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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti edellä mainitun ehdotuksen 18. lokakuuta 2012. Ehdotus perustuu 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohtaan ja useiden 

säännösehdotusten osalta saman sopimuksen 114 artiklaan.

Ehdotuksen1 tarkoituksena on muuttaa polttoaineiden laatua koskevaa direktiiviä (98/70/EY 

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/30/EY) ja uusiutuvia energialähteitä 

koskevaa direktiiviä (2009/28/EY), ottaa huomioon näihin kahteen direktiivin sisältyvä 

vaatimus, jonka mukaan komission on annettava kertomus epäsuorien maankäytön 

muutosten2 vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin ja tavoista näiden vaikutusten 

minimoimiseksi, sekä tarvittaessa esittää asiaa koskeva ehdotus3.

Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunta hyväksyi mietintönsä äänestyksessä 11. heinäkuuta 2013, minkä jälkeen Euroopan 

parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa4 11. syyskuuta 2013.

Neuvosto pääsi 13. kesäkuuta 2014 poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta. 

Lingvistijuristien viimeisteltyä tekstin neuvosto vahvisti 9. joulukuuta 2014 kantansa 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklassa määrättyä tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Neuvosto otti käsittelyssään huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon. 

Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432.
2 "ILUC".
3 Direktiivin 2009/30/EY 7 d artiklan 6 kohta ja direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 6 kohta.
4 A7-0279/2013.
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II TAVOITE

Komission ehdotuksen tarkoituksena on käynnistää siirtyminen biopolttoaineisiin, jotka 
tuottavat huomattavia kasvihuonekaasusäästöjä silloin, kun myös epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta johtuvat arvioidut päästöt raportoidaan. Komissio korostaa, että jo tehdyt 
investoinnit on suojattava. Komission ehdotuksen tavoitteet ja pääkohdat ovat seuraavat:
– rajoittaa vaikutusta, joka perinteisillä biopolttoaineilla (joihin liittyy epäsuorasta 

maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen riski) on uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen;

– parantaa biopolttoaineiden tuotantoprosessien kasvihuonekaasuihin liittyvää 
suorituskykyä (eli vähentää prosesseihin liittyviä päästöjä) korottamalla uusien laitosten 
kasvihuonekaasusäästöjen vähimmäiskynnystä; muutos ei kuitenkaan vaikuttaisi 
laitoksiin, jotka ovat jo toiminnassa;

– kasvattaa kehittyneiden biopolttoaineiden (jotka aiheuttavat vähän epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä) jalansijaa markkinoilla mahdollistamalla 
sen, että tällaiset polttoaineet vaikuttavat uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen perinteisiä biopolttoaineita enemmän;

– parantaa kasvihuonekaasupäästöjen raportointia velvoittamalla jäsenvaltiot ja 
polttoaineiden toimittajat ilmoittamaan biopolttoaineiden aiheuttamasta epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta johtuvat arvioidut päästöt.

III NEUVOSTON KANNAN ERITTELY

1. Yleistä

Neuvosto yhtyy komission ja parlamentin näkemykseen ehdotuksen päätavoitteiden osalta, 
mutta esittää alkuperäiseen ehdotukseen useita muutoksia. Neuvosto pyrkii ottamaan 
tasapainoisesti huomioon seuraavat asiat:
– epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttama yleinen ongelma,
– kehittyneempien biopolttoaineiden käytön edistämistä koskeva tavoite,
– selkeämpi investointinäkökulma ja nykyisen EU:n lainsäädännön perusteella jo tehtyjen 

investointien suojaaminen.
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Näistä näkökohdista johtuen neuvoston kannassa on tehty joitakin muutoksia komission 

alkuperäisen ehdotuksen sanamuotoon ja ehdotuksesta on poistettu joitakin säännöksiä, ottaen 

erityisesti huomioon olemassa oleva tilanne, epäsuoria maankäytön muutoksia koskevien 

arviointien epävarmuustekijät sekä biopolttoaineiden tuotantoa ja kulutusta koskevat 

olosuhteet ja näköalat. Tästä syystä neuvosto ei myöskään hyväksynyt niitä Euroopan 

parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnossa esitettyjä tarkistuksia, jotka koskevat 

kyseisiä poistettuja säännöksiä. Lisäksi joitakin ehdotettuja tarkistuksia ei hyväksytty siksi, 

että niiden ei katsottu edistävän riittävästi direktiivin tavoitteita, ja joidenkin ehdotusten 

sanamuotoa muutettiin, jotta direktiivistä tulisi selkeämpi ja ytimekkäämpi.

Seuraavassa on esitetty sisältöä koskevat muutokset.

2. Keskeiset poliittiset kysymykset

i) Tavanomaisten biopolttoaineiden ja uusien laitosten kasvihuonekaasusäästöjen 

vähimmäiskynnys

Komissio ehdotti, että uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin tavoitteiden 

täyttämiseksi viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 

sokerikasveista ja öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden osuus 

rajoitettaisiin viiteen prosenttiin, mutta niiden kokonaiskulutukselle ei asetettu 

rajoituksia.
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Neuvosto katsoo, että vaikka vähimmäiskynnystä voidaan käyttää yhtenä epäsuorien 
maankäytön muutosten lieventämiskeinona, komission ehdotusta on muutettava edellä 
mainittujen tavoitteiden huomioon ottamiseksi. Neuvoston kannassa 
vähimmäiskynnykseksi on asetettu seitsemän prosenttia. Todettakoon, että myös 
parlamentti korotti komission ehdottamaa vähimmäiskynnystä tarkistuksessaan 
181 (kuuteen prosenttiin, kattaen myös energiakasvit). Neuvosto ei kannata parlamentin 
tarkistusta 184/REV, jonka mukaan vähimmäiskynnys koskisi myös polttoaineiden 
laatua koskevassa direktiivissä asetettua kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentämistavoitetta, ja toteaa, ettei komission ehdotuksessa säädetä tällaisesta 
vähimmäiskynnyksen soveltamisesta. Neuvosto pitää vähimmäiskynnyksen 
soveltamista tähän tarkoitukseen epätarkoituksenmukaisena, koska polttoaineiden laatua 
koskevan direktiivin tavoitteena on asettaa vähentämistavoite EU:n 
polttoainevalikoiman kasvihuonekaasuintensiteetille.

Todettakoon lisäksi, että vaikka neuvosto hyväksyy biopolttoaineiden osuuden 
rajoittamisen uusiutuvia energialähteiden koskevan direktiivin tavoitteiden 
täyttämiseksi, se katsoo, ettei vähimmäiskynnyksellä saisi rajoittaa jäsenvaltioiden 
joustovaraa siten, että vähimmäiskynnyksen ylittäviä biopolttoaineiden määriä 
pidettäisiin kestävän kehityksen periaatteiden vastaisina, jolloin jäsenvaltiot eivät voisi 
kannattaa ehdotusta. Tästä syystä neuvosto ei voi hyväksyä Euroopan parlamentin 
tarkistusta 89.

Uusien laitosten osalta neuvosto voi periaatteessa hyväksyä parlamentinkin 
kannattaman komission ehdotuksen lykätä uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kasvihuonekaasusäästöjen 60 prosentin 
vähimmäiskynnyksen käyttöönottoa (direktiivin voimaantuloon asti ehdotetun 
täsmällisen päivämäärän, 1. heinäkuuta 2014, sijasta).
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ii) Epäsuoria maankäytön muutoksia koskevat arvioinnit, raportointi ja uudelleentarkastelu

Komission alkuperäisessä tekstissä jäsenvaltiot ja polttoaineiden tuottajat velvoitettiin 
sisällyttämään epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvat arvioidut päästöt 
kertomuksiinsa, jotta voidaan laskea biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatava 
vähennys elinkaarenaikaisissa kasvihuonekaasupäästöissä. Ehdotetaan vastaavia uusia 
liitteitä (liite V polttoaineiden laatua koskevaan direktiiviin ja liite VIII uusiutuvia 
energialähteitä koskevaan direktiiviin), joissa esitetään tiettyihin raaka-aineryhmiin5

liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt. 

