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Tarkistus 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Uusiutuvia energialähteitä tukevan 
energiamallin luomiseksi on tarpeen 
varmistaa strateginen yhteistyö, johon 
alueet ja paikalliset viranomaiset 
osallistuvat yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta ne voidaan ottaa suoraan 
mukaan sen kehittämiseen.

Or. es

Tarkistus 11
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda 
ennakoitavuutta investoijien 
näkökulmasta. Sitovuutta koskevan 
päätöksen lykkääminen johonkin 
tulevaan tapahtumaan saakka ei olisi 
tarkoituksenmukaista. Helmikuun 15. 
päivänä 2007 pidetyn neuvoston 
kokouksen pöytäkirjaan jättämässään 
lausumassa komissio toteaa vastustavansa 
vaihtoehtoa, jossa tavoite asetettaisiin 
sitovaksi vasta sitten, kun kaupallisesti 
saataville tulee toisen sukupolven 
biopolttoaineita.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 12
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 20 
prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 10 
prosentin osuus liikenteen kulutuksesta
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä.

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen ja biopolttoaineen 
tuottamisen vaikutusta 
elintarviketuotantoon koskevien YK:n ja 
Maailmanpankin analyysien valossa on 
asianmukaista asettaa pakolliseksi 
tavoitteeksi uusiutuvan energian 20 
prosentin osuus kokonaiskulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä ja antaa jäsenvaltioiden 
päättää, mikä uusiutuvien
energialähteiden prosenttiosuus 
liikenteen kulutuksessa on 
toteuttamiskelpoinen.

Or. cs

Perustelut

Brysselin Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2007tekemästä päätöksestä huolimatta, jonka 
mukaan biopolttoaineiden osuus tulee nostaa kaikissa jäsenvaltioissa vähintään 
10 prosenttiin liikenteen bensiinin ja dieselöljyn kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, vastuun 
tällaisesta kysymyksestä tulisi – elintarviketuotantoa varten käytettävissä olevan maa-alan 
pienenemisen vuoksi – jäädä yksittäisille jäsenvaltioille.

Tarkistus 13
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisia tavoitteita
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tavoitteiksi uusiutuvan energian 20 
prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen 
kulutuksesta Euroopan unionissa vuoteen 
2020 mennessä.

väliaikaisille vähimmäisosuuksille ja
uusiutuvan energian 20 prosentin osuus 
kokonaisloppukulutuksesta Euroopan 
unionissa vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelut

Euroopan parlamentti kannattaa uusiutuvan energian 25 prosentin vähimmäisosuutta 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020. Viimeisimmät tieteelliset ja poliittiset todisteet ovat 
osoittaneet, että sitovaa tavoitetta biomassan 10 prosentin osuudesta liikenteen alalla ei voida 
saavuttaa kestävällä tavalla. Tästä tavoitteesta on näin ollen luovuttava. Kestävää biomassaa 
voidaan käyttää tehokkaammin muihin energiatarkoituksiin, kuten sähkön ja lämmön(tai 
jäähdytyksen) yhteistuotantoon.

Tarkistus 14
Jana Bobošíková

Ehdotus direkiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia 
polttoaineita muualta. Vaikka yhteisö 
teknisesti pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään 
oman tuotannon turvin, on sekä 
todennäköistä että toivottavaa että 
tavoitteeseen päästään oman tuotannon ja 
tuonnin yhdistelmällä. Tätä varten 

Poistetaan.



PE407.810v01-00 6/46 AM\727576FI.doc

FI

komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja 
tuonnin välillä niin, että otetaan 
huomioon monenvälisten ja 
kahdenvälisten kauppaneuvottelujen 
edistyminen sekä ympäristö-, kustannus-, 
energiavarmuus- ja muut tekijät.

Or. cs

Perustelut

Vastuun biopolttoaineiden prosenttiosuuden päättämisestä liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksessa vuonna 2020 tulisi edelleen säilyä yksittäisillä jäsenvaltioilla.

Tarkistus 15
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia 
polttoaineita muualta. Vaikka yhteisö 
teknisesti pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään 
oman tuotannon turvin, on sekä 
todennäköistä että toivottavaa että 

(10) On todennäköistä, että uusiutuvalle 
energialle asetettuihin tavoitteisiin
päästään oman tuotannon ja tuonnin 
yhdistelmällä. Tähän liittyen komission 
olisi tarkkailtava uusiutuvan energian, 
energiaksi käytettävä biomassa mukaan 
lukien, tarjontaa yhteisön markkinoilla 
ottaen huomioon monenvälisten ja 
kahdenvälisten kauppaneuvottelujen 
edistyminen sekä ympäristö-, 
yhteiskunnalliset, kustannus-, 
energiavarmuus- ja muut tekijät.
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tavoitteeseen päästään oman tuotannon ja 
tuonnin yhdistelmällä. Tätä varten
komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja 
tuonnin välillä niin, että otetaan
huomioon monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.

Or. en

Perustelut

Komission on valvottava kaiken energiatarjonnan tuontia ja vientiä, oli se sitten tuotettu (ja 
kulutettu) kotimaassa tai tuotu kolmansista maista tai viety kolmansiin maihin. Biomassan
energiakäyttöä on valvottava erityisen huolellisesti. Viimeisimmät tieteelliset ja poliittiset 
todisteet ovat kuitenkin osoittaneet, että sitovaa tavoitetta biomassan 10 prosentin osuudesta 
liikenteen alalla ei voida saavuttaa kestävällä tavalla. Näin ollen tästä tavoitteesta on 
luovuttava.

Tarkistus 16
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38a. Sellaista maata, jonka maaperään tai 
kasvillisuuteen on sitoutunut paljon hiiltä,
ei myöskään tulisi käyttää muiden 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvien 
hankkeiden kehittämiseen, kuten 
tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien teiden 
rakentamiseen”kelluvat tiet” ja muu 
infrastruktuuri mukaan lukien. Tällaiset 
kehitykset johtavat väistämättä laajoilla 
alueilla turvesoiden kuivumiseen ja 
varastoidun hiilen pääsemiseen 
ilmakehään, minkä seurauksena
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muodostuu hiilidioksidia.

Or. en

Perustelut

Turvesuot ovat hiilinieluja. Tuulivoimaloiden, ”kelluvien teiden” ja muun infrastruktuurin 
rakentaminen johtaa turpeen kuivumiseen ja häiriöihin veden luonnollisessa suodattumisessa, 
minkä seurauksena suuria määriä hiilidioksidia pääsee ilmakehään aiheuttaen enemmän 
hiilidioksidipäästöjä kuin tuulivoimalan avulla voitaisiin koskaan säästää.

Tarkistus 17
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

42a. YK:n ja Maailmanpankin 
maaliskuussa 2008 julkaisemien
raporttien ja analyysien mukaan
lisävaatimuksen on täytyttävä
biopolttoaineen tuottamisen osalta, jotta 
voidaan varmistaa elintarviketuotannon 
kestävyys ja estää elintarvikekriisi.

