolämmityksessä ja 
-jäähdytyksessä. Uusiutuvien 
energialähteiden käytön vauhdittamiseksi 
lämmitys- ja jäähdytysalalla 
jäsenvaltioiden tasolla olisi toteutettava 
sitova, kaikkia jäsenvaltioita koskeva 
vaatimus vuosittaisesta lisäyksestä joka 
olisi vähintään 1,1 prosenttiyksikköä. 
Jäsenvaltiot, joissa uusiutuvan energian 
osuus lämmitys- ja jäähdytysalalla on jo yli 
50 prosenttia, voisivat edelleen laskea 
tällaisen osuuden täyttävän puolet 
vuosittaisen keskimääräisen lisäyksen 
vaatimuksesta, ja jäsenvaltiot, joissa 
uusiutuvan energian osuus on 60 prosenttia 
tai enemmän, voisivat laskea tällaisen 
osuuden täyttävän vuosittaisen 
keskimääräisen lisäyksen vaatimuksen 23 
artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 

(23) Tiukempien tavoitteiden 
asettaminen lämmitys- ja jäähdytysalalla 
on olennaista uusiutuvan energian käyttöä 
koskevan kokonaistavoitteen 
toteutumisessa, sillä unionin 
energiankulutuksesta noin puolet on 
peräisin lämmityksestä ja jäähdytyksestä 
erityyppisissä loppukäytöissä ja 
teknologioissa rakennuksissa, 
teollisuudessa sekä kaukolämmityksessä ja 
-jäähdytyksessä. Uusiutuvien 
energialähteiden käytön vauhdittamiseksi 
lämmitys- ja jäähdytysalalla 
jäsenvaltioiden tasolla olisi toteutettava 
sitova, kaikkia jäsenvaltioita koskeva 
vaatimus vuosittaisesta lisäyksestä joka 
olisi vähintään 1,1 prosenttiyksikköä. 
Jäsenvaltiot, joissa uusiutuvan energian 
osuus lämmitys- ja jäähdytysalalla on jo yli 
50 prosenttia, voisivat edelleen laskea 
tällaisen osuuden täyttävän puolet 
vuosittaisen keskimääräisen lisäyksen 
vaatimuksesta, ja jäsenvaltiot, joissa 
uusiutuvan energian osuus on 60 prosenttia 
tai enemmän, voisivat laskea tällaisen 
osuuden täyttävän vuosittaisen 
keskimääräisen lisäyksen vaatimuksen 23 
artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 
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mukaisesti. Lisäksi olisi asetettava 
jäsenvaltiokohtaiset lisäykset, joilla 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
vuoden 2030 tavoitetasoa koskevat 
lisätoimet jaettaisiin uudelleen 
jäsenvaltioiden kesken 
bruttokansantuotteen ja 
kustannustehokkuuden perusteella. 
Laajempi luettelo erilaisista toimenpiteistä 
olisi myös sisällytettävä direktiiviin (EU) 
2018/2001, jotta helpotetaan uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
lämmitys- ja jäähdytysalalla. Jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa luettelosta yhden tai 
useampia toimenpiteitä.

mukaisesti. Lisäksi olisi asetettava 
jäsenvaltiokohtaiset lisäykset, joilla 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
vuoden 2030 tavoitetasoa koskevat 
lisätoimet jaettaisiin uudelleen 
jäsenvaltioiden kesken 
bruttokansantuotteen ja 
kustannustehokkuuden perusteella, ja 
jäsenvaltioiden on toteutettava yhdessä 
paikallis- ja alueviranomaisten kanssa 
arviointi uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian mahdollisuuksista 
lämmitys- ja jäähdytysalalla sekä 
väistämättömän hukkalämmön ja -kylmän 
käytöstä energiatehokkuus etusijalle -
periaatetta noudattaen. Laajempi luettelo 
erilaisista toimenpiteistä olisi myös 
sisällytettävä direktiiviin (EU) 2018/2001, 
jotta helpotetaan uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämistä 
lämmitys- ja jäähdytysalalla. Jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa luettelosta yhden tai 
useampia toimenpiteitä. Näitä 
toimenpiteitä hyväksyessään ja 
toteuttaessaan jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että ne ovat kaikkien 
kuluttajien, erityisesti pienituloisten tai 
heikossa asemassa olevien kotitalouksien, 
saatavilla, ja vaadittava, että merkittävä 
osa toimenpiteistä pannaan täytäntöön 
ensisijaisesti pienituloisissa 
kotitalouksissa, joita uhkaa 
energiaköyhyys, ja sosiaalisessa 
asuntotuotannossa.

Tarkistus 50

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 

(29) Uusiutuvien polttoaineiden ja 
uusiutuvan sähkön käyttäminen 
liikenteessä voi edistää unionin 
liikennealan hiilestä irtautumista 
kustannustehokkaasti ja tehostaa muun 
muassa energialähteiden monipuolistamista 
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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 
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.

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 
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. 
Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioilla olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus tehdä se 
toimenpiteillä, jotka kohdistuvat määriin, 
energiasisältöön tai 
kasvihuonekaasupäästöihin, edellyttäen, 
että osoitetaan, että 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuudet 
saavutetaan. 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 
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tasapuolisista toimintaedellytyksistä] 
mukaisesti. Lentopolttoaineiden toimittajia 
koskevia nimenomaisia velvoitteita olisi 
asetettava vain [asetuksen (EU) 2021/XXX 
kestävän lentoliikenteen tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä] mukaisesti.

Tarkistus 51

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 ja 
yksityisten 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 liikenteen aloilla, joiden 
saattaminen hiilivapaaksi on vaikeaa, 
kuten lento- ja meriliikenteessä.

Tarkistus 52

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 

(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 
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suojella biologista monimuotoisuutta, 
johon tiettyjen biopolttoaineiden, 
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.

suojella biologista monimuotoisuutta, 
johon tiettyjen biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden, 
joihin liittyy suuria epäsuoran 
maankäytön muutoksen riskejä, 
tuotantoon liittyvällä epäsuoralla 
maankäytöllä on kielteisiä vaikutuksia. 
Näiden ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
edistäminen on unionin kansalaisten ja 
unionin lainsäätäjän tärkeä ja sukupolvet 
ylittävä pitkäaikainen pyrkimys. Kestävien 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden, joita tuotettaessa 
tuotetaan samalla arvokasta proteiinia 
eläinten ja ihmisten ravinnoksi ja joista ei 
aiheudu metsäkatoa, olisi oltava osa 
liikenteen hiilestä irtautumista 
kohtuullisessa määrin niin, että estetään 
ravinto- ja rehuresurssien saatavuuteen 
kohdistuvat ei-toivotut kielteiset 
vaikutukset. Jäsenvaltiot olisi asetettava 
tällaisten kestävien biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
käytön suhteen tasavertaiseen asemaan, 
jotta saavutetaan korkeampi 
päästövähennysten taso yhteisen rajan 
puitteissa.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta varmistetaan kiinteitä (35) Jotta varmistetaan kiinteitä 
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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.

biomassapolttoaineita koskevien unionin 
kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerien parempi 
ympäristötehokkuus lämmitystä, sähköä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, näiden 
kriteerien soveltamisen vähimmäiskynnys 
olisi vuodesta 2027 alkaen laskettava 
nykyisestä 20 MW:sta 10 MW:iin.