Neuvoston mukaan kyseisissä säännöksissä olisi otettava paremmin huomioon 
epäsuoria maankäytön muutoksia koskevien arviointien mallintamiseen, olettamuksiin 
ja tuloksiin liittyvä epävarmuus mutta pyrittävä kuitenkin käsittelemään epäsuorien 
maankäytön muutosten aiheuttamaa ongelmaa ja tuettava parhaan mahdollisen 
tieteellisen näytön aikaansaamista. Tällä perusteella edellä mainituissa neuvoston 
ehdottamissa uusissa liitteissä on vaihteluvälejä, jotka kuvastavat epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviin alustaviin arvioituihin päästöihin liittyvää 
epävarmuutta. Jäsenvaltioiden ja polttoaineiden tuottajien olisi ilmoitettava 
biopolttoaineiden ja bionesteiden määrät kunkin näissä liitteissä mainitun raaka-
aineryhmän osalta, ja komissio laatisi sen pohjalta oman kertomuksensa, jossa otetaan 
huomioon arvojen vaihteluvälit epävarmuuden vähentämiseksi ja sitä kautta 
vankemman tieteellisen perustan luomiseksi. Raportoinnin ja uudelleentarkastelun 
yhteydessä komissio tarkastelisi myös mahdollisia vaikutuksia EU:n muihin politiikan 
aloihin, kuten ympäristö-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkaan, ja näiden vaikutusten 
huomioon ottamista.

                                               
5 Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit, sokerikasvit ja öljykasvit.
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Tekstiin on sisällytetty myös uudelleentarkastelua helpottavia tekijöitä, uusi määritelmä 
biopolttoaineille ja bionesteille, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön 
muutoksia, tunnistamis- ja sertifiointikriteerit biopolttoaineille, joista todennäköisesti ei 
aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia ja joita saadaan muun muassa satoa 
kasvattamalla, sekä biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineiden, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia, tuotannon 
sertifiointijärjestelmien tarkastelu hanketason lieventävinä toimenpiteinä. 
Uudelleentarkastelua koskevassa artiklassa on säilytetty mahdollisuus sisällyttää 
kestävyyskriteereihin tekijöitä, jotka koskevat epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia tarkistettuja arvioituja päästöjä. Lisäksi neuvoston kannan 
uudelleentarkasteluartiklassa pyydetään komissiota, parlamentin tarkistuksia 189, 107 ja 
190 vastaavalla tavalla, ottamaan uudelleentarkastelussaan huomioon epäsuorista 
maankäytön muutoksista tehtyjen arviointien tärkeimpiä olettamuksia koskevat 
uusimmat käytettävissä olevat tiedot, mukaan luettuna maatalouden satojen ja 
tuottavuuden suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön 
kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät.

Edellä esitetystä epäsuorien maankäytön muutosten arviointeihin liittyvästä 
epävarmuudesta johtuen neuvosto ei voi hyväksyä parlamentin tarkistusta 60, jonka 
tarkoituksena on ottaa epäsuoriin maankäytön muutoksiin liittyvät tekijät vuodesta 2020 
alkaen huomioon biopolttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen 
laskennassa. Neuvoston kannassa pyritään yleisesti siihen, että polttoaineiden laatua ja 
uusiutuvia energialähteitä koskevien direktiivien muutokset olisivat mahdollisimman 
yhdenmukaisia.

Neuvosto katsoo, että molempien muutettavien direktiivien yhdenmukaisuuden vuoksi 
uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin uusi liite VIII, sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston kannassa, olisi säilytettävä yhdessä polttoaineiden laatua 
koskevan direktiivin liitteen V kanssa sen sijaan, että ne poistettaisiin, kuten 
parlamentin tarkistuksessa 164 ehdotetaan.
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iii) Kehittyneempien biopolttoaineiden käytön edistäminen

Kehittyneempien biopolttoaineiden käytön edistämiseksi komissio ehdotti 
tavanomaisten biopolttoaineiden vähimmäiskynnyksen lisäksi järjestelmää, jossa näiden 
maankäyttöä lisäämättömistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden käyttöä 
edistettäisiin myös siten, että niiden vaikutus uusiutuvia energialähteitä koskevan 
direktiivin mukaisen liikenteen 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseen lasketaan 
nelinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna.. Edellä mainittuun direktiivin 
ehdotetaan uutta liitettä IX, joka sisältää tällaiset raaka-aineet, joihin kuuluvat muun 
muassa jätteet ja tähteet.

Parlamentin kannassa velvoitetaan jäsenvaltiot pyrkimään vaiheittain siihen, että 
kehittyneillä biopolttoaineilla katetaan vuoteen 2016 mennessä vähintään 0,5 prosenttia 
ja vuoteen 2020 mennessä vähintään 2,5 prosenttia energiankulutuksesta. Raaka-aineet 
on liitteessä IX olevassa A, B ja C osassa jaettu kolmeen ryhmään sillä perusteella, 
lasketaanko niiden vaikutus liikenteen 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseen kaksin-, 
kolmin- vai nelinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna. Vain A ja C osassa 
olevien raaka-aineiden vaikutus lasketaan suhteessa kehittyneiden biopolttoaineiden 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Neuvostokin kannattaa sitä tavoitetta, että kehittyneiden biopolttoaineiden, joihin liittyy 
alhainen epäsuoran maankäytön muutoksen riski, käyttöä olisi lisättävä. Neuvostossa 
epäillään kuitenkin edelleen vahvasti sitä, miten hyödyllistä on laskea tiettyjen raaka-
aineiden vaikutus nelinkertaisena komission ehdotuksen mukaisesti, koska se saattaisi 
johtaa markkinoiden vääristymiseen ja petolliseen toimintaan. Tällaisen järjestelmän ei 
myöskään uskota olevan tehokkain keino lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä. 
Neuvoston kannassa pyritään siksi edistämään kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä 
useilla eri keinoilla, mutta jäsenvaltioille jätetään joustovaraa niiden mahdollisuuksien 
ja kansallisten olosuhteiden mukaan: jäsenvaltioiden edellytetään asettavan kehittyneitä 
biopolttoaineita koskevat kansalliset tavoitteet, joiden viitearvona on 
0,5 prosenttiyksikköä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesta 
liikenteen 10 prosentin tavoitteesta. Ne voivat asettaa alemman tavoitteen kolmesta eri 
syystä. Niiden olisi kuitenkin perusteltava tavoitteen asettaminen 0,5:ttä 
prosenttiyksikköä alhaisemmalle tasolle ja ilmoitettava syyt, joiden vuoksi niiden 
kehittyneitä biopolttoaineita koskevaa kansallista tavoitetta ei ole saavutettu. Komission 
edellytetään julkaisevan tiivistelmän jäsenvaltioiden edistymisestä kehittyneitä 
biopolttoaineita koskevien kansallisten tavoitteidensa saavuttamisessa.



10710/2/14 REV 2 ADD 1 team/PMM/kkr 9
DPG FI

Vaikka oikeudellisesti sitomattomilla, kehittyneitä biopolttoaineita koskevilla 
kansallisen tason alatavoitteilla voineuvoston mielestä olla kannustava ja investointeja 
lisäävä vaikutus, neuvosto ei kuitenkaan voi kannattaa parlamentin kannassa esitetyn 
kehittyneitä biopolttoaineita koskevan tavoitteen luonnetta eikä kehityspolkua 
kehittyneiden biopolttoaineiden saatavuuteen ja kustannuksiin liittyvien huolenaiheiden 
vuoksi. Neuvosto ja parlamentti (tarkistuksessaan 111) näyttävät olevan yhtä mieltä 
siitä, että uudelleentarkastelussa on arvioitava kehittyneiden biopolttoaineiden 
saatavuutta ja otettava tässä yhteydessä huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristövaikutukset, sekä täydentävien kriteerien käyttöönottoa kehittyneiden 
biopolttoaineiden kestävyyden varmistamiseksi.