Or. cs

Tarkistus 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kohtuuttoman hallinnollisen taakan 
välttämiseksi olisi vahvistettava luettelo 
oletusarvoista yleisiä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja varten. Biopolttoaineiden ja 

(45) Kohtuuttoman hallinnollisen taakan 
välttämiseksi olisi vahvistettava luettelo 
oletusarvoista yleisiä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja varten. Biopolttoaineiden ja 
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muiden bionesteiden tuottajien olisi aina 
voitava hyötyä luettelossa ilmoitetun 
suuruisista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksistä. Jos tuotantoketjun 
kasvihuonekaasusäästöjen oletusarvo on 
alhaisempi kuin kasvihuonekaasusäästöjen 
vaadittu vähimmäistaso, tuottajien, jotka 
haluavat osoittaa noudattavansa tätä 
vähimmäistasoa, olisi osoitettava, että 
niiden tuotantoprosessin todelliset päästöt 
ovat pienemmät kuin oletusarvojen 
laskennassa käytetyt.

muiden bionesteiden tuottajien olisi aina 
voitava hyötyä luettelossa ilmoitetun 
suuruisista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksistä varmistaen samalla, että 
siihen ei missään tapauksessa liity niiden 
jäsenvaltioiden ja alueiden syrjintää, 
joiden maa-alueet ovat hedelmättömiä
maaperän luonteen, ilmaston ja käytössä 
olevien raakamateriaalien vuoksi. Jos 
tuotantoketjun kasvihuonekaasusäästöjen 
oletusarvo on alhaisempi kuin 
kasvihuonekaasusäästöjen vaadittu 
vähimmäistaso, tuottajien, jotka haluavat 
osoittaa noudattavansa tätä 
vähimmäistasoa, olisi osoitettava, että 
niiden tuotantoprosessin todelliset päästöt 
ovat pienemmät kuin oletusarvojen 
laskennassa käytetyt.

Or. es

Perustelut

Syrjintää tulisi välttää jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.

Tarkistus 19
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

Poistetaan.

Or. en

Perustelut

Tätä asiaa säännellään EU:n polttoainedirektiivissä.
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Tarkistus 20
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Tämän direktiivin nojalla toteutetuista 
tukitoimenpiteistä, jotka ovat yhteisön 
perustamissopimuksen 87 artiklassa 
tarkoitettua valtiontukea, on 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdan mukaisesti ilmoitettava 
komissiolle, ja niille on saatava komission 
hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. 
Tietojen ilmoittaminen komissiolle tämän 
direktiivin mukaisesti ei vapauta 
jäsenvaltioita EY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan 3 kohdan mukaisesta 
ilmoitusvelvollisuudesta.

(51) Jäsenvaltiot, alueet ja paikalliset 
viranomaiset voivat myöntää julkista
tukea uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämiseksi, koska ne ovat alun 
perin kalliimpia kuin niiden korvaamat 
energialähteet, varmistaen samalla, että 
niiden käytön lisääntyminen
energiamarkkinoilla ei aiheuta
lyhytaikaisia kaupallisia etuja tai 
alhaisempia hintoja kuluttajille. Tämän 
direktiivin nojalla toteutetuista 
tukitoimenpiteistä, jotka ovat yhteisön 
perustamissopimuksen 87 artiklassa 
tarkoitettua valtiontukea, on 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdan mukaisesti ilmoitettava 
komissiolle, ja niille on saatava komission 
hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. 
Tietojen ilmoittaminen komissiolle tämän 
direktiivin mukaisesti ei vapauta 
jäsenvaltioita EY:n perustamissopimuksen 
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88 artiklan 3 kohdan mukaisesta 
ilmoitusvelvollisuudesta.

Or. es

Perustelut

Paras tapa tukea vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä jäsenvaltioissa on ottaa ne mukaan
julkisen tuen piiriin, jolla pyritään edistämään näitä energiamuotoja.

Tarkistus 22
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51a. Mahdollisuudet vahvistaa 
taloudellista kasvua innovaatioiden avulla 
ja luoda kestävä ja kilpailukykyinen
energiapolitiikka on tunnistettu. 
Uusiutuviin lähteisiin perustuvan
energian tuotanto riippuu usein 
paikallisista tai alueellisista pk-yrityksistä. 
Kasvu- ja työllisyysmahdollisuudet, joita 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
alueelliset ja paikalliset investoinnit 
saavat aikaan jäsenvaltioissa ja niiden 
alueilla, ovat tärkeitä. Tästä syystä 
komission ja jäsenvaltioiden on tuettava 
näillä alueilla kansallisia ja alueellisia 
kehitystoimia, rohkaistava parhaiden 
käytänteiden vaihtoa uusiutuviin 
lähteisiin perustuvan energian tuotannon
yhteydessä paikallisten ja alueellisten 
kehitysaloitteiden välillä ja edistettävä 
rakennerahastojen käyttöä tällä alalla;

Or. en



PE407.810v01-00 12/46 AM\727576FI.doc

FI

Tarkistus 23
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä vuoteen 
2020 mennessä ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden takia 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Perustelut

Eurooppa-neuvosto esitti maaliskuussa 2007 tavoitetta biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuudesta vuonna 2020 uusiutuvia energiamuotoja koskevaan direktiiviin. Valtion- ja 
hallitusten päämiehet asettivat tavoitteelle kuitenkin erityisehtoja, joiden on täytyttävä: a) 
tuotannon on oltava kestävää ja b) toisen sukupolven biopolttoaineiden on oltava
kaupallisesti saatavilla. Vuoden 2007 maaliskuun jälkeen on alkanut vaikuttaa yhä enemmän 
siltä, että näitä ehtoja ei täytetä. Biopolttoaineiden 10 prosentin tavoitteesta on näin ollen 
luovuttava.
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Tarkistus 24
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

Or. cs

Tarkistus 25
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ”bionesteillä” tarkoitetaan biomassasta 
energiakäyttöön tuotettuja nestemäisiä 
polttoaineita;

(e) ”energiantuotantoon käytettävällä 
biomassalla” tarkoitetaan biomassasta 
energiakäyttöön tuotettuja kiinteitä, 
kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita;

Or. en
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Perustelut

Tämä lainsäädäntö kattaa kaiken biomassasta tuotetun energian, ei ainoastaan liikenteen 
alalla käytetyn polttoaineen tai lämmön ja sähkön tuotannossa käytetyn nestemäisen 
polttoaineen. Näin ollen tämä kattava termi on määriteltävä.

Tarkistus 26
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ”biopolttoaineilla” tarkoitetaan 
nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 
biomassasta;

(f) ”biomassasta tuotetuilla 
liikennepolttoaineilla” tarkoitetaan 
nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 
biomassasta;

Or. en

Perustelut

Biomassan energiakäytöllä voi olla monia käyttötarkoituksia, kuten lämmön ja sähkön 
tuotanto tai liikennepolttoaineet. Tällä termillä määritellään selkeästi tämä ero.