Tarkistus 54

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 
näissä laitoksissa vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisista 
polttoaineista tuotettuun energiaan 
verrattuna.

(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 silloin, kun 
biomassaa korjataan maista, jotka eivät 
täytä kansallisen tai paikallis- ja 
aluetason korjuukriteereitä tai joissa ei 
ole metsän hankinta-alueella käytössä 
hallintajärjestelmiä, ottaa käyttöön 
poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat 
metsäbiomassan hankintaa näiltä 
alueilta, maatalouden biomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, 
bionesteisiin ja biomassapolttoaineisiin 
sovellettavan lähestymistavan mukaisesti.



AD\1257770FI.docx 41/89 PE703.013v02-00

FI

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Jotta vähennetään hallinnollista 
taakkaa uusiutuvien polttoaineiden ja 
kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden 
tuottajille sekä jäsenvaltioille, joissa 
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 1. tammikuuta 2027 
alkaen otettava käyttöön yksinkertaistettu 
todentamismekanismi laitoksille, joiden 
teho on 10–20 MW.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 36 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”36) ’muuta kuin biologista alkuperää 
olevilla uusiutuvilla polttoaineilla’ 
tarkoitetaan nestemäisiä ja kaasumaisia 
polttoaineita, joiden energiasisältö on 
peräisin muista uusiutuvista 
energialähteistä kuin biomassasta;”

”36) ’muuta kuin biologista alkuperää 
olevilla uusiutuvilla polttoaineilla’ 
tarkoitetaan nestemäisiä ja kaasumaisia 
polttoaineita, joiden energiasisältö on 
peräisin uusiutuvista energialähteistä;

Tarkistus 57



PE703.013v02-00 42/89 AD\1257770FI.docx

FI

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

Komission teksti Tarkistus

14 o a) 11 a) ’energiasiirtymän 
strategisilla laitoksilla’ tarkoitetaan 
kaikkia energiansiirtolaitoksia jotka ovat 
välttämättömiä uusiutuvien 
energialähteiden liittämiseksi ja 
integroimiseksi;

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – 14 o b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14 o b) ’energiatehokkuus etusijalle -
periaatteella’ tarkoitetaan asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyä energiatehokkuus etusijalle -
periaatteetta;

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

14 o c) ’yhteishankkeella’ tarkoitetaan 
alueiden, kaupunkien tai jäsenvaltioiden 
välistä oikeudellisesta, teknistä tai 
taloudellista yhteistä hanketta, joka 
koskee uusiutuvan energian tuotantoa ja 
joka ei olisi mahdollista ilman tätä 
yhteistyötä;
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – 14 o d alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14 o d) ’ yhteisöakulla’ tarkoitetaan 
itsenäistä ladattavaa akkua, jonka 
nimellisteho on suurempi kuin 50 kWh, 
joka soveltuu asennuksiin ja käyttöön 
kotitalous-, liike- tai 
teollisuusympäristöissä, jonka omistavat 
uusiutuvan energian yhteisön eri jäsenet 
tai osakkaat ja on yhdessä toimivien itse 
tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 
käyttävien kuluttajien tai uusiutuvaa 
energiaa käyttävien energiayhteisöjen 
käytössä;

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

18 b a) ’vähähiilisillä polttoaineilla’ 
tarkoitetaan uusiutumattomista raaka-
aineista tuotettuja nestemäisiä ja 
kaasumaisia polttoaineita;

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – 22 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 22 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 22 a a) ’metsän biomassalla’ tarkoitetaan 
metsätaloudesta peräisin biomassaa sekä 
metsäteollisuudesta peräisin olevia 
tähteitä. Jäsenvaltiot voivat luokitella 
biomassan riskejä aiheuttavaksi 
primääribiomassaksi tämän direktiivin 
täytäntöönpanon aikana kansallisella 
tasolla, jos tällaisen biomassan käyttö 
energialähteenä voi aiheuttaa merkittäviä 
riskejä alueellisille kestäville 
metsänhoitokäytännöille;

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

22 a b) ’maatalouden biomassalla’ 
tarkoitetaan maataloustoiminnan tähteitä 
ja jätettä, joka syntyy maataloustuotteiden 
tuotannosta, ylläpidosta ja käsittelystä, 
eläinjätteitä ja elintarvikkeiden 
jalostusjätteitä;

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
2 artikla – 2 kohta – 16 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) a) korvataan 16 alakohta 
seuraavasti: 
”16) ’uusiutuvan energian yhteisöillä’ 
tarkoitetaan oikeushenkilöä
a) joka sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti perustuu 
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avoimeen ja vapaaehtoiseen 
osallistumiseen, on riippumaton ja 
tosiasiallisesti sellaisten 
osakkeenomistajien tai jäsenten 
määräysvallassa, jotka sijaitsevat lähellä 
uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä 
hankkeita, jotka ovat tällaisten 
oikeushenkilöiden omistuksessa ja 
kehittämiä;
b) jonka osakkeenomistajat tai 
jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä, pk-
yrityksiä tai paikallis- ja 
alueviranomaisia, mukaan lukien kunnat;
c) jonka ensisijainen tarkoitus on 
tuottaa ympäristöön liittyvää, taloudellista 
tai sosiaalista hyötyä 
osakkeenomistajilleen tai jäsenilleen tai 
alueille, joilla se toimii, eikä rahallista 
voittoa;”

Tarkistus 65

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; 
Koska uusiutuvan energian tuotanto 
tapahtuu usein paikallisella ja 
alueellisella tasolla ja riippuu paikallisista 
ja alueellisista pk-yrityksistä, 
jäsenvaltioiden on otettava paikallis- ja 
alueviranomaiset täysimääräisesti 
mukaan tavoitteiden asettamiseen ja 
poliittisten toimenpiteiden tukemiseen.

Tarkistus 66
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

”3. 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 
jätehierarkia ja kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettu kaskadikäyttöperiaate.

”3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tukijärjestelmissään 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 
sovellettava (mitä käytetään direktiivissä 
”täytäntöönpanon” sijaan) direktiivin 
2008/98/EY 4 artiklassa esitettyä 
jätehierarkiaa ja kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettuja kaskadikäyttöä koskevia 
ohjeita.

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

i) sahatukkien, vaneritukkien, 
kantojen ja juurien käyttämiselle 
energian tuotantoon;

Poistetaan.

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

iii) käytännöille, jotka eivät ole 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetun 

Poistetaan.
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delegoidun säädöksen mukaisia.

Tarkistus 69

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

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 
uusia tukijärjestelmiä sähkön tuotannolle 
metsän biomassasta sähkön 
erillistuotantolaitoksissa, ellei näin tuotettu 
sähkö täytä vähintään yhtä seuraavista 
ehdoista:

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

ii) se tuotetaan soveltamalla 
biomassan hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia ja täyttää 29 artiklan 11 
kohdan toisessa alakohdassa esitetyt 
vaatimukset.

ii) se tuotetaan laitoksessa, jossa on 
suoritettu arviointi, joka osoittaa 
valmiuden biomassan hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin soveltamiseen, 
ja se täyttää 29 artiklan 11 kohdan toisessa 
alakohdassa esitetyt vaatimukset.