Lisäkannustimina kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseen neuvoston 

kannassa laajennetaan uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä tarkoitetut 

tilastolliset siirrot koskemaan myös kehittyneitä biopolttoaineita ja näiden 

polttoaineiden vaikutuksen laskeminen kaksinkertaisena laajennetaan koskemaan 

kaikkia kyseisessä direktiivissä asetettuja kokonaistavoitteita.

Neuvoston kannassa on muutettu uutta liitettä IX lisäämällä sen A osan luetteloon muun 

muassa metsätalouden jätteet ja tähteet ja kotitalouksista peräisin olevat biojätteet, 

joiden kaikkien vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen laskettaisiin kaksinkertaisena 

niiden energiasisältöön verrattuna. B osa sisältäisi vain käytetyn ruokaöljyn ja 

eläinrasvat, joiden vaikutusta ei laskettaisi kehittyneitä biopolttoaineita koskevien 

kansallisten tavoitteiden saavuttamisen osalta.

Siirtymäsäännöksen mukaan kansalliseen tavoitteeseen kuuluvaksi voidaan laskea myös 

sellaisista raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet, joita ei luetella liitteessä IX ja jotka 

on määritelty jätteeksi, tähteiksi, muiden kuin ruokakasvien selluloosaksi tai 

lignoselluloosaksi ja joita käytetään olemassa olevissa laitoksissa ennen direktiivin 

hyväksymistä. Neuvoston mielestä tämä liitteen IX yksinkertainen ja selkeä jaottelu on 

parempi vaihtoehto kuin parlamentin kannan liitteessä IX esitetty monimutkainen 

rakenne.
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Neuvosto kannattaa suurelta osin parlamentin pyrkimystä vahvistaa säännöksiä petosten 

riskin minimoimiseksi. Tällaisia petoksia olisivat esimerkiksi yksittäisten erien kaksin-

tai moninkertainen kirjaaminen EU:ssa ja materiaalien muuttaminen tarkoituksellisesti, 

jotta ne kuuluisivat liitteen IX soveltamisalaan. Tältä osin neuvosto on ottanut 

huomioon tarkistuksissa 101 ja 185 esitetyt asiat, jotta jäsenvaltiot kannustaisivat 

kehittämään ja käyttämään järjestelmiä, joilla voidaan seurata ja jäljittää raaka-aineita ja 

niistä tuotettuja biopolttoaineita koko arvoketjun varrella. Lisäksi neuvoston kantaan on 

sisällytetty myös jäsenvaltioiden raportointivelvollisuus, jonka ansiosta komissio voi 

arvioida petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden 

tehokkuutta sekä lisätoimenpiteiden tarvetta, myös unionin tasolla toteutettavien 

täydentävien toimenpiteiden osalta.

Mitä tulee jäsenvaltioiden ja komission raportointiin liitteessä IX luetelluista raaka-

aineista valmistettujen biopolttoaineiden saatavuudesta ja kestävyydestä, neuvoston 

kannassa velvoitetaan jäsenvaltiot ja komissio lisäksi ottamaan huomioon 

jätepuitedirektiivissä vahvistetun jätehierarkian periaatteet, biomassaa koskevan 

porrastetun käytön periaate, tarvittavien hiilivarantojen säilyttäminen maaperässä sekä 

maaperän ja ekosysteemien laadun säilyttäminen. Neuvosto ei kuitenkaan pidä 

aiheellisena eikä täytäntöönpanokelpoisena parlamentin tarkistusta 59, jossa komissiolle 

siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä jätehierarkian periaatteiden noudattamisen 

todentamiseksi. Neuvosto toteaa, että parlamentin tarkistuksissa 12 ja 109 pyydetään 

komissiota antamaan kertomus myös kehittyneiden biopolttoaineiden saatavuudesta 

sekä jätteistä, tähteistä, sivutuotteista tai maata käyttämättömistä raaka-aineista 

valmistettujen biopolttoaineiden taloudellisista ja ympäristövaikutuksista.
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iv) Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön käytön lisääminen ja 
energiatehokkuutta parantavat toimet

Komission ehdotuksessa esitettiin keinoja lieventää epäsuorien maankäytön muutosten 
riskiä biopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen yhteydessä. Neuvosto katsoo 
kuitenkin, että yleisenä tavoitteena olevaa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
voidaan edistää myös käyttämällä enemmän uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevaa sähköä. Tästä syystä neuvoston tekstissä on nostettu sähköisessä 
rautatieliikenteessä ja sähköajoneuvoissa käytettävän, uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan sähkön osuuden laskennassa käytettäviä korjauskertoimia, jotta lisätään 
niiden käyttöä ja jalansijaa markkinoilla.

Parlamentin kannassa ei ole vastaavia säännöksiä. Parlamentti kuitenkin pyytää 
komissiota esittämään suosituksia lisätoimista, joilla kannustetaan energiatehokkuuteen 
ja energian säästämiseen liikenteessä ja jotka voitaisiin ottaa huomioon laskettaessa 
liikenteessä kulutetun uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian osuutta 
uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesta liikenteen 10 prosentin 
tavoitteesta (tarkistukset 153 ja 154). Neuvosto pitää suurempaa energiatehokkuutta 
yleisesti ottaen tärkeänä tekijänä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
kannalta, mutta se katsoo, että näitä toimia ja niiden vaikutusta tämän tavoitteen 
saavuttamiseen ei pitäisi sisällyttää uusiutuvia energialähteistä koskevan direktiivin 
muuttamisesta annettavaan direktiiviin. 

v) Kestävyyskriteerien noudattaminen – vapaaehtoiset järjestelmät ja vastavuoroinen 
tunnustaminen

Polttoaineiden laatua ja uusiutuvia energialähteitä koskevien direktiivien nojalla 
perustettujen vapaaehtoisten järjestelmien toimivuuden raportoinnin ja 
uudelleentarkastelun osalta sekä neuvosto että parlamentti ovat sisällyttäneet tekstiin 
hyvin samankaltaiset yksityiskohtaiset raportointisäännökset, joiden mukaan komissio 
voi arvioida näiden järjestelmien riippumattomuutta, avoimuutta ja yleistä luotettavuutta 
ja eri sidosryhmien osallistumista niihin (tarkistukset 54, 58 ja 103). Neuvoston 
tekstissä pyydetään komissiota toimittamaan tarvittaessa ehdotus polttoaineiden laatua 
ja uusiutuvia energialähteitä koskevien direktiivien vapaaehtoisia järjestelmiä koskevien 
säännösten muuttamisesta parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.
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Mitä tulee vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen biopolttoaineita ja 
bionesteitä koskevien kestävyyskriteerien noudattamisen todentamista koskevissa 
vapaaehtoisissa järjestelmissä ja kansallisissa järjestelmissä, neuvosto pitää aiheellisena 
selventää edellytykset, joiden nojalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta 
sovelletaan kaikkien todentamisjärjestelmien välillä, jotta helpotetaan sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa. Tästä syystä neuvoston kannassa on sisällytetty polttoaineiden 
laatua ja uusiutuvia energialähteitä koskeviin direktiiveihin säännöksiä, joiden mukaan 
jäsenvaltio voi ilmoittaa kansallisesta järjestelmästään komissiolle, joka antaa etusijan 
tällaisen järjestelmän arvioinnille. Päätös siitä, onko tällainen ilmoitettu kansallinen 
järjestelmä edellytysten mukainen, hyväksyttäisiin tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Asianomaisten artiklojen mukaisesti perustetut järjestelmät, vapaaehtoiset järjestelmät 
mukaan lukien, jotka ovat saaneet myönteisen arvion, on tunnustettava vastavuoroisesti. 
Parlamentin kannan mukaan todentamisjärjestelmien vastavuoroinen tunnustaminen 
tapahtuisi automaattisesti (tarkistus 102), mitä neuvosto ei pidä suotavana.

vi) Delegoidut säädökset

Komissio ehdotti sekä polttoaineiden laatua että uusiutuvia energialähteitä koskevaan 
direktiiviin useita mukautuksia, jotka koskevat erityisesti säädösvallan siirtämistä 
komissiolle SEUT 290 ja 291 artiklan perusteella.