Tarkistus 27
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

fa. “suojeluarvoltaan korkealla maa-
alueella” tarkoitetaan:
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(i) alueita, joille on keskittynyt 
maailmanlaajuisesti, alueellisesti tai 
kansallisesti merkittäviä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä arvoja (esim. 
endeemiset tai uhanalaiset lajit, refugiot);

(ii) maailmanlaajuisesti, alueellisesti tai 
kansallisesti merkittäviä laajoja maisema-
alueita, joilla esiintyy kestäviä kantoja 
useimmista tai kaikista alueella 
luonnostaan esiintyvistä lajeista 
luonnollisissa levinneisyysmalleissa ja -
määrissä;

(iii) alueita, jotka sijaitsevat harvinaisissa 
tai uhanalaisissa ekosysteemeissä tai 
joihin sisältyy näitä;
(iv) alueita, jotka tuottavat
perustavanlaatuisia ekosysteemipalveluita
kriittisissä tilanteissa (esim. vesistöjen
suojelu, eroosion hallinta);
(v) alueita, jotka ovat välttämättömiä
paikallisten yhteisöjen perustarpeiden 
tyydyttämisen kannalta (esim.olemassaolo,
terveys);

(vi) alueita, jotka ovat tärkeitä paikallisten 
yhteisöjen perinteisen kulttuuri-
identiteetin kannalta (yhdessä kyseisten 
yhteisöjen kanssa yksilöidyt kulttuurisesti, 
ekologisesti, taloudellisesti tai 
uskonnollisesti merkittävät alueet);

Or. en

Perustelut

Suojeluarvoltaan korkea (HCV) alue on määriteltävä, sillä se on 15 artiklan perusta, jolla 
varmistetaan biomassasta tuotettujen polttoaineiden kestävyys eritoten säilyttämällä luonnon 
monimuotoisuus ja ekologinen kestävyys. Määritelmän on laatinut joukko järjestöjä, muun 
muassa Maailman luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja Maailmanpankki, ja sitä käytetään Hyvän 
metsänhoidon neuvoston (FSC) kansainvälisessä metsäsertifiointijärjestelmässä.
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Tarkistus 28
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b. “joutomaalla, pilaantuneella tai 
vähäarvoisella maalla” tarkoitetaan maa-
aluetta, joka ei ole tai ei ole vuoden 1990 
jälkeen ollut metsää tai kosteikkoa, jolla
ei ole korkeaa suojeluarvoa tai joka ei ole 
sellaisen alueen välittömässä 
läheisyydessä tai arvokkaan luontoalueen
tai hallituksen suojelualueen sisällä, ja 
jota ei ole käytetty 
maanviljelytarkoituksiin vähintään 
kymmeneen vuoteen;

Or. en

Perustelut

Tässä direktiivissä on määriteltävä joutomaa ja pilaantunut tai vähäarvoinen maa. Tämä 
määritelmä on esitettävä selkeästi, jotta varmistetaan, että tällaisella maa-alueella ei ole 
korkeaa suojeluarvoa, siihen ei ole sitoutunut paljon hiiltä tai sitä ei käytetä muuten ruoan 
tuotantoon, jos sitä käytetään liikennepolttoaineiden biomassatuotantoon. Korkea 
suojeluarvo on kansainvälisesti sovittu nimitys, jolla suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja 
ekologista kestävyyttä. Kioton pöytäkirjan mukaan vuosi 1990 toimii rajana hakkuille.

Tarkistus 29
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 

Poistetaan.
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energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
ensimmäisen alakohdan tarkoituksiin ei 
oteta huomioon muita öljytuotteita kuin 
bensiini ja dieselöljy.

Or. en

Perustelut

Eurooppa-neuvosto esitti maaliskuussa 2007tavoitetta biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuudesta vuonna 2020 uusiutuvia energiamuotoja koskevaan direktiiviin. Valtion- ja 
hallitusten päämiehet asettivat tavoitteelle kuitenkin erityisehtoja: a) tuotannon on oltava 
kestävää; b) toisen sukupolven biopolttoaineiden on oltava markkinoilla. Vuoden 2007 
maaliskuun jälkeen on alkanut vaikuttaa yhä enemmän siltä, että näitä ehtoja ei täytetä. 
Biopolttoaineiden 10 prosentin tavoitteesta on näin ollen luovuttava.

Tarkistus 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2015 vähintään 7,5 prosenttia ja vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Vuodesta 2015 lähtien 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan
energian käytön lisääntyminen perustuu
toisen sukupolven biopolttoaineisiin, 
vetyyn tai uusiutuvista energialähteistä 
tuotettuun sähköön.

Or. es
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Perustelut

Jotta voidaan ottaa huomioon liikenteen alalla tarvittavat ponnistelut, vuodelle 2015 on 
asetettava välitavoite. Siitä päivämäärästä lähtien ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
käyttöä tulisi rajoittaa muiden, ympäristön kannalta suotuisampien energialähteiden hyväksi.

Tarkistus 31
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 niin monta prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta, kuin se katsoo 
mahdolliseksi.

Or. cs

Perustelut

Brysselin Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2007 tekemästä päätöksestä huolimatta, jonka 
mukaan biopolttoaineiden osuus tulee nostaa kaikissa jäsenvaltioissa vähintään 
10 prosenttiin liikenteen bensiinin ja dieselöljyn kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, vastuun 
tällaisesta kysymyksestä tulisi – elintarviketuotantoa varten käytettävissä olevan maa-alan 
pienenemisen vuoksi – jäädä yksittäisille jäsenvaltioille.

Tarkistus 32
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma. 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
uusiutuvia energialähteitä koskeva
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Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, kuten kansalliset 
suunnitelmat olemassa olevien 
biomassavarojen kehittämiseksi ja uusien 
biomassavarojen hyödyntämiseksi eri 
käyttötarkoituksiin, sekä kuvataan 12–17 
artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet.

toimintasuunnitelma (Renewable energy 
action plan, RAP).

Or. en

Perustelut

Nimenomaan uusiutuvia energialähteitä käsitteleviä toimintasuunnitelmia on kutsuttava 
uusiutuvia energialähteitä koskeviksi toimintasuunnitelmiksi, kuten Euroopan parlamentissa 
jo sovittiin Britta Thomsenin Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja 
varten laatiman INI-mietinnön mukaisesti (parlamentin päätöslauselma P6-TA(2007)0406, 
25. syyskuuta 2007), jotta ne voidaan erottaa muista energiaan liittyvistä 
toimintasuunnitelmista.

Tarkistus 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma.

Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma 
uusiutuvia energialähteitä koskevan
toimintasuunnitelman perusteella, joka
on laadittu paikallisella ja alueellisella
tasolla ja jota koordinoidaan alueellisilla 
ja kaavoituspolitiikoilla; jäsenvaltioiden 
on aktiivisesti kuultava alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia ja otettava ne 
aikaisessa vaiheessa mukaan kansallisten 
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toimintasuunnitelmien valmisteluun.
Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, kuten kansalliset 
suunnitelmat olemassa olevien 
biomassavarojen kehittämiseksi ja uusien 
biomassavarojen hyödyntämiseksi eri 
käyttötarkoituksiin, sekä kuvataan 12–17 
artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet.