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus
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ii a) yhteistuotanto joko ei ole teknisesti 
toteutettavissa tai se ei ole kaupallisesti 
kannattavaa;

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

ii b) tuen lakkauttaminen johtaisi 
laitoksen korvaamiseen fossiilipohjaisella 
laitoksella;

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

ii c) se tuotetaan tukijärjestelmään 
kuuluvassa laitoksessa, jonka avulla on 
tarkoitus poistaa toimitusvarmuutta 
koskeva riski tai varmistaa verkon vakaus 
ja joka täyttää 29 artiklan 11 kohdassa 
vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset;

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

ii d) sitä tuotetaan alueella, jolla ei ole 
kaupallista lämmön kysyntää.
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Tarkistus 75

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.

Poistetaan.

Tarkistus 76

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 mahdollisiin 
markkinoiden vääristymiin ja bioenergian 
energiantuotannon maksimoimisesta, 
kuten Kansainvälinen energiajärjestö 
suositteli Euroopan unionille 
laatimassaan kymmenen kohdan 
suunnitelmassa, jolla vähennetään 
riippuvuutta Venäjän toimituksista yli 
kolmanneksella ja tuetaan samalla 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, 
ja kestävistä biomassalähteistä, erityisesti 
maatalouden biomassasta, tuotetun 
biometaanin tuotannon lisäämisestä, 
kuten Euroopan komissio suositteli 
tiedonannossa ”REPowerEU: 
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Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja 
kestävämpää energiaa koskevat yhteiset 
eurooppalaiset toimet.”

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

”4 a. 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 
lisäenergia, jota tarvitaan liikenne-, 
teollisuus-, rakennus- sekä lämmitys- ja 
jäähdytysaloilla esiintyvään kysyntään 
vastaamiseksi sekä muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotannossa.”

”4 a. 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 korkeatasoista uusiutuvaa 
sähköä koskevien, erityisesti 
lupamenettelyihin liittyvien, esteiden 
poistamiseen, mukaan lukien toimet, jotka 
liittyvät tarvittavien sähkönsiirtoverkkojen 
ja energiasiirtymän strategisten laitosten 
kehittämiseen ja lupamenettelyihin, 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. Strategisesti tärkeät 
uusiutuvan energian hankkeet ja niihin 
liittyvät siirtoverkot on otettava 
ensisijaisesti käsiteltäväksi 
yksinkertaistetun lupamenettelyn avulla. 
Puitteiden suunnittelussa jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon uusiutuva 
lisäenergia, jota tarvitaan liikenne-, 
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teollisuus-, rakennus- sekä lämmitys- ja 
jäähdytysaloilla esiintyvään kysyntään 
vastaamiseksi sekä muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotannossa.” 
Jäsenvaltioiden ja niiden asiaankuuluvien 
valtiotasoa alempien hallintojen on 
pyrittävä edistämään kestävimpiä 
uusiutuvan energian 
tuotantoteknologioita esimerkiksi 
arvioimalla hankkeiden hiilijalanjälkeä ja 
soveltamalla kestävyyttä koskevia parhaita 
käytäntöjä hankkeen kehittämisessä.

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

”Ensimmäisen alakohdan a, b tai c 
alakohtaa sovellettaessa uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu kaasu ja sähkö on 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisloppukulutuksen osuutta 
laskettaessa otettava huomioon vain kerran. 
Muuta kuin biologista alkuperää olevista 
uusiutuvista polttoaineista peräisin oleva 
energia on laskettava sillä toimialalla – 
sähkön tuotanto, lämmitys ja jäähdytys tai 
liikenne –, jolla se kulutetaan.”

”Ensimmäisen alakohdan a, b tai 
c alakohtaa sovellettaessa uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu kaasu ja sähkö on 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisloppukulutuksen osuutta 
laskettaessa otettava huomioon vain kerran. 
Muuta kuin biologista alkuperää olevista 
uusiutuvista polttoaineista peräisin oleva 
sähkö ja energia on laskettava sillä 
toimialalla – sähkön tuotanto, lämmitys ja 
jäähdytys tai liikenne – jolla se kulutetaan 
ja siinä jäsenvaltiossa, jossa se 
kulutetaan, ainoastaan, jos asianomaisten 
jäsenvaltioiden välisestä tilastollisesta 
siirrosta, yhteisestä hankkeesta tai 
yhteisestä tukijärjestelmästä on aiemmin 
sovittu. Mikäli muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 
kulutetaan muussa kuin ne tuottaneessa 
jäsenvaltiossa, energian vähimmäistaso 
on laskettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se 
tuotetaan.
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Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

”1 a. 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.”

”1 a. Kunkin jäsenvaltion on 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä sovittava yhden 
tai useamman jäsenvaltion kanssa 
vähintään yhden yhteishankkeen 
toteuttamisesta uusiutuvan energian 
tuotannossa. Tällaiseen yhteistyöhön, joka 
koostuu yhteisen hankkeen valmistelusta 
ja täytäntöönpanosta, olisi otettava 
mukaan asianomaisten alueiden alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä yksityiset 
toimijat. 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. Rajat ylittäviin 
hankkeisiin, mukaan lukien euroalueet ja 
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
yhtymät, osallistuvien alue- ja 
paikallisviranomaisten olisi myös voitava 
saada rahoitustukea ja teknistä tukea.

__________________ __________________
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 80

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

Komission teksti Tarkistus

”7 a. Merialuetta ympäröivien 
jäsenvaltioiden on yhdessä toimien 
määritettävä kyseisellä merialueella 
vuoteen 2050 mennessä tuotettavaksi 
suunnitellun uusiutuvan energian määrä 
sekä välivaiheet vuosille 2030 ja 2040. 
Niiden on otettava huomioon kunkin 
alueen erityispiirteet ja kehitys, merialueen 
uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät 
mahdollisuudet ja asiaan liittyvän 
integroidun verkon suunnittelun merkitys. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämä määrä 
päivitetyissä yhdennetyissä kansallisissa 
energia- ja ilmastosuunnitelmissaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
mukaisesti.”

”7 a. Merialuetta ympäröivien 
jäsenvaltioiden on yhdessä toimien 
määritettävä kyseisellä merialueella 
vuoteen 2050 mennessä tuotettavaksi 
suunnitellun uusiutuvan energian määrä ja 
siihen liittyvä infrastruktuuri sekä 
välivaiheet vuosille 2030 ja 2040 ja 
osoitettava sille riittävä alue merten 
aluesuunnitelmassaan. Niiden on 
helpotettava rinnakkaiseloa merialan 
toimien kanssa ja otettava huomioon 
ympäristön- ja maisemansuojelun osalta 
kunkin alueen erityispiirteet ja kehitys, 
erityisesti kyseisillä alueilla jo 
toteutettavat toimet, sosioekonominen 
todellisuus, mahdolliset ympäristöhaitat, 
siirtoverkkoinfrastruktuurin tekninen ja 
taloudellinen toteutettavuus, merialueen 
uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät 
mahdollisuudet ja asiaan liittyvän 
integroidun verkon suunnittelun merkitys 
sekä noudatettava EU:n 
ympäristölainsäädäntöä. Tätä varten olisi 
samanaikaisesti vahvistettava meriväyliä, 
kalastusta, suojeltujen ja rajoitettujen 
alueiden sekä energiainfrastruktuurien 
alueellista suunnittelua koskevaa 
yhteistyötä, parannettava yhteistyötä 
yksityisen ja julkisen tutkimuksen välillä, 
edistettävä keskustelua julkisten 
toimivaltaisten instituutioiden välillä sekä 
toteutettava kaikki muut tarvittavat toimet. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämä määrä 
päivitetyissä yhdennetyissä kansallisissa 
energia- ja ilmastosuunnitelmissaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
mukaisesti.”