Neuvosto tarkasteli näitä säännöksiä uudelleen ottaen huomioon SEUT-sopimuksen 
näiden kahden direktiivin antamisen jälkeen aiheuttamat muutokset ja erityisesti sen 
290 artiklan, joka koskee valtaa antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. 
Tällä perusteella neuvosto päätti polttoaineiden laatua koskevan direktiivin 
muutosehdotuksissa rajoittaa komissiolle siirrettävän säädösvallan koskemaan viiden 
vuoden ajan biopolttoaineketjuja koskevien arvioitujen tyypillisten arvojen ja 
oletusarvojen lisäämistä, polttoaineiden eritelmiin liittyvien sallittujen analyyttisten 
menetelmien mukauttamista sekä sallittua höyrynpainetta koskevaa poikkeusta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille. Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 
osalta säädösvalta rajoitettiin koskemaan mahdollisten lisäysten tekemistä liitteessä IX 
olevaan raaka-aineiden ja polttoaineiden luetteloon sekä biopolttoaine- ja 
bionesteketjuja koskevien arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen lisäämistä. 
Neuvosto ei voi näin ollen hyväksyä parlamentin kannassa olevia tarkistuksia, joissa 
tarkastellaan uudelleen tai lisätään säädösvallan siirtoa komissiolle koskevia säännöksiä, 
joita neuvosto ei hyväksy.
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Muiden komission ehdottamien säädösvallan siirtoa koskevien säännösten osalta 
neuvosto on päätynyt perinpohjaisen tapauskohtaisen harkinnan perusteella siihen 
näkemykseen, että täytäntöönpanosäädökset tai tavallinen lainsäätämisjärjestys ovat 
parempia vaihtoehtoja. 

vii) Johdanto-osan kappaleet

Neuvosto on muuttanut johdanto-osan kappaleita siten, että ne vastaavat direktiivin 
säädösosaan tehtyjä muutoksia. Näin ollen neuvoston kanta säädösosaan esitettyihin 
parlamentin tarkistuksiin pätee myös johdanto-osaan esitettyihin parlamentin 
tarkistuksiin. Ks. johdanto-osan kappaleiden osalta myös jäljempänä oleva 4. kohta.

3. Muut poliittiset kysymykset

Tarkasteltaessa epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä ja kehittyneitä 

biopolttoaineita neuvosto katsoi, että polttoaineiden laatua ja uusiutuvia energialähteitä 

koskeviin direktiiveihin olisi selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi lisättävä uusia 

määritelmiä. Parlamentin kannassa on monia uusia määritelmiä (tarkistukset 34–37 ja 69–76), 

joita neuvosto ei pidä tarpeellisina. Huomattakoon kuitenkin, että muutamat ehdotetuista

uusista määritelmistä vastaavat ainakin osittain joitakin neuvoston lisäämiä määritelmiä 

(muun muassa 'muiden kuin ruokakasvien selluloosaa' ja 'lignoselluloosaa' koskevat 

määritelmät).

Mitä tulee biopolttoaineiden ja bionesteiden käytön vaikutuksen laskemiseen 

kasvihuonekaasupäästöjen osalta, neuvosto päätti komission ehdotuksen vastaisesti, että 

hyvitys biopolttoaineesta tai bionesteestä, jos biomassa on saatu huonontuneesta ja sittemmin 

kunnostetusta maasta, olisi säilytettävä.

4. Muut Euroopan parlamentin tekemät tarkistukset

Muut tarkistukset, joita ei pidetty tarpeellisina tai hyödyllisinä direktiivin tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta ja joita ei siten sisällytetty neuvoston kantaan, koskevat seuraavia 

asioita:
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– polttoaineiden toimittajien velvollisuus varmistaa sellaisen bensiinin markkinoille 

saattaminen, jonka happi- ja etanolipitoisuus ovat enintään tietynsuuruisia (tarkistus 38), 

jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa, että tietty osuus bensiinistä on peräisin 

uusiutuvista energialähteistä (osa tarkistuksesta 152/rev), ja dieseliin sekoitetun 

rasvahapon metyyliesterin (FAME) pitoisuus (tarkistus 39);

– ilmailussa käytettävien biopolttoaineiden toimittajat (tarkistus 40);

– kolmansien osapuolten lakisääteiset oikeudet ja vapaaehtoinen, etukäteen annettu ja 

tietoinen suostumus biopolttoaineiden tuotantoon käytettävän maan käytöstä ja 

omistuksesta (tarkistukset 49 ja 96); 

– komission kertomus biopolttoaineiden kasvavan kysynnän vaikutuksesta sosiaaliseen 

kestävyyteen, biopolttoaineen tuotannon vaikutus kasviproteiinin ja elintarvikkeiden 

saatavuuteen kohtuuhintaan (tarkistus 50);

– biopolttoaineiden kestävyyttä koskevien kahden- ja monenvälisten sopimusten 

tekeminen kolmansien maiden kanssa ja näiden sopimusten sisältö (tarkistukset 55 ja 

100);

– alkuperätakuut suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen, tilastollisten siirtojen käyttö, 

yhteishankkeet tai yhteiset tukijärjestelmät (tarkistus 88);

– kestävä maankäyttö (tarkistus 97);

– Eurostatin julkaisu biopolttoaineiden kauppaa koskevista tiedoista sekä 

biopolttoaineteollisuuden vienti- ja tuontitiedoista ja työllisyystiedoista (tarkistukset 98 

ja 99);

– muut johdanto-osan kappaleet (tarkistukset 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27 ja 30).

IV PÄÄTELMÄ

Neuvosto on ottanut komission ehdotuksen ja Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 

kannan täysimääräisesti huomioon kantansa laadinnassa. Euroopan parlamentin esittämien 

tarkistusten osalta neuvosto toteaa, että huomattava määrä niistä on jo joko asian puolesta, 

osin tai kokonaan sisällytetty neuvoston kantaan.
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Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja 

dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 
2009/28/EY muuttamisesta (ensimmäinen käsittely)
a) Neuvoston kannan vahvistaminen  
b) Neuvoston perustelujen vahvistaminen

1. Komissio toimitti 18. lokakuuta 2012 neuvostolle asiakohdassa mainitun, SEUT 192 artiklan 

1 kohtaan ja 114 artiklaan perustuvan ehdotuksen 1.

2. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 17. huhtikuuta 2013 2. Myös alueiden 

komiteaa on kuultu.

3. Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 11. syyskuuta 2013 3.

                                               
1 Asiak. 15189/12.
2 EUVL C 198, 10.7.2013, s. 56.
3 Asiak. 12900/13.



15884/14 ip/SJ/ts 2
DPG FI

4. Neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia) pääsi 13. kesäkuuta 2014 pidetyssä 

3321. istunnossaan poliittiseen yhteisymmärrykseen neuvoston ensimmäisen käsittelyn 

kannasta, joka koskee edellä mainittua direktiiviä.

5. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään ehdottamaan neuvostolle, että se

– vahvistaisi jonkin seuraavan istuntonsa esityslistan A-kohtana asiakirjassa 10710/14 

olevan neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan sekä hyväksyisi asiakirjassa 10710/14 

ADD 1 olevat perustelut; tässä yhteydessä Belgian valtuuskunta äänesti vastaan ja 

Portugalin valtuuskunta pidättyi äänestämästä;

– päättäisi tämän ilmoituksen lisäyksessä olevien lausumien merkitsemisestä kyseisen 

istunnon pöytäkirjaan.
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Toimielinten välinen asia:
2012/0288 (COD)

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja 

dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 
2009/28/EY muuttamisesta (ensimmäinen käsittely)
– a) Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan vahvistaminen
   b) Neuvoston perustelujen hyväksyminen
= Lausumat

Komission lausuma

Komissio pitää valitettavana, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on huomattavasti 

alennettu perinteisistä biopolttoaineista aiheutuvan epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutusten 

lieventämisen tavoitetasoa komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna ja että siihen ei sisälly 

mitään merkittäviä kannustimia, jotka edistäisivät siirtymistä kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 

muihin vaihtoehtoihin, jotka eivät aiheuta epäsuoraa maankäytön muutosta, kun uusiutuvia 

energialähteitä hyödynnetään liikenteessä. Komissio pitää valitettavana myös sitä, että neuvoston 

tekemät muutokset alentavat uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä1 asetetun uusiutuvia 

energialähteitä koskevan yleisen tavoitteen ympäristönsuojelullista tasoa.