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa 
määritellään jäsenvaltion tavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle liikenteessä, 
sähköntuotannossa sekä lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä vuonna 2020, kuvataan 
tavoitteiden saavuttamiseksi myös 
alueellisella ja paikallisella tasolla
tarvittavat toimenpiteet, kuten kansalliset 
ja alueelliset suunnitelmat olemassa 
olevien biomassavarojen kehittämiseksi ja 
uusien biomassavarojen hyödyntämiseksi 
eri käyttötarkoituksiin, sekä kuvataan 12–
17 artiklan vaatimusten täyttämiseksi 
toteutettavat toimenpiteet; tämän jälkeen 
EU:n on annettava paikallisille ja 
alueellisille viranomaisille 
yksityiskohtaiset suuntaviivat niiden 
aktiivisesta roolista ja toimivallasta 
näiden suunnitelmien täytäntöönpanossa
hyödyntäen olemassa oleviin parhaisiin 
käytänteihin perustuvia käytännön 
esimerkkejä uusiutuvien energialähteiden 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 34
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Kun useampi jäsenvaltio aikoo pyrkiä 
tavoitteisiinsa yhdessä, kunkin näistä 
jäsenvaltioista on määrättävä niihin 
liittyvien sopimusten yksityiskohdista 
uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
kansallisessa toimintasuunnitelmassaan.

Or. en
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Perustelut

Kansallisen tukijärjestelmän lisäksi ja joustavuuden lisäämiseksi uusiutuvaa energiaa 
koskevien väliaikaisten tavoitteiden ja vuoden 2020 kokonaistavoitteen saavuttamisessa 
jäsenvaltiot voisivat halutessaan tehdä yhteistyötä vapaaehtoiselta pohjalta sellaisten 
ylimääräisten joustovälineiden avulla, kuten siirtolaskentatodistukset tai direktiivin 9 artiklan 
c kohdan mukaiset yhteishankkeet. Kunkin jäsenvaltion, joka on näin päättänyt, on tämän 
jälkeen kuvailtava yhteissopimuksen yksityiskohdat uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
kansallisessa toimintasuunnitelmassaan.

Tarkistus 35
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1b. Komissio antaa 30 päivään kesäkuuta 
2009 mennessä uusiutuvia energialähteitä 
koskevalle toimintasuunnitelmalle sitovan 
mallin, jossa se antaa jäsenvaltioille 
neuvoja ja joka sisältää seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:
(a) jäsenvaltioiden viitetilastot 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudesta energian 
loppukulutuksessa vuonna 2005 ja 
viimeisenä saatavilla olevana vuonna, 
kun energian loppukulutus määritellään 
seuraavasti:

- kiinteät polttoaineet, öljy, kaasu, 
uusiutuvat energialähteet, sähkö ja lämpö 
(johdettu lämpö, kaukolämpö); 
uusiutuvista ja muista kuin uusiutuvista
energialähteistä tuotettu lämpö ja sähkö;
- alat: teollisuus, kotitaloudet ja palvelut 
sekä liikenne;
- sähkö (ilman lämmitykseen ja 
vedenlämmitykseen käytettävää sähköä), 
lämpö (lämmitykseen ja veden 
lämmitykseen käytettävä sähkö mukaan 
lukien), ja liikenne; joka tapauksessa 
uusiutuvista ja muista kuin uusiutuvista
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energialähteistä;
(b) jäsenvaltioiden sitovat kansalliset
kokonaistavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi
energian loppukulutuksessa vuonna 2020, 
liitteessä I olevan A osan mukaisesti;
(c) jäsenvaltioiden sitovat kansalliset 
väliaikaiset vähimmäistavoitteet liitteessä 
I olevan B osan mukaisesti;
(d) jäsenvaltioiden sitovat kansalliset 
vuotta 2020 koskevat ja väliaikaiset 
tavoitteet uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksiksi
sähköntuotannon, lämmityksen ja
jäähdytyksen sekä liikenteen aloilla:
(i) sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi
sähköntuotannossa:
- kansallinen tavoite uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi
sähköntuotannossa vuonna 2020 liitteessä
I olevan A osan noudattamiseksi;
- kansalliset väliaikaistavoitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudeksi sähköntuotannossa 
liitteessä I olevan B osan
noudattamiseksi;
(ii) sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi
lämmityksessä ja jäähdytyksessä:
- kansallinen tavoite uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi
lämmityksessä ja jäähdytyksessä vuonna 
2020 liitteessä I olevan A osan
noudattamiseksi;
- kansalliset väliaikaistavoitteet
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudeksi lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä liitteessä I olevan B osan 
noudattamiseksi;
(iii) sitovat tavoitteet uusiutuvista lähteistä
peräisin olevan energian osuudeksi
liikenteessä:
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- kansallinen tavoite uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuudeksi
liikenteessä vuonna 2020 liitteessä I 
olevan A osan noudattamiseksi;
- kansalliset väliaikaistavoitteet
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudeksi liikenteessä liitteessä 
I olevan B osan noudattamiseksi;
(e) Toimenpiteet näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi:
(i) taulukko kaikista uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämistä koskevista toimenpiteistä
(ii) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämistä koskevat 
toimenpiteet sähköntuotannossa:

- yleiset toimenpiteet, kuten
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset- tai muut toimet, joilla
edistetään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käyttöä
- erityiset toimenpiteet 12–14 artiklassa 
esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi
(iii) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämistä koskevat 
toimenpiteet lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä:
- yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset- tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käyttöä
- erityiset toimenpiteet 12 ja 13 artiklassa 
esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi;
(iv) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämistä koskevat 
toimenpiteet liikenteessä:
- yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset- tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käyttöä
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- erityiset toimenpiteet 12 ja 13 artiklassa 
sekä 15 ja 17 artiklassa esitettyjen 
vaatimusten täyttämiseksi;
(v) erityiset toimenpiteet biomassasta 
tuotetun energian käytön edistämiseksi:
- yleiset toimenpiteet, kuten 
verotukselliset, rahoitukselliset, 
lainsäädännölliset- tai muut toimet, joilla 
edistetään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käyttöä
- erityistoimenpiteet uutta biomassan 
mobilisaatiota varten seuraavat 
periaatteet huomioon ottaen:
• tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava 
biomassan määrä
• biomassan tyyppi ja alkuperä on 
määriteltävä
• biomassan 
saatavuuden/potentiaalin/tuonnin ja
tavoitteen olisi sovittava yhteen
• toimenpiteet on määriteltävä biomassan 
saatavuuden lisäämiseksi ottaen 
huomioon muut biomassan käyttäjät
(maa- ja metsätalouteen perustuvat alat).
(f) Arvioinnit:
(i) kultakin uusiutuvan energian 
teknologialta odotettu kokonaispanos 
vuoden 2020 sitovan tavoitteen ja sitovien 
väliaikaistavoitteiden saavuttamisessa 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian osuuksissa 
sähköntuotannon, lämmityksen ja 
jäähdytyksen ja liikenteen aloilla
(ii) brutto- ja lopullinen energiankulutus 
vuonna 2020 nykyiseen kehitykseen 
perustuvan skenaarion ja 
tehokkuusskenaarion mukaisesti

(iii) tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin 2001/42/EY mukainen 
strateginen ympäristöarviointi, johon 
sisältyvät uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
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ympäristöhyödyt ja vaikutukset.