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

Merialuetta ympäröivien jäsenvaltioiden 
on merialueiden ja rannikkojen kestävän 
hoidon varmistamiseksi ja avomerellä 
tuotettavien uusiutuvien energialähteiden 
mahdollisuuksien käyttöön ottamiseksi 
hyödynnettävä merten 
aluesuunnitteluprosessia, johon liittyy 
yleisön osallistumista koskeva yhtenäinen 
lähestymistapa, jotta sidosryhmien ja 
asianomaisten rannikkoyhteisöjen 
näkemykset voidaan ottaa huomioon 
varhaisessa vaiheessa. Yleisön laajan 
hyväksynnän lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
on varmistettava mahdollisuus sisällyttää 
uusiutuvan energian yhteisöt avomerellä 
tuotettavaa uusiutuvaa energiaa koskeviin 
yhteisiin yhteistyöhankkeisiin.

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

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 83

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 8 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio analysoi jäsenvaltioiden 
ensimmäisen alakohdan nojalla 
suorittaman arvioinnin perusteella 
pitkäaikaisten sähkön ostosopimusten ja 
erityisesti rajat ylittävien uusiutuvan 
energian ostosopimusten käyttöönoton 
esteitä ja antaa ohjeita niiden 
poistamiseksi.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on esitettävä arvio 
lupamenettelystään ja korjaavista 
toimenpiteistä, 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 85

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioita on vaadittava kehittämään 
strategisen suunnittelun prosesseja, joilla 
yksilöidään käytettävissä oleva maa-alue 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
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hankkeiden toteuttamista varten, 
erityisesti huonontunut maa ja 
monikäyttöinen maa, kuten 
maatalousmaa ja sisävesimuodostumat, 
joissa uusiutuvaa energiaa koskevia 
hankkeita voidaan toteuttaa.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
15 artikla – 9 kohta – 4 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi korjaavia toimenpiteitä ja 
pisteyttää jäsenvaltioiden keskeiset 
suorituskykyindikaattorit. Nämä tiedot 
olisi asetettava julkisesti saataville. 
Komissio ottaa käyttöön kannustimia, 
joilla kannustetaan jäsenvaltioita 
pyrkimään saavuttamaan korkean 
pistemäärän keskeisiä 
suorituskykyindikaattoreita koskevassa 
arvioinnissa, mukaan lukien ensisijaiset 
mahdollisuudet käyttää EU:n 
määrärahoja uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin hankkeisiin.

Tarkistus 87

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 

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 
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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.

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, ja laskettaessa 
osuutta loppukulutuksesta mukaan 
otetaan uusiutuvista lähteistä peräisin 
oleva sähkö loppukulutuksesta, mukaan 
lukien itse tuotetun sähkön kulutus, 
energiayhteisöt ja uusiutuvan energian 
osuus sähkön kokonaistuotannosta. 
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.

Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä rakennussäännöksissään ja -
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.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä rakennussäännöksissään ja -
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 
nollaenergiarakennusten ja päästöttömien 
rakennuksien energiatehokkuuteen 
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liittyvien parannusten kanssa.

Tarkistus 89

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 
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.”

4. Jotta jäsenvaltiot saavuttaisivat 1 ja 
3 kohdassa asetetun uusiutuvan energian 
ohjeellisen osuuden, niiden on edistettävä 
uusiutuvaa energiaa käyttävien 
tehokkaiden lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, mukaan lukien älykkäät 
uusiutuvaan energiaan perustuvat 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät sekä 
rakennusten älykkäät hajautetut 
energiaresurssit. 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 
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.”

__________________ __________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä 
heinäkuuta 2017, energiamerkintää 
koskevien puitteiden vahvistamisesta ja 
direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä 
heinäkuuta 2017, energiamerkintää 
koskevien puitteiden vahvistamisesta ja 
direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta 
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(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1). (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

6 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”15 b artikla 
Integroitujen uusiutuvien 
energialähteiden arviointi ja suunnittelu
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
yhdennetty kartoitus ja suunnittelu 
uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönottamiseksi alueellaan 
koordinoidusti kaikkien asiaankuuluvien 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten kanssa.
Edellä ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitetussa yhdennetyssä kartoituksessa 
ja suunnittelussa on otettava huomioon 
myös energian varastointilaitokset, joita 
uusiutuvien energialähteiden vakaa ja 
joustava käyttöönotto edellyttää, ottaen 
huomioon sellaiset tekijät kuin 
kausivaihtelut ja kaudet, joiden aikana 
energiaa on niukasti.
Yksilöidessään uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoon 
parhaiten soveltuvia alueita 
jäsenvaltioiden on määritettävä eri 
prioriteettitasoja ottaen huomioon sekä 
energiavarojen saatavuus että ympäristön 
ja luonnon monimuotoisuuden suojelu 
samoin kuin paikallisyhteisöihin ja jo 
olemassa olevaan toimintaan kohdistuvat 
vaikutukset. Jäsenvaltiot voivat helpottaa 
hankkeiden toteuttamista korkeimmalle 
prioriteettitasolle määritellyillä aloilla 16 
artiklan 6 kohdassa säädetyn 
lupamenettelyn avulla, sanotun 
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kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan 7 
kohdan soveltamista. ”

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

”3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sertifiointijärjestelmät ovat kaikkia 
uusiutuvan energian muotoja 
hyödyntävien, rakennuksissa, 
teollisuudessa ja maataloudessa 
käytettävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien suunnittelijoiden ja 
asentajien sekä aurinkosähköjärjestelmien 
asentajien saatavilla. Näissä järjestelmissä 
voidaan tarvittaessa ottaa huomioon 
olemassa olevat järjestelmät ja rakenteet, ja 
niiden on perustuttava liitteessä IV 
esitettyihin kriteereihin. Kunkin 
jäsenvaltion on tunnustettava toisten 
jäsenvaltioiden näiden kriteerien 
mukaisesti myöntämät hyväksynnät.