                                               
1 2009/28/EY
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Jotta lainsäädäntöprosessissa voitaisiin kuitenkin edetä, komissio ei vastusta neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kantaa.

Komissio tekee siksi jatkossakin tiivistä yhteistyötä lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa 

lainsäädäntömenettelyn seuraavissa vaiheissa. Komissio pyrkii säilyttämään ne ehdotuksen 

osatekijät, jotka voivat edistää epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutusten lieventämistä, sekä 

yleisen ympäristönsuojelullisen tason, kun biopolttoaineita käytetään liikenteessä. Tämä koskee 

myös joitain osatekijöitä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan. 

Komissio toivoo, että näin voidaan löytää ratkaisu, joka vastaa Euroopan etuja perinteisten 

biopolttoaineiden kielteisten ympäristövaikutusten rajoittamisessa.

Tanskan ja Luxemburgin lausuma

Tanska ja Luxemburg kannattavat saavutettua poliittista yhteisymmärrystä direktiiviin 

suunnitelluista muutoksista, joiden päämääränä on epäsuorien maankäytön muutosten ehkäiseminen 

biopolttoaineiden käytön yhteydessä.

Kolmikantaneuvottelujen aikana Tanska ja Luxemburg aikovat kuitenkin tukea parannuksia, joilla 

lisätään direktiivin vaikutusta, myös sitä, että kehittyneitä biopolttoaineita koskeva tavoite olisi 

sitovampi ja että epäsuoran maankäytön muutosta koskevaa kysymystä käsiteltäisiin 

päättäväisemmin.

Tanska ja Luxemburg vahvistavat jälleen kerran kantansa, jonka mukaan uusiutuvien 

energialähteiden monenkertaista laskentaa kokonaistavoitteen saavuttamiseksi olisi vältettävä, 

koska se tosiasiassa johtaisi uusiutuville energialähteille vuonna 2009 sovittujen tavoitearvojen 

pienenemiseen. Tätä tietyille biopolttoaineille tarkoitettua kannustinta olisi sovellettava ainoastaan 

liikenteen alakohtaiseen tavoitteeseen.
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Itävallan, Tšekin tasavallan, Unkarin ja Slovakian lausuma

Itävalta, Tšekin tasavalta, Unkari ja Slovakia haluavat ilmaista huolensa siitä, että vallitseva tilanne 

sertifiointijärjestelmien vastavuoroisen tunnustamisen osalta on edelleen epätyydyttävä, koska 

Euroopan komission ehdotuksesta väliaikaiseksi ratkaisuksi ei ole päästy yksimielisyyteen.

Lisäksi olemme huolissamme siitä seikasta, että biopolttoaineiden ja bionesteiden 

kestävyyskriteereiden kansallisten sertifiointijärjestelmien tunnustamista koskeva uusi järjestelmä ei 

tule voimaan ennen vuoden 2014 sadonkorjuuta. Sitä vastoin tämä tilanne, jota on mahdotonta 

hyväksyä ja joka saattaa häiritä sisämarkkinoita, saattaa kestää vielä vuoden tai kaksi.

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi, vetoamme Euroopan komissioon, jotta 

se laatisi kiireellisesti ehdotuksen, joka on hyväksyttävissä ja jonka avulla siirtyminen 

sertifiointijärjestelmästä toiseen sujuisi hyvin. Itävalta, Tšekin tasavalta, Unkari ja Slovakia 

suhtautuvat avoimesti kaikkiin sopiviin lähestymistapoihin.

Bulgarian, Tšekin tasavallan, Viron, Ranskan, Espanjan, Unkarin, Puolan, Romanian ja 

Slovakian yhteinen lausuma

Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Ranska, Espanja, Unkari, Puola, Romania ja Slovakia arvostavat 

puheenjohtajavaltio Kreikan pyrkimyksiä saada aikaan kompromissi ja huolimatta joihinkin kohtiin 

liittyvistä huolenaiheista haluavat vahvistaa tukevansa kompromissipakettia.

On kuitenkin syytä painottaa, että hyväksytyt ratkaisut vaikuttavat merkittävästi jo tehtyihin 

investointeihin. Uskomme tältä osin, että viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä 

viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista biopolttoaineista peräisin olevan 

energian 7 prosentin osuus on alin hyväksyttävissä oleva tavoitetaso, jolla varmistetaan riittävä 

vakaus.
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Edellä esitetyn huomioon ottaen Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Ranska, Espanja, Unkari, Puola, 

Romania ja Slovakia puoltavat direktiiviä edelleen lainsäädäntöprosessissa vain, jos tätä keskeisen 

tärkeää seikkaa ei enää muuteta.
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2012/0288 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymästä kannasta bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) hyväksymiseen 

1. TAUSTAA 
 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle: 18. lokakuuta 2012 
Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen käsittelyn 
kantansa: 

11. syyskuuta 2013 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut lausuntonsa: 17. huhtikuuta 2013 
 

Päivä, jona Alueiden komitea on antanut lausuntonsa: Lausuntoa ei annettu. 
Päivä, jona päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen ja jona neuvosto 
hyväksyi (määräenemmistöllä) ensimmäisen käsittelyn kannan: 

13. kesäkuuta 2014 
(poliittinen 
yhteisymmärrys), 
9. joulukuuta 2014 
(virallinen 
hyväksyminen) 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 
Komission ehdotuksen tarkoituksena on käynnistää siirtyminen biopolttoaineisiin, 
jotka tuottavat huomattavia kasvihuonekaasusäästöjä silloin, kun myös epäsuorista 
maankäytön muutoksista johtuvat arvioidut päästöt raportoidaan. Samalla kun 
suojataan jo tehdyt investoinnit, tämän ehdotuksen tavoitteena on 

− rajoittaa vaikutusta, joka perinteisillä biopolttoaineilla (joihin liittyy epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen riski) on uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen; 

− parantaa biopolttoaineiden tuotantoprosessien kasvihuonekaasuihin liittyvää 
suorituskykyä (eli vähentää prosesseihin liittyviä päästöjä) korottamalla uusien 
laitosten kasvihuonekaasusäästöjen vähimmäiskynnystä; muutos ei kuitenkaan 
vaikuttaisi laitoksiin1, jotka ovat jo toiminnassa 1. heinäkuuta 2014; 

− kasvattaa kehittyneiden biopolttoaineiden (jotka aiheuttavat vähän epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä) jalansijaa markkinoilla 
mahdollistamalla se, että tällaiset polttoaineet vaikuttavat uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen perinteisiä 
biopolttoaineita enemmän; 

                                                 
1 Siten kuin ne on määritelty asiakirjan C 160 (2010) kohdassa 3.1.1.  
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− parantaa kasvihuonekaasupäästöjen raportointia velvoittamalla jäsenvaltiot ja 
polttoaineiden toimittajat ilmoittamaan biopolttoaineiden aiheuttamasta 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta johtuvat arvioidut päästöt. 

3. HUOMIOT NEUVOSTON KANNASTA 
3.1. Yleisiä huomioita neuvoston kannasta 

 

Komissio pitää valitettavana, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on alennettu 
huomattavasti ympäristönsuojelullista tavoitetasoa komission alkuperäiseen ehdotukseen 
verrattuna ja että siihen ei sisälly mitään merkittäviä kannustimia, jotka edistäisivät siirtymistä 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja muihin vaihtoehtoihin, jotka aiheuttavat vähän (tai ei 
lainkaan) epäsuoran maankäytön muutoksia, kun uusiutuvia energialähteitä hyödynnetään 
liikenteessä. Neuvoston tekstissä olevat asiat, jotka yhdessä johtavat huomattavasti alempaan 
ympäristönsuojelulliseen tasoon, ovat seuraavat:  

 

• perinteisten biopolttoaineiden ylärajan nostaminen seitsemään prosenttiin2  

• uudet kertoimet uusiutuvalle sähkölle rautateillä 

• pienemmät kannustimet edistyneiden (vähän epäsuoria maankäytön muutoksia 
aiheuttavien) biopolttoaineiden käytölle 

• epäsuoria maankäytön muutoksia koskevien raportointivaatimusten 
heikentäminen. 