Or. en

Perustelut

Suurin osa uusiutuvia energialähteitä koskevista EU:n ponnisteluista tapahtuu parantamalla 
kansallisia puitteita investoinneille uusiutuviin energialähteisiin. Komissio antaa tätä varten 
jäsenvaltioiden saataville viimeistään 31. maaliskuuta 2010 selkeän yhdenmukaistetun mallin 
kansallisille uusiutuvia energialähteitä koskeville toimintasuunnitelmille tarkoituksenaan
helpottaa kansallisten toimintasuunnitelmien esittämistä ja niiden analysointia.

Tarkistus 36
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansalliset toimintasuunnitelmansa 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2010.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
toimintasuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010.

Or. en

Perustelut

Nimenomaan uusiutuvia energialähteitä käsittelevät toimintasuunnitelmia on kutsuttava 
uusiutuvia energialähteitä koskeviksi toimintasuunnitelmiksi, kuten Euroopan parlamentissa 
jo sovittiin Britta Thomsenin Euroopan etenemissuunnitelmasta uusiutuvia energiamuotoja 
varten laatiman INI-mietinnön mukaisesti (parlamentin päätöslauselma P6-TA(2007)0406, 
25. syyskuuta 2007), jotta ne voidaan erottaa muista energiaan liittyvistä 
toimintasuunnitelmista.
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Tarkistus 37
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun jäsenvaltio on ilmoittanut 2 kohdan 
mukaisesta uusiutuvia energialähteitä 
koskevasta toimintasuunnitelmasta, 
komissio voi hylätä suunnitelman tai osia 
siitä sillä perusteella, että se ei sisällä 1 b 
kohdassa vaadittuja kohtia tai että se ei 
ole yhteensopiva liitteessä I esitettyjen 
velvoittavien tavoitteiden kanssa. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltion on ehdotettava 
muutoksia. Toimintasuunnitelma 
katsotaan hyväksytyksi vasta silloin, kun 
komissio on hyväksynyt 
muutosehdotukset. Komission on 
perusteltava hylkäävä päätös.

Or. en

Perustelut

Jotta varmistetaan, että jäsenvaltioiden edistymistä valvotaan asianmukaisesti ja että 
puutteisiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti, olisi hyväksyttävä tiukempia menettelyjä 
toimitettujen uusiutuvia energialähteitä koskevien toimintasuunnitelmien osalta. Näiden olisi 
oltava edelleen sitovia jäsenvaltioille.

Tarkistus 38
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä; ja

(f) pienempiin hankkeisiin sovelletaan 
kevyempiä lupamenettelyjä ja paikallisille 
uusiutuvan energian laitteille, kuten 
aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteistot, 
pienet biomassapolttimet, pienimuotoinen 
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sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
biokaasusta, valtuutukset korvataan 
pelkällä ilmoituksella toimivaltaiselle 
hallinnolliselle elimelle; ja

Or. en

Perustelut

Pelkkä ilmoitus raskaiden hallinnollisten valtuutusten sijaan nopeuttaa pienten ja paikallisten 
uusiutuvan energian laitteiden käyttöönottoa.

Tarkistus 39
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa.

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai

(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa.

Or. en

Perustelut

Uusiutuvan energian laitteiden pakollinen asentaminen kaikkiin uusiin rakennuksiin ja 
perusparannusten yhteydessä nopeuttaa oleellisesti uusiutuvan energian käytön leviämistä.
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Tarkistus 40
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  4 kohta  johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

4. Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja -
määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai

(a) rakennusten energiatehokkuuteen, 
joka määräytyy eristysvaatimusten 
yhdistelmän ja käytetyn 
lämmitysteknologian perusteella lämmön 
ja sähkön yhteistuotanto mukaan lukien.

Or. de

Perustelut

Uusien rakennusten rakentamisen yhteydessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
käyttö on usein mahdollista ilman suuria lisäkustannuksia. Sijoittajille tulisi kuitenkin olla 
olemassa lisävaihtoehtoja teknologian osalta, koska he usein edistävät toimitusvarmuuteen ja 
ilmastonsuojeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamista jopa kustannustehokkaammalla 
tavalla. Olemassa olevien rakennusten osalta uusiutuvan energian tuotantolaitteiden 
asentamiseen liittyy korkeita lisäkustannuksia, jotka vaihtelevat merkittävästi tapauksesta 
toiseen. Tässä yhteydessä hallituksen antama taloudellinen tuki olisi järkevämpi vaihtoehto 
kuin rakennuslait, jotka lisäisivät huomattavasti kustannuksia olemassa olevien rakennusten 
osalta ja toisivat mukanaan byrokraattiset tarkastusmenettelyt.
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Tarkistus 41
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden ja niiden alueellisten
ja paikallisten viranomaisten on 
aktiivisesti edistettäväenergiaa tuottavia 
rakennusmalleja hallinnollisissa ja 
asuinrakennuksissa vuoden 2010 jälkeen
ja tehtävä energiaa tuottavista 
rakennuksista vaatimus viimeistään 
vuonna 2015.

Jäsenvaltioiden ja niiden alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten on vaadittava, 
että julkisten tai muiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rakennukset ovat edelläkävijöitä 
uusiutuvan energian käytössä ja että 
niihin sovelletaan 
energiantuottostandardeja vuodesta 2012 
alkaen.

Kaikkien julkisten tai vastaavien
rakennusten katot annetaan kolmansien 
henkilöiden käyttöön uusiutuvan 
energian tuotantolaitteiden 
asentamisinvestointeja varten.

Or. en

Perustelut

Jäsenvaltioiden on koordinoitava paikallis- ja alueviranomaisten kanssa malleja nykyisen
rakennuskannan uudistamiseksi, olemassa olevan kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysjärjestelmän uudistamiseksi tai uuden järjestelmän rakentamiseksi ja 
uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamiseksi.
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Tarkistus 42
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja -
määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joilla voidaan merkittävästi 
vähentää energiankulutusta. Tällaisten 
järjestelmien ja laitteiden edistämisessä 
jäsenvaltioiden on käytettävä kansallisesti 
tai Euroopan tasolla laadittuja energia- tai 
ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

5. Jäsenvaltioiden on rakennuslakiensa ja -
määräystensä puitteissa edistettävä 
sellaisten uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien ja -laitteiden 
käyttöä, joilla voidaan merkittävästi 
vähentää energiankulutusta. Näitä 
järjestelmiä on edistettävä pääasiassa 
kaupunkialueilla, missä ne ovat erityisen 
hyödyllisiä. Tällaisten järjestelmien ja 
laitteiden edistämisessä jäsenvaltioiden on 
käytettävä kansallisesti tai Euroopan 
tasolla laadittuja energia- tai 
ympäristömerkintöjä tai muita 
asianmukaisia merkintöjä tai standardeja, 
mikäli tällaisia on.