”3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sertifiointijärjestelmät ovat kaikkia 
uusiutuvan energian muotoja 
hyödyntävien, rakennuksissa, 
teollisuudessa ja maataloudessa 
käytettävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien suunnittelijoiden ja 
asentajien saatavilla, myös aurinkolämpö- 
ja aurinkosähköjärjestelmien, matalalta 
geotermistä lämpöä ottavien järjestelmien 
ja lämpöpumppujen sekä 
varastointijärjestelmien ja aktiivisen 
kysyntäjouston järjestelmien 
suunnittelijoiden ja asentajien saatavilla. 
Näissä järjestelmissä voidaan tarvittaessa 
ottaa huomioon olemassa olevat 
järjestelmät ja rakenteet, ja niiden on 
perustuttava liitteessä IV esitettyihin 
kriteereihin. Kunkin jäsenvaltion on 
tunnustettava toisten jäsenvaltioiden näiden 
kriteerien mukaisesti myöntämät 
hyväksynnät.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
koulutettuja ja hyväksynnän saaneita 
uusiutuvaa energiaa käyttävien lämmitys- 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
koulutettuja ja hyväksynnän saaneita 
uusiutuvaa energiaa käyttävien lämmitys- 
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ja jäähdytysjärjestelmien asentajia on 
riittävässä määrin saatavilla asiaankuuluvia 
teknologioita varten, jotta edistetään 
uusiutuvaa energiaa käyttävän 
lämmityksen ja jäähdytyksen kasvua ja 
siten tuetaan 23 artiklassa tarkoitettua 
lämmitys- ja jäähdytysalalla käytettävän 
uusiutuvan energian osuuden vuosittaista 
lisäystä.

ja jäähdytysjärjestelmien, aurinkolämpö- 
ja aurinkosähköjärjestelmien, matalalta 
geotermistä lämpöä ottavien järjestelmien, 
lämpöpumppujen sekä 
varastointijärjestelmien ja aktiivisen 
kysyntäjouston järjestelmien asentajia on 
riittävässä määrin saatavilla asiaankuuluvia 
teknologioita varten, jotta edistetään 
uusiutuvaa energiaa käyttävän 
lämmityksen ja jäähdytyksen kasvua ja 
siten tuetaan 23 artiklassa tarkoitettua 
lämmitys- ja jäähdytysalalla käytettävän 
uusiutuvan energian osuuden vuosittaista 
lisäystä, 15 a artiklassa tarkoitettua 
rakennusten uusiutuvaa energiaa 
koskevaa tavoitetta ja 25 artiklassa 
tarkoitettua liikenteessä käytettävälle 
uusiutuvalle energialle asetettua tavoitetta 
sekä 3 artiklassa tarkoitettua uusiutuvaa 
energiaa koskevaa yleistavoitetta.

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

Asentajien ja suunnittelijoiden riittävän 
määrän saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että saataville asetetaan 
riittäviä koulutusohjelmia, jotka johtavat 
uusiutuvaa energiaa käyttävät lämmitys- ja 
jäähdytysteknologiat ja niiden uusimmat 
innovaatiot kattavaan hyväksyntään tai 
sertifiointiin. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään 
etenkin pienten ja keskisuurten yritysten ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
osallistumista näihin ohjelmiin. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
vapaaehtoisuuteen perustuvia sopimuksia 
asiaankuuluvien teknologian tarjoajien ja 
toimittajien kanssa, jotta asentajia 
koulutetaan markkinoilla saatavilla olevien 
uusimpien innovatiivisten ratkaisujen ja 

Asentajien ja suunnittelijoiden riittävän 
määrän saavuttamiseksi jäsenvaltioiden tai 
niiden toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten on varmistettava, 
että saataville asetetaan riittävästi 
koulutusohjelmia, jotka johtavat 
hyväksyntään tai sertifiointiin, joka kattaa 
uusiutuvaa energiaa käyttävät lämmitys- ja 
jäähdytysteknologiat ja niiden uusimmat 
innovaatiot ja infrastruktuurin. 
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
toimenpiteitä, joilla edistetään etenkin 
pienten ja keskisuurten yritysten ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
osallistumista näihin ohjelmiin. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
vapaaehtoisuuteen perustuvia sopimuksia 
asiaankuuluvien teknologian tarjoajien ja 
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teknologioiden kannalta riittävä määrä, 
joka voi perustua myyntiä koskeviin 
arvioihin.

toimittajien kanssa, jotta asentajia 
koulutetaan markkinoilla saatavilla olevien 
uusimpien innovatiivisten ratkaisujen ja 
teknologioiden kannalta riittävä määrä, 
joka voi perustua myyntiä koskeviin 
arvioihin.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio arvioi 31 päivään 
joulukuuta 2025 mennessä sellaisten 
koulutettujen ja pätevien uusiutuvan 
energian teknologioiden asentajien 
saatavuutta, joita tarvitaan tällaisten 
työntekijöiden kysynnän kattamiseen 
jäsenvaltioissa. Komissio antaa 
tarvittaessa jäsenvaltioille suosituksia 
koulutettujen työntekijöiden 
saatavuudessa olevien puutteiden 
vähentämiseksi. Suositukset on asetettava 
julkisesti saataville.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvista lähteistä 
energiaa tuottavan tuottajan pyynnöstä sille 
myönnetään alkuperätakuu. Jäsenvaltiot 
voivat järjestää alkuperätakuiden 
myöntämisen uusiutumattomista lähteistä 
peräisin olevalle energialle. 
Alkuperätakuun myöntämiselle voidaan 
säätää vähimmäiskapasiteettirajoitus. 

”Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että uusiutuvista lähteistä 
energiaa tuottavan tuottajan pyynnöstä sille 
myönnetään alkuperätakuu. 
Alkuperätakuun myöntämiselle voidaan 
säätää vähimmäiskapasiteettirajoitus. 
Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Kutakin tuotettua energiayksikköä 
kohden voidaan myöntää vain yksi 
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Alkuperätakuun standardiyksikkönä on 1 
MWh. Kutakin tuotettua energiayksikköä 
kohden voidaan myöntää vain yksi 
alkuperätakuu.”

alkuperätakuu.”

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
20 a 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 
ja jakeluverkonhaltijat asettavat saataville 
tiedot kullakin tarjousalueella toimitettavan 
sähkön uusiutuvan energian osuudesta ja 
kasvihuonekaasupäästöistä niin 
täsmällisesti ja reaaliaikaisesti kuin 
mahdollista 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. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirtoverkonhaltijoilla 
ja jakeluverkonhaltijoilla on laillinen 
pääsy tämän tehtävän suorittamiseen 
liittyviin tietoihin.

Tarkistus 97

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

Komission teksti Tarkistus
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2. [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.

2. [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-, yhteisö- 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.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
20 a 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, yhteisöakkuja, 
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 tarjoamisessa. 
Jäsenvaltioiden on tarjottava tasapuoliset 
toimintaedellytykset pienemmille 
markkinatoimijoille, erityisesti uusiutuvan 
energian yhteisöille, jotta ne voivat 
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osallistua markkinoille ilman kohtuutonta 
hallinnollista taakkaa tai 
sääntelytaakkaa.