 

Komissio pitää valitettavana ja vastustaa jyrkästi myös neuvoston tekemiä muutoksia, jotka 
alentavat uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä asetetun uusiutuvia energialähteitä 
koskevan yleisen tavoitteen ympäristönsuojelullista tasoa. 

 

Neuvoston tekstissä myös poistetaan useita delegoituja säädöksiä ja muutetaan toisia 
täytäntöönpanosäädöksiksi, mistä komissio on erittäin huolestunut. 

 

3.2. Euroopan parlamentin tarkistukset ensimmäisessä käsittelyssä 

 

Neuvosto käsitteli nimenomaisesti joitakin, mutta ei kaikkia, Euroopan parlamentin 
tarkistuksia. Komission näkemykset Euroopan parlamentin tarkistuksista ovat jäljempänä ja 
neuvoston kanta on ilmoitettu tarvittaessa.  

 

1. Käytetään arvioituja epäsuoraa maankäytön muutosta koskevia arvoja 
polttoaineiden laatudirektiivin laskelmissa vuodesta 2020 alkaen; poistetaan 
epäsuoraa maankäytön muutosta koskeva raportointi uusiutuvaa energiaa 
koskevasta direktiivistä (tarkistukset 60 ja 164). Komission hylkäämä. 

                                                 
2 Raja, joka perinteisten biopolttoaineiden osuudelle on säädetty, kun on kyse uusiutuvaa energiaa 

koskevan direktiivin tavoitteiden saavuttamisesta. 
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Epäsuoraa maankäytön muutosta koskevat arvot, jotka perustuvat parhaisiin 
käytettävissä oleviin tieteellisiin menetelmiin, on raportoitava uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä ja polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä, mutta niitä 
ei pidä käyttää polttoaineen laatua koskevan direktiivin mukaisiin laskelmiin. Ne on 
raportoitava, jotta voidaan lisätä avoimuutta ravinto- ja rehukasveihin perustuvien 
biopolttoaineiden todellisesta kasvihuonekaasuihin liittyvästä suorituskyvystä ja tietoa 
asian laajuudesta. Neuvoston tekstissä epäsuoraa maankäytön muutosta koskevia 
arvoja ei käytetä polttoaineiden laatua koskevan direktiivin mukaisissa laskelmissa, ja 
siinä säilytetään sekä epäsuoraa maankäytön muutosta koskeva raportointi 
polttoaineen laatua koskevassa direktiivissä että uusiutuvaa energiaa koskevassa 
direktiivissä, vaikkakin muutetussa muodossa. 

2. Perinteisten biopolttoaineiden käytön rajoittaminen poistamalla niiden 
ominaisuuksista kestävyys (tarkistus 89). Komission hylkäämä.  

Komissio ehdotti, että rajoitetaan vaikutusta, joka biopolttoaineilla, joihin liittyy 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen riski, voi olla uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin 10 prosentin tavoitteen saavuttamisessa. Tämä tarjoaa 
jäsenvaltioille kannustimen mukauttaa tukijärjestelmiään ja valtuuksiaan sen 
mukaisesti, muttei rajoita niiden käyttöä yleensä, mikä antaa jäsenvaltioille tiettyä 
joustovaraa. Neuvoston tekstissä todetaan myös, että vain vaikutusta 10 prosentin 
tavoitteen saavuttamiseen pitäisi rajoittaa ja että ”lisättyjen” perinteisten 
biopolttoaineiden kestävyysstatukseen ei pitäisi koskea. 

3. Perinteisten biopolttoaineiden käytön rajoittaminen polttoaineiden laatua 
koskevan direktiivin nojalla (tarkistus 184/REV). Komission hyväksymä. 

Euroopan parlamentti haluaa soveltaa ylärajaa myös polttoaineiden laatua koskevan 
direktiivin tavoitteeseen. Vaikka komissio ei ehdottanutkaan ylärajaa polttoaineiden 
laatua koskevalle direktiiville, säännös on yksi tekijä, jolla voidaan osaltaan nostaa 
tekstin ympäristönsuojelullista tavoitetasoa. Neuvoston tekstin mukaan vain vaikutusta 
uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 10 prosentin tavoitteen saavuttamiseen on 
rajoitettava. 

4. Ylärajan soveltamisalan ulottaminen energiakasveihin (tarkistus 181) Osittain 
komission hyväksymä. 

Viljelymaalla kasvatetuilla energiakasveilla voi olla epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyviä vaikutuksia. Tämä Euroopan parlamentin ehdotus on siten yksi 
tekijä, joka voi vahvistaa tekstin ympäristönsuojelullista tavoitetasoa ja epäsuoraa 
maankäytön muutosta lieventävää vaikutusta. Komissio voi hyväksyä ylärajan 
soveltamisalan muutoksen. Neuvosto säilyttää komission ehdotuksen soveltamisalan 
(ravinto- ja rehukasvit). 

5. Otetaan käyttöön edistyneitä biopolttoaineita koskeva sitova alatavoite 
0,5 prosenttia vuonna 2016 ja 2,5 prosenttia vuonna 2020 (tarkistus 181 ja 
152/REV). Osittain komission hyväksymä. 

Komissio voisi yleisen kompromissin yhteydessä harkita periaatetta, jonka mukaan 
otetaan käyttöön sitova alatavoite, koska sillä voidaan nostaa ympäristönsuojelullista 
tavoitetasoa. Vaikka komissio ei tässä vaiheessa voikaan antaa tarkkaa prosenttilukua, 
2,5 prosenttia vaikuttaa erittäin kunnianhimoiselta ottaen huomioon, että sen 
ulkopuolelle jäisivät markkinoilla nykyisin saatavilla olevat biopolttoaineet, joihin 
liittyy vähäinen epäsuoran maankäytön muutoksen riski (käytetty ruokaöljy ja tali), ja 
että alatavoitteeseen kelpuutettavat biopolttoaineet olisi otettava huomioon vain kerran 
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tavoitteiden saavuttamista laskettaessa. Neuvosto ehdottaa ei-sitovaa alatavoitetta 
paljon pienemmillä määrillä (viite 0,5 prosenttiyksikköä). 

6. Bioetanolia koskeva 7,5 prosentin alatavoite (tarkistus 152/REV). Komission 
hylkäämä. 

Euroopan parlamentti on ehdottanut, että asetetaan 7,5 prosentin alatavoite bensiiniin 
sekoitettavalle etanolille. Komissio katsoo, että se rajoittaa perusteettomasti 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta täyttää liikennetavoitteet joustavasti kansallisten 
olosuhteiden mukaisesti. Tämä edellyttäisi myös etanolin toimittamista suurempina 
osuuksina kuin osuus, joka voidaan sekoittaa tavanomaisten ajoneuvojen 
polttoaineeseen. Tällöin olisi käytettävä enemmän etanolia sisältäviä 
polttoaineseoksia, mihin jäsenvaltioilla ei välttämättä ole infrastruktuuria. 

7. Tarkistukset vaikutukseen, joka eri biopolttoaineilla on liikenteen alatavoitteisiin 
(tarkistukset 185 ja 186). Osittain komission hyväksymä. 