Or. en

Perustelut

EU:n aluepolitiikan näkökulmasta uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien käytön edistämisen yhteydessä on tärkeää korostaa uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämisen kaupunkiulottuvuutta.

Tarkistus 43
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  5 kohta  3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lämpöpumppujen osalta jäsenvaltioiden 
on edistettävä sellaisia lämpöpumppuja, 
jotta täyttävät päätöksessä 2007/742/EY 
asetetut ympäristömerkin vaatimukset.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelut

Ilmaan sitoutunutta lämpöä käyttäviä lämpöpumppuja ei pidetä uusiutuvana energialähteenä. 
Sen sijaan ne otetaan huomioon direktiivin 2006/32/EY (energian loppukäytön tehokkuus ja 
energiapalvelut) mukaisissa energiatehokkuusvaatimuksissa.

Tarkistus 44
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille, mikäli 
tällaiset järjestelmät eivät ole jo käytössä 
asianmukaisissa kansallisissa 
koulutusohjelmissa.
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

Or. de

Perustelut

Ottaen huomioon useimmissa jäsenvaltioissa asentajien koulutukseen liittyvät korkeat 
vaatimukset, ehdotettu hyväksymisjärjestelmä on liian laaja-alainen.
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Tarkistus 45
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja geotermisten 
järjestelmien asentajille. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

Or. en

Perustelut

Uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ei voi kattaa ilmaan sitoutunutta lämpöä 
käyttäviä lämpöpumppuja. Sen sijaan se voi kattaa geotermistä energiaa käyttävät 
lämpöpumput.

Tarkistus 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla  4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
yhteistyöhön alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten kanssa mahdollistaakseen 
niiden täyden osallistumisen tietoja, 
tietoisuuden lisäämistä, neuvontaa ja 
koulutusta koskevien ohjelmien 
kehittämiseen.
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Or. es

Perustelut

Alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat tärkeässä asemassa koulutuksen suhteen, ja 
kansalaiset ovat yhä useammin pyytäneet niitä parantamaan nykyisin annettavien tietojen 
laatua.

Tarkistus 47
Markus Pieper

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat siirto- ja 
jakeluverkko-operaattorit takaavat 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön siirron ja jakelun, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle. Siirtoverkko-
operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset siinä määrin 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat siirto- ja 
jakeluverkko-operaattorit takaavat 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön siirron ja jakelun, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle. Siirtoverkko-
operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset siinä määrin 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii ja sikäli kuin se ei 
vaikuta yhdistettyjen lämpö- ja 
sähkövoimaloiden toimintaan.

Or. de

Perustelut

Sekä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytöllä ja sen edistämisellä että lämmön 
ja sähkön yhteistuotannolla pyritään lisäämään toimitusvarmuutta ja ilmastonsuojelua, ja 
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niitä tulisi pitää yhtä tärkeinä välineinä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Yksittäisissä 
tapauksissa kyseisen voimalan myötävaikutusta toimitusvarmuuteen ja ilmastonsuojeluun 
tulisi arvioida ottaen samalla huomioon taloudelliset seikat.

Tarkistus 48
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
kehitettävä koordinoitu lähestymistapa
Pohjanmeren ja Itämeren rannikoiden 
tuuli- ja merienergiapotentiaalin 
kehittämiseen. Tämä suunnitelma sisältää 
yksinkertaistetun lupamenettelyn, ja 
tarvittava verkkoinfrastruktuuri sekä 
maissa että rannikon edustalla on 
ensisijainen hanke Euroopan laajuisessa 
energiaverkkoaloitteessa (TEN).
Komission ja jäsenvaltioiden on 
kehitettävä koordinoitu lähestymistapa
tuuli- ja aurinkoenergiasta saatavan 
sähkökapasiteetin kehittämiseksi 
Välimeren alueella sekä Euroopan 
unionissa että sen ulkopuolisissa maissa. 
Tarvittava verkkoinfrastruktuuri on 
ensisijainen hanke Euroopan laajuisessa 
energiaverkkoaloitteessa (TEN).

Or. en

Perustelut

Rannikoiden tuuli- ja merienergiapotentiaalin kehittäminen Pohjanmerellä ja Itämerellä sekä 
aurinko- ja tuulienergiapotentiaalin kehittäminen Välimeren alueella helpottuu koordinoidun 
lähestymistavan avulla, ja niiden olisi oltava ensisijaisia hankkeita TEN-aloitteessa.
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Tarkistus 49
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Jäsenvaltioiden ja niiden alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten on 
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet
kehittääkseen 
kaukolämpöinfrastruktuuria, niin että 
siinä otetaan huomioon biomassaa, 
aurinkoenergiaa ja geotermistä energiaa 
käyttävissä laitoksissa tuotetun 
kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon 
kehittäminen. Kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan jäsenvaltioiden 
on arvioitava tarvetta rakentaa uutta 
infrastruktuuria, niin että helpotetaan 
vuoden 2020 kansallisen tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan uusiutuvalla 
energialla keskitetysti tuotetun lämmön ja 
jäähdytyksen liittämistä siihen.

Or. en

Perustelut

Laajan mittakaavan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä riippuu tarvittavan kaukolämpö- ja -jäähdytysinfrastruktuurin saatavuudesta. 
Kansallisilla, alue- ja paikallisviranomaisilla on tärkeä asema tässä yhteydessä.

Tarkistus 50
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  1 kohta  c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tukikelpoisuuden arvioiminen 
haettaessa taloudellista tukea 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden

(c) tukikelpoisuuden arvioiminen 
haettaessa taloudellista tukea biomassasta 
tuotetun energian kulutukseen.
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kulutukseen.

Or. en

Perustelut

Tämä lainsäädäntö kattaa kaiken biomassasta tuotetun energian, ei ainoastaan liikenteen
polttoaineena käytettyä energiaa. Tässä artiklassa vahvistettuja kestävyyskriteereitä ei tulisi 
rajoittaa liikenteen polttoaineisiin, koska kaikkeen biomassaa koskevaan tuotantoon lämmön 
ja sähkön tuotannossa käytetty biomassa mukaan lukien voi liittyä vaikutuksia, joita on 
käsiteltävä.

Tarkistus 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Kesäkuussa 2009 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015 lähtien.