Tarkistus 99

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

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

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
22 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tämän 
ohjeellisen lisäyksen saavuttamiseksi 
suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet 
yhdennettyihin kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiinsa sekä 
edistymisraportteihin, jotka toimitetaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 3, 14 ja 17 
artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa 
sisällytettävä tämän ohjeellisen lisäyksen 
saavuttamiseksi suunnitellut ja toteutetut 
toimenpiteet yhdennettyihin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa sekä 
edistymisraportteihin, jotka toimitetaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 3, 14 ja 17 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 101



PE703.013v02-00 66/89 AD\1257770FI.docx

FI

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

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 
koordinoidusti alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa, että 
lopullisessa energiakäytössä ja muussa 
kuin energiakäytössä käytettävien muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia 
vedystä, jota käytetään lopulliseen 
energiakäyttöön ja muuhun kuin 
energiakäyttöön korkean lämpötilan 
teollisuudessa, jonka päästöjä on vaikea 
vähentää, ilmailualalla ja merenkulussa, 
joissa sähköistäminen ei ole 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Tämän 
prosenttimäärän laskemisessa käytetään 
seuraavia sääntöjä: Komissio tekee tämän 
direktiivin voimaantulovuoteen mennessä 
vaikutustenarvioinnin muuta kuin 
biologista alkuperää olevista uusiutuvista 
polttoaineista peräisin olevan uusiutuvan 
energian markkinoiden kehityksestä sen 
määrittämiseksi, onko riittäviä määriä 
todennäköisesti käytettävissä vuoteen 
2030 mennessä.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
22 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että teollisissa tuotteissa, joissa on 
uusiutuvalla energialla tai muuta kuin 
biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla 
polttoaineilla tapahtunutta tuotantoa 
koskeva merkintä tai jotka ovat näin 

2. Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa 
varmistettava, että teollisissa tuotteissa, 
joissa on uusiutuvalla energialla tai muuta 
kuin biologista alkuperää olevilla 
uusiutuvilla polttoaineilla tapahtunutta 
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tuotetuiksi esitettyjä, ilmaistaan raaka-
aineiden hankinnassa ja esikäsittelyssä, 
valmistuksessa ja jakelussa käytetyn 
uusiutuvan energian tai muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden prosenttiosuus laskettuna 
suosituksessa 2013/179/EU tai 
vaihtoehtoisesti standardissa ISO 
14067:2018 esitettyjen menetelmien 
perusteella.”

tuotantoa koskeva merkintä tai jotka ovat 
näin tuotetuiksi esitettyjä, ilmaistaan raaka-
aineiden hankinnassa ja esikäsittelyssä, 
valmistuksessa ja jakelussa käytetyn 
uusiutuvan energian tai muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden prosenttiosuus laskettuna 
suosituksessa 2013/179/EU tai 
vaihtoehtoisesti standardissa ISO 
14067:2018 esitettyjen menetelmien 
perusteella.”

__________________ __________________
27 2013/179/EU: Komission suositus, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1–210).

27 2013/179/EU: Komission suositus, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1–210).

Tarkistus 103

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

Komission teksti Tarkistus

”1 a. 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) 

”1 a. Jäsenvaltioiden on yhdessä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa 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 
sekä pienissä kotitalouksissa ja pk-
yrityksissä lämmityksen ja jäähdytyksen 
hiilestä irtautumista koskevan kansallisen 
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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.”

pitkän aikavälin strategian laatimiseksi. 
Arvioinnin on noudatettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatetta ja 
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 104

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

Komission teksti Tarkistus

c a) lisätään alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on erityisesti annettava 
rakennusten omistajille tai vuokralaisille 
ja pk-yritysten omistajille tietoa 
kustannustehokkaista toimenpiteistä ja 
tarjottava rahoitusvälineitä, jotta voidaan 
lisätä uusiutuvan energian käyttöä 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. 
Jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
helposti saatavilla olevien ja läpinäkyvien 
neuvontavälineiden avulla keskitetyissä 
asiointipisteissä.

Tarkistus 105

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

Komission teksti Tarkistus

d) kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten uusiutuvan energian 
hankkeita ja infrastruktuureja koskevien 

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

Tarkistus 106

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

Komission teksti Tarkistus

i) muut vaikutukseltaan vastaavat 
politiikkatoimet, muun muassa verotoimet, 
tukijärjestelmät tai muut taloudelliset 
kannustimet.

i) muut vaikutukseltaan vastaavat 
politiikkatoimet, muun muassa verotoimet, 
tukijärjestelmät tai muut taloudelliset 
kannustimet, joilla edistetään uusiutuvia 
energialähteitä käyttävien lämmitys- ja 
jäähdytyslaitteiden asentamista ja 
uusiutuvaa energiaa toimittavien 
energiaverkkojen kehittämistä 
rakennusten ja teollisuuden lämmitystä ja 
jäähdytystä varten.

Tarkistus 107

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 vuokralaisille ja niille, jotka 
elävät pienituloisissa tai haavoittuvissa 
kotitalouksissa ja joilla ei muutoin olisi 
riittävästi ennakkopääomaa voidakseen 
hyötyä niistä muuten ja vaadittava, että 
merkittävä osa toimenpiteistä pannaan 
täytäntöön ensisijaisesti kotitalouksissa, 
jotka elävät [uudelleenlaaditun 
energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa] 
energiaköyhyydessä, ja sosiaalisessa 
asuntotuotannossa.”
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Tarkistus 108

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat laajentaa ensimmäisessä 
ja kolmannessa alakohdassa esitettyjä 
arviointi- ja koordinointivaatimuksia 
koskemaan kaasun siirto- ja 
jakeluverkkojen, mukaan luettuna 
vetyverkot ja muut energiaverkot, 
haltijoita.

Jäsenvaltiot voivat laajentaa ensimmäisessä 
ja kolmannessa alakohdassa esitettyjä 
arviointi- ja koordinointivaatimuksia 
koskemaan kaasun siirto- ja 
jakeluverkkojen, mukaan luettuna 
vetyverkot ja muut energiaverkot, 
haltijoita.

Jäsenvaltioiden on toimittava 
koordinoidusti alueiden ja kaupunkien 
kanssa tämän kohdan täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

Tarkistus 109

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. 
Komissio tekee tämän direktiivin 
voimaantulovuoteen mennessä 
vaikutustenarvioinnin muuta kuin 
biologista alkuperää olevista uusiutuvista 
polttoaineista peräisin olevan uusiutuvan 
energian markkinoiden kehityksestä sen 
määrittämiseksi, onko riittäviä määriä 
todennäköisesti käytettävissä vuoteen 
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2030 mennessä.

Tarkistus 110

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina liikenteen polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta. Asettaessaan 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta 
alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi 
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jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
muun muassa määriin, energiasisältöön 
tai kasvihuonekaasupäästöihin 
kohdistuvia toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen.

Tarkistus 112

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 yksityisten 
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 113

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

Komission teksti Tarkistus

”Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 

”Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
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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.”

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. Poikkeuksena ovat 
syrjäisimmillä alueilla ja 
yhteenliittämättömillä alueilla 
sähköntuotantoon käytettävät bionesteet, 
jotka jäsenvaltiot voivat päättää jättää 
edellä mainitun liikennealaa koskevan 
7 prosentin enimmäismäärän 
ulkopuolelle.”

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta – iv a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv a) rypäleiden puristejäännöksestä ja 
viinisakasta tuotettujen biopolttoaineiden 
ja biokaasun osuuden voidaan katsoa 
olevan kaksi kertaa niiden energiasisältö 
tämän direktiivin voimaantulosta alkavan 
kuuden vuoden siirtymäkauden aikana.