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa pyrittiin kannustamaan edistyneiden (vähän 
epäsuoria maankäytön muutoksia aiheuttavia) biopolttoaineiden käyttöön lisäämällä 
niiden vaikutusta liikenteen alatavoitteessa. Ehdotuksessa useimmat edistyneet 
biopolttoaineet otettaisiin huomioon neljä kertaa kun taas ruokaöljy ja tali kahdesti. 
Euroopan parlamentti haluaa muuttaa tätä rajoittamalla voimakkaasti niiden 
biopolttoaineiden raaka-aineiden luetteloa, jotka otetaan huomioon neljä kertaa, ja sen 
sijaan ottamaan suurin osa rehuista huomioon vain kerran. Komissio katsoo, että tämä 
luo ristiriitaisen kannustinjärjestelmän edistyneille biopolttoaineille, koska muutoksen 
lopputulos on se, että biopolttoaineet, jotka on jo valmistettu yksinkertaisella 
tekniikalla ruokaöljystä ja eläinrasvasta, saisivat kaksinkertaisesti niiden 
biopolttoaineiden kannustimen, joita valmistetaan uudella tekniikalla ja joita on paljon 
kalliimpaa tuottaa. Lisäksi luetteloiden muutosten olisi oltava täysin johdonmukaisia 
direktiivien yleisen soveltamisalan, ylärajan soveltamisalan, laskentakerrointen 
käyttöönoton/poiston sekä raaka-aineiden määritelmien kanssa. 

 

3.3. Neuvosto on lisännyt tekstiin useita uusia säännöksiä, joista osan komissio voi 
hyväksyä ja joista osa heikentäisi ehdotusta huomattavasti ja joita komissio vastustaa. 
Kyseiset muutokset ovat seuraavat: 

 

1. Ylärajan nostaminen seitsemään prosenttiin 
Viiden prosentin yläraja perinteisten biopolttoaineiden vaikutuksessa uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen on komission ehdotuksen 
keskeinen osa, ja komissio on puolustanut sitä voimakkaasti, koska korkeampi yläraja 
vähentäisi epäsuoran maankäytön muutoksen lieventämistä. Komissio on päätynyt 
siihen, että mahdollisesti on joustettava kohti korkeampaa ylärajaa, jotta voidaan 
saavuttaa yleinen kompromissi neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Komissio 
on kuitenkin myös tehnyt selväksi, että, vaikka ylärajan suhteen olisi joustettava, se 
pyrkii säilyttämään ehdotuksen yleisen ympäristönsuojelullisen tavoitetason. 
Neuvoston ehdottama seitsemän prosenttia ei rajoita riittävästi epäsuoraa maankäytön 
muutosta eikä se luo tarpeeksi kannustimia vähäistä epäsuoran maankäytön muutosta 
koskeville vaihtoehdoille liikenteessä. Komissio pitää myös valitettavana niiden 
johdanto-osan kappaleiden poistamista, joissa esitetään sen näkemykset vuoden 2020 
jälkeisestä kaudesta. Komissio voisi tukea seitsemän prosentin ylärajaa, jos tekstissä 
vahvistetaan seuraavia asioita: i) muutetaan ylärajan soveltamisala komission jo 
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hyväksymien Euroopan parlamentin tarkistusten (181) mukaisesti niin, että siihen 
sisällytetään kaikki biopolttoaineet, joiden tuotantoon liittyy maankäyttö, ja ylärajaa 
sovelletaan myös polttoaineiden laatua koskevaan direktiiviin (184/REV), ii) 
selvennetään poliittista viestiä, joka koskee siirtymistä edistyneisiin biopolttoaineisiin 
(palauttamalla johdanto-osan kappale, joka koskee vuoden 2020 jälkeistä kautta, ja 
lisäämällä pakollinen 0,5 prosentin alatavoite edistyneille biopolttoaineille kattamaan 
ja suojaamaan edes jo tehdyt investoinnit), iii) palautetaan tietyt vallansiirrot tai 
turvalliset siirtymälausekkeet näille säännöksille, iv) poistetaan uusiutuvan sähkön 
kerroin rautateiltä ja v) poistetaan kaksinkertainen laskenta uusiutuvaa energiaa 
koskevan direktiivin yleisestä tavoitteesta. 

2. Ulotetaan edistyneitä biopolttoaineita koskeva moninkertainen laskenta, jota tällä 
hetkellä sovelletaan vain 10 prosentin liikennetavoitteeseen, uusiutuvaa energiaa 
koskevan direktiivin yleiseen tavoitteeseen 

Komissio vastustaa jyrkästi ajatusta kaksinkertaisen laskennan soveltamisesta 
edistyneisiin biopolttoaineisiin uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin yleisessä 
20 prosentin tavoitteessa, ja sisällyttää tämän kannan pöytäkirjan lausuntoihinsa (ks. 
jäljempänä). Vaikka vaikutusten uusiutuvien energialähteiden käyttöön odotetaan 
olevat vähäiset, kuten edellä todetaan, se muodostaisi erittäin ongelmallisen poliittisen 
ennakkotapauksen, kun lähestymme vuotta 2020 – ei ole mitään syytä alentaa vuoden 
2008 energia- ja ilmastopaketin keskeisen yleistavoitteenvaatimustasoa. Tämän 
vuoden maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot vahvistivat 
sitoumuksensa saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet. Vuoden 2008 paketti tarjoaa 
jäsenvaltioille riittävästi joustoa välttää liialliset noudattamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Kun sovelletaan kertoimia eri tapauksissa, tarvitaan vähemmän 
”todellista” energiaa, ja siten liikennetavoite supistuu huomattavasti. Sen sijaan, jos 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia on vähennettävä edelleen rajoitettaessa 
epäsuoraa maankäytön muutosta liikennetavoitteen puitteissa, komissio pitää 
parempina Euroopan parlamentin tarkistuksia 153 ja 154, joissa otettaisiin huomioon 
lisätoimet, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja energiansäästöä liikenteessä.  

3. Laskentakerroin 5 uusiutuvalle sähkölle sähköisissä maantieajoneuvoissa ja 2,5 
sähköjunille 

Komission ehdotus ei sisältänyt laskentakertoimia sähköautoille ja sähköjunille. 
Komissio voisi kuitenkin osana yleistä kompromissia sopia laskentakertoimesta 5 
maantieajoneuvoille. Komissio vastustaa sitä, että otetaan käyttöön uusiutuvan sähkön 
laskentakerroin junissa, koska se alentaisi huomattavasti liikennetavoitteen 
vaatimustasoa eikä loisi lisäkannustinta vähähiiliselle liikenteelle. Euroopan 
parlamentti ei komission ehdotuksen tavoin aseta uusia kertoimia eikä korota niitä. 

4. Ei-sitovan alatavoitteen asettaminen liitteen IX osassa A luetelluista raaka-aineista 
valmistetuille biopolttoaineille 

Kuten edellä todetaan, neuvoston tekstissä asetetaan jäsenvaltioille vaatimus asettaa 
ei-sitovat alatavoitteet tietyistä raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille vuodeksi 
2020 viitearvolla 0,5 prosenttiyksikköä energiasisältönä eli ennen kaksinkertaista 
huomioon ottamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa tästä viitearvosta 
käyttämällä erilaisia perusteluja, eikä noudattamatta jättämisestä ole seuraamuksia. 
Neuvoston tekstin yleisessä kontekstissa tämä säännös ei tarjoa juurikaan kannustinta 
siirtyä edistyneisiin biopolttoaineisiin, jotka olisivat liikenteessä vaihtoehto, joka ei 
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aiheuta epäsuoraa maankäytön muutosta. Komissio suosii tämän osatekijän 
vahvistamista ja suhtautuu periaatteessa myönteisesti Euroopan parlamentin 
tarkistukseen (181), mutta on jo ilmoittanut, että Euroopan parlamentin tarkistuksen 
alatavoite on liian kunnianhimoinen ja todennäköisesti erittäin kallis toteuttaa. 
 

5. Liitteen IX luetteloon lisätyt uudet raaka-aineet 
Komission ehdotus sisältää luettelon raaka-aineista, joille olisi asetettava lisää 
kannustimia, kun niitä tarjotaan biopolttoaineina. Neuvoston kanta sisältää useita uusia 
raaka-aineita. On tärkeää varmistaa, että niiden luokittelu ’edistyneiden (vähäisen 
epäsuoran maankäytön muutoksen) biopolttoaineiden’ raaka-aineiksi on luotettavaa ja 
tieteellisesti perusteltua ja että johdonmukaisuus lopullisen tekstin muiden osien 
kanssa (eli mitä aineita ylärajan puitteisiin sisällytetään) säilyy. 
 