Or. es

Perustelut

Monet EU:n alueet, jotka ovat edistäneet biopolttoaineiden tuotantoa tukijärjestelmien avulla, 
suljetaan nykyisen sanamuodon perusteella sellaisten järjestelyjen ulkopuolelle, joilla 
pyritään saavuttamaan tässä direktiivissä asetetut tavoitteet. Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
toimijoille on tarpeen myöntää niille kohtuullinen ajanjakso tuotantoprosessien sovittamiseksi
tässä direktiivissä asetettujen tiukempien päästövaatimusten mukaisiksi.
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Tarkistus 52
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavat
biomassasta tuotetut liikenteen
polttoaineet rajoitetaan polttoaineisiin, 
jotka on tuotettu
(a) jätteestä tai jäännöksistä biokaasu 
mukaan lukien,
(b) raaka-aineesta, joka on viljelty 
joutomaalla, pilaantuneella tai 
vähäarvoisella maalla, jolla maankäytöstä 
johtuviin päästöihin liittyvä hiilien
nettohyöty on yli kymmenen vuotta,

(c) raaka-aineesta, jonka käytön 
yhteydessä ei aiheudu suoran tai 
epäsuoran maankäytön muutoksista 
johtuvia päästöjä.

Or. en

Tarkistus 53
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka tammikuussa 2008 
tai sen jälkeen on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, riippumatta maan 

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavaa
biomassasta muuhun tarkoitukseen kuin 
liikenteen polttoaineeksi tuotettua 
energiaa ei saa valmistaa raaka-aineesta, 
joka on saatu biologiselta 
monimuotoisuudeltaan tunnustetusti 
rikkaasta maasta, ellei se koostu laillisista
ja säännellyistä jätevirroista tai 
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nykytilasta: puujätteestä, joka on peräisin 
oikeutetuista hoitotoimista. Tähän sisältyy 
maa-alueet, jotka vuonna 1990 tai sen 
jälkeen ovat olleet jossakin seuraavassa 
tilassa, riippumatta maan nykytilasta:

(-a) suojeluarvoltaan korkea alue

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, eli metsä, jossa 
ei tiettävästi ole ollut merkittäviä ihmisen 
interventioita tai jossa viimeisin ihmisen 
interventio on tapahtunut riittävän kauan 
sitten, jotta luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen;

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, eli metsä, jossa 
ei tiettävästi ole ollut merkittäviä ihmisen 
interventioita tai jossa viimeisin ihmisen 
interventio on tapahtunut riittävän kauan 
sitten, jotta luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen;

(b) luonnonsuojelualueeksi nimetty alue, 
ellei ole näyttöä siitä, että kyseisen raaka-
aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta,

(b) luonnonsuojelualueeksi nimetty alue, 
ellei ole näyttöä siitä, että kyseisen raaka-
aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta,

(c) biologisesti erityisen monimuotoinen 
laidunmaa, eli lajirikas, lannoittamaton ja
pilaantumaton ruohoalue.

(c) biologisesti erityisen monimuotoinen 
laidunmaa, eli luonnollisen lajivalikoiman
sekä ekologiset ominaispiirteet ja prosessit
säilyttävä ja lannoittamaton ruohoalue.

Komissio vahvistaa tarvittavat kriteerit ja 
maantieteelliset alueet c alakohdan alaan 
kuuluvien ruohoalueiden määrittämiseksi. 
Tällaisesta toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 21 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa tarvittavat kriteerit ja 
maantieteelliset alueet c alakohdan alaan 
kuuluvien ruohoalueiden määrittämiseksi. 
Tällaisesta toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 21 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 54
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavat raaka-
aineet, joita käytetään biopolttoaineiden
ja muiden bionesteiden tuottamiseen, on 
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sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, 
joka tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

saatava:

(a) kosteikko, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämä tai 
kyllästämä alue, mukaan luettuina 
neitseelliset turvesuot;

(a) metsistä, joita hoidetaan ja hakataan
metsien suojelua Euroopassa käsittelevän 
ministerikokouksen (MCPFE) kestävää
metsänhoitoa koskevien perusteiden tai 
muissa alueellisissa metsäpoliittisissa
prosesseissa vahvistettujen vastaavien 
perusteiden mukaisesti, ja joiden osalta 
noudatetaan kansallista metsä- ja 
ympäristölainsäädäntöä;

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 1 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 30 
prosenttia, tai erillään puut, jotka yltävät 
näihin raja-arvoihin in situ;

(b) kosteikoista, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämänä
tai kyllästäminä olevilta alueilta, mukaan 
luettuina neitseelliset turvesuot; edellä 1 
kohdassa luetelluissa tarkoituksissa 
hankittu turve ei saa ylittää sen 
luonnollista vuosittaista hankintaa;

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta, 
jos maa oli raaka-aineen hankinnan 
ajankohtana samassa tilassa kuin 
tammikuussa 2008.

Or. en

Perustelut

Olisi hyödyllistä mahdollistaa turpeen käyttö uusiutuvana energialähteenä, mutta tiettyjen 
edellytysten mukaisesti, jotka varmistaisivat sen käytön kestävyyden.

Tarkistus 55
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa
tarkoituksissa huomioon otettavaa
biomassasta muuhun tarkoitukseen kuin 
liikenteen polttoaineeksi tuotettua 
energiaa ei saa valmistaa raaka-aineesta, 
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paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

joka on saatu sellaisesta maasta, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, eli toisin sanoen 
maasta, joka vuonna 2009 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

(a) kosteikko, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämä tai 
kyllästämä alue, mukaan luettuina 
neitseelliset turvesuot;

(a) kosteikko;

(aa) turvesuot,
(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 1 hehtaarin laajuinen maa-
alue, jolla puut ovat yli 5 metriä korkeita ja 
jolla latvuspeittävyys on yli 30 prosenttia, 
tai erillään puut, jotka yltävät näihin raja-
arvoihin in situ.

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 0,5 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 10 
prosenttia, tai erillään puut, jotka yltävät 
näihin raja-arvoihin in situ.

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta, 
jos maa oli raaka-aineen hankinnan 
ajankohtana samassa tilassa kuin 
tammikuussa 2008.

(ba) savanni ja pensasmaa, eli toisin 
sanoen alueet, joilla on erilaisia puita, 
pensaita ja ruohoalueita ja joihin on 
sitoutunut paljon hiiltä;

(bb) pysyvät ruohoalueet, eli toisin sanoen 
laidunmaat, jotka ovat olleet nurmena ja 
laidunkäytössä vähintään 20 vuotta.