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta – 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, jotka eivät vielä 
olleet toiminnassa tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä ja joiden 
kokonaislämpöteho on 20 MW ja 1 
päivästä tammikuuta 2027 alkaen 10 MW 
tai suurempi,

Tarkistus 116

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

Komission teksti Tarkistus

– b) kaasumaisten 
biomassapolttoaineiden tapauksessa 
sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 2 MW tai 
suurempi,

– b) kaasumaisten 
biomassapolttoaineiden tapauksessa 
sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottavissa laitoksissa, joiden 
keskimääräinen lämpöteho on 2 MW tai 
suurempi,

Tarkistus 117

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

Komission teksti Tarkistus

– b a) bionesteiden tapauksessa 
sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä 
tuottavassa laitoksessa, jonka nimellinen 
kokonaislämpöteho on 10 MW tai 
suurempi,
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Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.”

”Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös sellaisesta metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin, joka on 
peräisin maasta tai alueellisesta yhteisöstä 
tai metsästä, joka ei täytä 6 kohdassa 
esitettyjä kriteereitä.”

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin.”

”Ensimmäistä alakohtaa b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös sellaisesta 
metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin, joka on peräisin 
maasta tai alueellisesta yhteisöstä tai 
metsästä, joka ei täytä 6 kohdassa 
esitettyjä kriteereitä.”

Tarkistus 120

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 ”5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
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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.”

alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita, jotka ovat peräisin 
maasta tai alueelta tai metsästä, joka ei 
täytä 6 kohdassa esitettyjä kriteereitä, 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, 
alueellisella tai metsän tasolla 6 kohdassa 
tarkoitetusta kestämättömästä tuotannosta 
peräisin olevan metsäbiomassan 
käyttämisestä johtuvan riskin minimointia 
koskevien kriteerien mukaisesti.

Tarkistus 121

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

Komission teksti Tarkistus

e) korvataan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan iv alakohta 
seuraavasti:

e) korvataan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan iii ja iv alakohta 
seuraavasti:

Tarkistus 122

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

Komission teksti Tarkistus

iii) että alueita, jotka on 
kansainvälisessä oikeudessa, 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
asiankuuluvan toimivaltaisen 
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viranomaisen toimesta osoitettu 
luonnonsuojelutarkoitukseen, suojellaan, 
mukaan lukien maa, jonka 
maankäyttöstatus on tammikuussa 2008 
tai sen jälkeen ollut jokin seuraavista, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
edelleen tämä maankäyttöstatus:
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;
kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä maa;
turvemaa,
ellei esitetä näyttöä siitä, että kyseisen 
raaka-aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta ja että raaka-
aineen tuotantoon ei liity aiemmin 
kuivattamattoman maan kuivatusta, tai 
siitä, että raaka-aineen korjuu on tarpeen, 
jotta alue säilyisi erittäin monimuotoisena 
ruohoalueena;

Tarkistus 123

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 

”iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi ja 
että sen yhteydessä käytetään paikallisesti 
asianmukaisia kestäviä 
metsänhoitokäytäntöjä, jotka perustuvat 
Euroopan metsäministerikonferenssissa 
ja YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestössä (FAO) sovittuihin 
periaatteisiin;”
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hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

Tarkistus 124

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

Komission teksti Tarkistus

f) korvataan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan iv alakohta 
seuraavasti:

f) korvataan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan iii ja iv alakohta 
seuraavasti:

Tarkistus 125

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

Komission teksti Tarkistus

iii) että alueita, jotka on 
kansainvälisessä oikeudessa, 
kansallisessa lainsäädännössä tai 
asiankuuluvan toimivaltaisen 
viranomaisen toimesta osoitettu 
luonnonsuojelutarkoitukseen, suojellaan, 
mukaan lukien maa, jonka 
maankäyttöstatus on tammikuussa 2008 
tai sen jälkeen ollut jokin seuraavista, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
edelleen tämä maankäyttöstatus:
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;
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kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä maa;
turvemaa,
ellei esitetä näyttöä siitä, että kyseisen 
raaka-aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta ja että raaka-
aineen tuotantoon ei liity aiemmin 
kuivattamattoman maan kuivatusta, tai 
siitä, että raaka-aineen korjuu on tarpeen, 
jotta alue säilyisi erittäin monimuotoisena 
ruohoalueena;

Tarkistus 126

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 otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi ja 
että sen yhteydessä käytetään paikallisesti 
asianmukaisia kestäviä 
metsänhoitokäytäntöjä, jotka perustuvat 
Euroopan metsäministerikonferenssissa 
ja YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestössä (FAO) sovittuihin 
periaatteisiin;

Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
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29 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

”d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu laitoksissa käytetyistä 
biomassapolttoaineista 31 päivään 
joulukuuta 2025 saakka, ja vähintään 80 
prosenttia 1 päivänä tammikuuta 2026 
alkaen.”

”d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu 1 päivästä tammikuuta 
2021 alkaen toimintansa aloittaneissa 
laitoksissa käytetyistä 
biomassapolttoaineista 31 päivään 
joulukuuta 2025 saakka, ja vähintään 
80 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2026 
alkaen toimintansa aloittaneiden laitosten 
osalta.”

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 13 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

”13. Tämän artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltiot voivat poiketa 
rajoitetuksi ajaksi tämän artiklan 2–7 ja 
10 ja 11 kohdassa säädetyistä kriteereistä 
ottamalla käyttöön muita kriteereitä, joita 
sovelletaan
a) SEUT 349 artiklassa tarkoitetuilla 
syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin 
laitoksiin siltä osin, kuin nämä laitokset 
tuottavat sähköä tai lämmitys- tai 
jäähdytysenergiaa biomassapolttoaineista, 
sekä liikennealaan ja erityisesti 
avaruusalaan ja siihen liittyvään 
astrofysiikan alan toimintaan; sekä
b) tämän alakohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa laitoksissa ja liikennealalla 
käytettyihin biomassapolttoaineisiin 
kyseisen biomassan alkuperäpaikasta 
riippumatta, edellyttäen että nämä 
kriteerit ovat objektiivisesti perusteltuja, 
koska niillä tähdätään tämän artiklan 2–7 
ja 10 ja 11 kohdassa vahvistettujen 
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kriteerien sujuvan vaiheittaisen 
käyttöönoton varmistamiseksi tällä 
syrjäisimmällä alueella ja näin ollen 
kannustavat siirtymään fossiilisista 
polttoaineista kestäviin 
biomassapolttoaineisiin.
Asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä 
tässä kohdassa tarkoitetuista muista 
kriteereistä komissiolle erityinen 
ilmoitus.”

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Tarkistus 129

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 että taloudelliset 
toimijat saattavat pyynnöstä 
asiaankuuluvan jäsenvaltion käyttöön 
tietojen pohjana käytetyt lähtötiedot. 
Jäsenvaltioiden on vaadittava talouden 
toimijoita teettämään riittävän tasokas 
riippumaton tarkastus toimitetuille 
tiedoille ja esittämään näyttöä siitä, että 
näin on tehty. 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 
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lähtötietojen täsmällisyyttä.

Tarkistus 130

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 10–20 MW 
1 päivästä tammikuuta 2027 alkaen, 
jäsenvaltioiden on laadittava 
yksinkertaistetut kansalliset 
todentamisjärjestelmät, joilla varmistetaan 
29 artiklan 2–7 kohdassa ja 10 kohdassa 
annettujen kestävyyskriteerien ja 
kasvihuonekaasupäästökriteerien 
toteutuminen.”

Tarkistus 131

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 132

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 

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

mahdollistaa nestemäisten ja kaasumaisten 
uusiutuvien polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden jäljittämisen, 
mukaan lukien niiden tuotannossa 
käytettyjen liitteessä IX lueteltujen raaka-
aineiden jäljittäminen.

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
31 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos uusiutuvien kaasujen erän 
tuotannolle on myönnetty alkuperätakuita, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä 
alkuperätakuut kumotaan ennen kuin 
kyseinen uusiutuvien kaasujen erä voidaan 
rekisteröidä tietokantaan.

4. Kun uusiutuvien kaasujen erän 
tuotannolle on myönnetty alkuperätakuita, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä 
alkuperätakuut rekisteröidään 
tietokantaan ja kumotaan sen jälkeen kun 
kyseinen uusiutuvien kaasujen erä on 
poistettu Euroopan uusiutuvien kaasujen 
verkosta.

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
31 a artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietojen todentamiseksi komission 30 
artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti 
tunnustamat vapaaehtoiset tai kansalliset 
järjestelmät voivat käyttää kolmannen 
osapuolen tarjoamia tietojärjestelmiä 
välittäjinä tietojen keräämisessä, 
edellyttäen että tällaisesta käytöstä on 
ilmoitettu komissiolle.”

Tietojen todentamiseksi komission 30 
artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti 
tunnustamat vapaaehtoiset tai kansalliset 
järjestelmät voivat käyttää kolmannen 
osapuolen tarjoamia tietojärjestelmiä 
välittäjinä tietojen keräämisessä, 
edellyttäen että tällaisesta käytöstä on 
ilmoitettu komissiolle.”

Tietokannan on mahdollisuuksien 
mukaan sisällettävä eritellyt tiedot NUTS 
3- tai NUTS 2 -tasolla.
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Tarkistus 135

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
Liite V – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Paremmista maatalouskäytännöistä, 
joita ovat esimerkiksi maanmuokkauksen 
vähentäminen tai lopettaminen, parantunut 
viljelykierto, maanpeitekasvien käyttö, 
myös viljelykasvien jätteistä 
huolehtiminen, ja orgaanisen 
maanparannusaineksen (esimerkiksi 
komposti, lannan käymismädäte) käyttö, 
saatavat vähennykset 
kasvihuonekaasupäästöissä (esca) otetaan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
laskelmaa tehtäessä huomioon vain, jos ne 
eivät vaikuta biologiseen 
monimuotoisuuteen kielteisesti. Lisäksi on 
esitettävä vankkaa ja todennettavissa 
olevaa näyttöä siitä, että maaperän 
hiilikertymä on kasvanut tai sen voidaan 
kohtuudella olettaa kasvaneen 
asianomaisten raaka-aineiden viljelyn 
aikana samalla, kun otetaan huomioon 
päästöt, jos tällaiset käytännöt johtivat 
lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön 
lisääntymiseen37.”

6. Paremmista maatalouskäytännöistä, 
joita ovat esimerkiksi maanmuokkauksen 
vähentäminen tai lopettaminen, hiilen 
varastointi maaperään biohiilen avulla, 
parantunut viljelykierto, maanpeitekasvien 
käyttö, myös viljelykasvien jätteistä 
huolehtiminen, ja orgaanisen 
maanparannusaineksen (esimerkiksi 
komposti, lannan käymismädäte) käyttö, 
saatavat vähennykset 
kasvihuonekaasupäästöissä (esca) otetaan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
laskelmaa tehtäessä huomioon vain, jos ne 
eivät vaikuta biologiseen 
monimuotoisuuteen kielteisesti. 
Biomassassa oleva hiili voidaan muuntaa 
pyrolyysillä biohiileksi, joka voidaan 
varastoida maaperään. Tällöin kyseessä 
on päästöjä vähentävä teknologia. Tällöin 
paremmista maatalous- ja 
lannankäsittelykäytännöistä myönnettävä 
hyvitys palautetaan negatiivisia päästöjä 
aikaansaaneelle viljelijälle kestävyys-
/ympäristötodistuksia myönnettäessä. 
Lisäksi on esitettävä vankkaa ja 
todennettavissa olevaa näyttöä siitä, että 
maaperän hiilikertymä on kasvanut tai sen 
voidaan kohtuudella olettaa kasvaneen 
asianomaisten raaka-aineiden viljelyn 
aikana samalla, kun otetaan huomioon 
päästöt, jos tällaiset käytännöt johtivat 
lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön 
lisääntymiseen37.”

_________________ _________________
37 Tällaista näyttöä voidaan saada 
maaperän sisältämän hiilikertymän 
mittauksilla, esim. ennen viljelyn 
aloittamista suoritettavassa ensimmäisessä 
mittauksessa ja sitä seuraavissa 

37 Tällaista näyttöä voidaan saada 
maaperän sisältämän hiilikertymän 
mittauksilla, esim. ennen viljelyn 
aloittamista suoritettavassa ensimmäisessä 
mittauksessa ja sitä seuraavissa 
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mittauksissa, jotka suoritetaan 
säännöllisesti muutaman vuoden välein. 
Ennen kuin toisen mittauksen tulokset ovat 
saatavilla, maaperän hiilikertymän kasvu 
arvioitaisiin tällöin edustavien otosten tai 
maaperän mallinnusten pohjalta. Toisesta 
mittauksesta eteenpäin mittaukset 
antaisivat pohjan maaperän hiilikertymän 
kasvun ja sen laajuuden toteamiselle

mittauksissa, jotka suoritetaan 
säännöllisesti muutaman vuoden välein. 
Ennen kuin toisen mittauksen tulokset ovat 
saatavilla, maaperän hiilikertymän kasvu 
arvioitaisiin tällöin edustavien otosten tai 
maaperän mallinnusten pohjalta. Toisesta 
mittauksesta eteenpäin mittaukset 
antaisivat pohjan maaperän hiilikertymän 
kasvun ja sen laajuuden toteamiselle

Tarkistus 136

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

Komission teksti Tarkistus

”18. Edellä 17 kohdassa tarkoitettua 
laskentaa varten jaettavat päästöt ovat eec 
+ el + esca + ne ep: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 
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 

”18. Edellä 17 kohdassa tarkoitettua 
laskentaa varten jaettavat päästöt ovat eec 
+ el + esca + ne ep: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 
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 
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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.”

ja/tai sähköä kattilalla tai 
yhteistuotantoyksiköllä, analyysiyksikkö 
17 kohdassa tarkoitettua laskentaa 
suoritettaessa on jalostamo.

Tarkistus 137

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
Liite IX – A osa – a a alakohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään A osaan kohta 
seuraavasti:
r) väliaikainen kasvusto ja 
maanpeitekasvit;

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
Liite IX – A osa – g kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(8 a) Korvataan liitteessä IX oleva g 
kohta seuraavasti:
g) tyhjät palmuhedelmätertut;

(Direktiivi (EU) 2018/2001)
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