Or. en

Tarkistus 56
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Riippumatta siitä, onko
raakamateriaali viljelty yhteisön alueen 
sisä- tai ulkopuolella, biomassasta 
tuotettua energiaa ei oteta huomioon 
edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa, ellei sen perustana olevaa
raakamateriaalia ole viljelty seuraavien 
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edellytysten mukaisesti:
(a) paikallisten yhteisöjen ja 
alkuperäiskansojen maankäyttöoikeuksia 
kunnioitetaan alkuperäiskansojen 
oikeuksista annetun YK:n julistuksen ja 
muiden asianmukaisten kansainvälisten 
puitteiden mukaisesti, joissa määrätään
seuraavaa:
- maankäyttöoikeus on todistettavissa,
eivätkä paikalliset yhteisöt, joilla on 
todistettavissa olevia oikeuksia, voi lain 
mukaan kiistää sitä;
- maa-alueelta saatavan biomassan käyttö 
energiantuotantoon ei vähennä muiden 
käyttäjien lainsäädännöllisiä, 
tavanomaisia tai perinteisiä oikeuksia 
ilman heidän vapaaehtoisesti ja tietoisesti 
ennalta antamaansa suostumusta, ja
(b) menettelyt paikallisten väestöjen ja 
eturyhmien kuulemisten ja heitä koskevan 
yhteydenpidon järjestämiseksi heidän 
omien instituutioidensa kautta;
(c) työntekijöiden terveyttä ja 
turvallisuutta sekä vähimmäispalkkaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
noudattaminen;
(d) Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
asiaankuuluvien yleissopimusten ja 
suositusten noudattaminen;
(e) pientilojen viljelijöiden kanssa tehdyt 
kohtuulliset ja avoimet sopimukset, joita 
noudatetaan. Erityisesti:
- sovitut palkat maksetaan oikea-aikaisesti 
ja kaikki kustannukset, palkkiot ja verot 
selitetään selvästi ja niistä sovitaan 
etukäteen;
- työpanosten, palvelujen ja tuotteiden 
hinnoittelu on selitetty selvästi

- velkojen takaisinmaksujärjestelmät ovat 
täysin avoimia ja niihin sisältyy
kohtuullinen korko.
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Or. en

Tarkistus 57
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa muista 
ympäristökestävyyssyistä kieltäytyä 
ottamasta 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon tämän 
direktiivin mukaisesti hankittuja 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16a artikla (uusi) 
Kestävyyskriteerit elintarvikevarmuuden

näkökulmasta
Biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei 
saa valmistaa etupäässä
elintarviketuotantoon tarkoitetulla 
maalla.

Or. cs

Perustelut

Tämän direktiivin vaikutusta tulisi arvioida YK:n ja Maailmanpankin analyysien (joista käy 
ilmi, että elintarvikekriisin pääasiallinen syy on biopolttoaineiden tuottamisen korkea hinta) ja 
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tieteellisen valiokunnan esittämien vastalauseiden 
valossa, jotka koskevat komission suunnitelmaa (jonka tarkoituksena on varmistaa, että 
biopolttoaineiden osuus on 10 prosenttia kaikista polttoaineista vuoteen 2020 mennessä).
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Tarkistus 59
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla  1 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kyseessä on biopolttoaine ja 
kyseiselle biopolttoainetuotannolle on 
liitteessä VII olevassa A tai B osassa 
määritelty kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöjen oletusarvo, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla  1 kohta  c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ca) julkinen tuki näille energioille, johon 
saattaa kuulua rakennerahastojen käyttö 
energiateknologioita koskevaa tutkimusta
ja niiden kehitystä varten Euroopan 
strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
määräysten mukaisesti;

Or. es

Perustelut

Rakennerahastojen kaltaisten yhteisön välineiden käytön tulisi vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja 
innovointikykyä näillä alueilla.



PE407.810v01-00 44/46 AM\727576FI.doc

FI

Tarkistus 61
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla  1 kohta  k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ka) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian tuottamiseen liittyvien 
investointien arvioidut vaikutukset 
alueellisiin kehitystavoitteisiin;

Or.

Tarkistus 62
Jana Bobošíková

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkkailee yhteisössä 
kulutettujen biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden alkuperää ja tuotannon 
vaikutuksia maankäyttöön yhteisössä ja 
tuonnin kannalta tärkeimmissä kolmansissa 
maissa. Seuranta perustuu jäsenvaltioiden 
19 artiklan 1 kohdan nojalla toimittamiin 
raportteihin, asiaan liittyvien kolmansien 
maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen 
raportteihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin 
ja muihin asian kannalta merkityksellisiin 
tietoihin. Komissio tarkkailee myös 
biomassan energiakäyttöön liittyviä 
perushyödykkeiden hintavaihteluita ja 
mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä 
vaikutuksia elintarvikevarmuuteen.

1. Komissio tarkkailee yhteisössä 
kulutettujen biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden alkuperää ja tuotannon 
vaikutuksia maankäyttöön yhteisössä ja 
tuonnin kannalta tärkeimmissä kolmansissa 
maissa. Seuranta perustuu jäsenvaltioiden 
19 artiklan 1 kohdan nojalla toimittamiin 
raportteihin, asiaan liittyvien kolmansien 
maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen 
raportteihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin 
ja muihin asian kannalta merkityksellisiin 
tietoihin. Komissio tarkkailee myös 
biomassan energiakäyttöön liittyviä 
perushyödykkeiden hintavaihteluita ja 
mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä 
vaikutuksia elintarvikevarmuuteen tuonnin 
kannalta tärkeimpien kolmansien maiden
osalta. Samalla se ottaa huomioon YK:n 
ja Maailmanpankin raportit.

Or. cs
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Perustelut

YK:n ja Maailmanpankin nykyisistä analyyseista käy ilmi, että elintarvikekriisin pääasiallinen 
syy on biopolttoaineiden tuottamisen korkea hinta. Komission tulisi ottaa nämä tutkimukset
huomioon.

Tarkistus 63
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla  5 kohta  d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(da) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian tuotantoon kohdistuvien
jäsenvaltioiden investointien ja 
alueellisten investointien vaikutus 
alueelliseen kasvuun ja työllisyyteen;

Or. en

Tarkistus 64
Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi
Liite I  B osa

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
ohjeellisen kehityspolun on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
velvoittavien väliaikaisten 
vähimmäistavoitteiden on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Or. en

Perustelut

Jotta varmistetaan, että vuoden 2020 kokonaistavoitteet tavoitetaan sekä Euroopan unionissa 
että jäsenvaltioissa, on hyväksyttävä myös velvoittavia väliaikaisia tavoitteita. Liitteen I B 
osassa kuvattu kehityspolku käynnistyy hyvin hitaasti, ja siinä jätetään suurin lisäys 
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uusiutuvissa energialähteissä vuosille juuri ennen vuotta 2020. Jos jäsenvaltiot eivät seuraa 
tätä käyrää, niiden on hyvin vaikeaa saavuttaa vuoden 2020 tavoite. Niinpä sitä olisi 
pidettävä absoluuttisena minimivaatimuksena.

Tarkistus 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII C  C osa  16 kohta  2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan,
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi.

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan. 
Jos sivutuotteilla on negatiivinen 
energiasisältö, laskentaa varten niiden 
energiasisältö katsotaan nollaksi.

Or. es

Perustelut

Joitakin tuotteita, kuten olkia, tulisi kohdella tähteiden sijaan sivutuotteina. Olkia käytettyään
monissa jäsenvaltioissa karjan rehuna, joten niiden sisällyttämisen kasvihuonekaasupäästöjä 
koskevan tasapainon laskentaan tulisi olla sallittua.
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