6. Muut kuin liitteen IX luettelossa olevat uudet raaka-aineet 
Neuvoston kanta sisältää säännöksen, että myös ”sellaisista raaka-aineista valmistetut 
biopolttoaineet, joita ei luetella liitteessä IX ja jotka toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset olivat määritelleet jätteeksi, tähteiksi, non food -tuotannon selluloosaksi 
tai lignoselluloosaksi ja joita käytetään olemassa olevissa laitoksissa ennen tämän 
direktiivin hyväksymistä” otetaan huomioon edellä 4 kohdassa tarkoitetussa 
alatavoitteessa. Komissio katsoo, että säännöksen soveltamisala on liian laaja, se 
sisältää riskin epäyhtenäisestä soveltamisesta EU:ssa ja menee pidemmälle kuin 
nykyisten investointien jatkaminen, koska se antaa mahdollisuuden muutoksiin 
epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan direktiivin hyväksymiseen saakka. 
Tällainen säännös vaikuttaisi myös antavan ”toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille” oikeuden tehdä lopullinen tulkinta uusiutuvaa energiaa koskevan 
direktiivin vastaavasta osasta – vastoin oikeussääntöä, jota yleensä sovelletaan 
Euroopan unionin direktiivin tulkintaan. 
 

7. Epäsuoran maankäytön muutoksen raportointia koskevien säännösten 
heikentäminen 

Komission ehdotus sisältää jäsenvaltioille asetetun vaatimuksen raportoida kotimaisia 
tavoitteita varten tuotettujen biopolttoaineiden arvioiduista epäsuoran maankäytön 
muutoksen aiheuttamista päästöistä käyttämällä IFPRI-mallin mukaisia arvioituja 
arvoja. Neuvosto on muuttanut tätä vaatimusta siten, että jäsenvaltiot raportoivat vain 
biopolttoaineiden raaka-aineista ja komissio laatii raportin jäsenvaltioiden 
biopolttoaineiden kulutuksesta lisäämällä epäsuoraa maankäytön muutosta koskevat 
arvot, mikä tarkoittaa myös sitä, että kyseiset tiedot saadaan myöhemmin kuin jos 
jäsenvaltiot tuottaisivat ne. Neuvosto on myös korostanut epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevien arvojen epävarmaa luonnetta. Komission mielestä on parasta 
palauttaa sen alkuperäiset raportointivaatimukset. Katso myös komission kanta 
Euroopan parlamentin tarkistuksiin 60 ja 164. 
 

8. Uusiutuvan energian tilastollisten siirtojen laajentamisen siten, että siihen 
sisällytetään liikenteen alatavoite 

Neuvoston tekstissä otetaan käyttöön mahdollisuus tehdä tilastollisia siirtoja liikenteen 
tavoitteen saavuttamiseksi, mikä on jo sallittua uusiutuvaa energiaa koskevan 
tavoitteen osalta. Vaikka komissio ei pidäkään tätä muutosta tarpeellisena ottaen 
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huomioon, että liikenteen polttoaineet voidaan helposti myydä jäsenvaltiosta toiseen, 
se kuitenkin tunnustaa mahdollisuuden alentaa noudattamisen kustannuksia.  

9. Vapaaehtoisten järjestelmien vastavuoroinen tunnustaminen 
Komission mukaan vastavuoroisen tunnustamisen käsite vapaaehtoisten järjestelmien 
välillä, jotka komissio hyväksyi uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 18 artiklan 
6 kohdan mukaisesti, on tarpeeton 18 artiklan 7 kohdan perusteella. Viimeksi 
mainitulla varmistetaan se, että todentaminen vapaaehtoisilla järjestelmillä on 
tunnustettava jäsenvaltioissa ilman lisätodisteita noudattamisesta. Vastavuoroinen 
tunnustaminen komission 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti tunnustamien 
vapaaehtoisten järjestelmien välillä ei tue ajatusta siitä, että niillä voitaisiin hyväksyä 
uusia kestävyysnäkökohtia 18 artiklan 4 kohdan mukaisten yhdenmukaisten kriteerien 
lisäksi. Komissio suhtautuu myönteisesti neuvoston tekstiin siltä osin kun siinä 
annetaan komissiolle mahdollisuus arvioida ja nimenomaisesti hyväksyä kansallinen 
järjestelmä. Oikeudellisena seurauksena pitäisi kuitenkin olla samantasoinen 
tunnustaminen kuin 18 artiklan 6 kohdan mukaisilla vapaaehtoisilla järjestelmillä. 
Katso myös Euroopan parlamentin tarkistus 102, jossa vahvistettaisiin vastavuoroinen 
tunnustaminen kaikkien todentamisjärjestelmien välillä. Komissio tukee ajatusta 
vastavuoroisesta tunnustamisesta kansallisten järjestelmien välillä, mutta 
vapaaehtoisia järjestelmiä ei pitäisi pakottaa tunnustamaan kansallisia järjestelmiä. 

10. Laajennettu raportointi vapaaehtoisilla järjestelmillä 
Neuvoston tekstin mukaan vapaaehtoisia järjestelmiä vaaditaan raportoimaan 
säännöllisesti, komissio julkaisee kyseiset raportit ja komission on arvioitava miten 
vapaaehtoiset järjestelmät toimivat. Komissio hyväksyy tekstin, mutta tarvitaan 
oikeudellinen selvyys siitä, voidaanko kyseisiä muutoksia soveltaa nykyisiin 
vapaaehtoisiin järjestelmiin. Euroopan parlamentti (tarkistukset 58 ja 103) haluaa 
komission raportoivan vapaaehtoisten järjestelmien toiminnasta ja antavan tarvittaessa 
ehdotuksen, minkä komissio voi periaatteessa hyväksyä (tarvitaan lisää parannuksia ja 
selvennyksiä). 

11. Huonontuneiden maiden bonus 
Neuvoston tekstissä säilytetään huonontuneiden maiden bonus 
kasvihuonekaasusäästöjä koskevissa laskelmissa. Komissio on poistanut tämän 
osatekijän kasvihuonekaasulaskelmista, koska se ei ole yhdenmukainen 
kasvihuonekaasumenetelmien ja epäsuoraa maankäytön muutosta koskevan 
raportoinnin kanssa ja koska tämäntyyppisiä maita on vaikea määritellä. Komissio voi 
hyväksyä tämän asian säilyttämisen yleisesti tyydyttävän kompromissin puitteissa, 
mutta pitäisi parempana sitä, että annetaan säännöksiä, jotka koskevat pahoin 
saastuneella maalla kasvatettujen kasvien turvallista fyysistä erottamista. Euroopan 
parlamentti hyväksyi tämän osatekijän poistamisen komission tekstistä.  

12. Yhdistetään maankäyttöluokat ”viljelymaa” ja ”monivuotisten kasvien viljelymaa” 
Neuvoston tekstissä yhdistetään maakäyttöluokat ”viljelymaa” ja ”monivuotisten 
kasvien viljelymaa” kasvihuonekaasusäästöjen laskemista varten. Näin käsitellään 
mahdollista kysymystä, joka koskee kasvihuonekaasujen laskentamenetelmiä, kun 
”viljelymaa” muutetaan ”monivuotisten kasvien viljelymaaksi” ja takaisin. Vaikka 
komissio voisikin hyväksyä neuvoston ehdottamat muutokset tyydyttävän yleisen 
kompromissin yhteydessä, komissio on edelleen erittäin huolestunut mahdollisista 
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vaikutuksista unionin ulkopuolisten maiden biopolttoaineiden ympäristökestävyyteen 
ja katsoo, että asiaa voitaisiin käsiteltävä eri tavalla. (Tämä osatekijä ei sisälly 
komission tai Euroopan parlamentin tekstiin.)  

13. Uudelleentarkastelulauseke  
Neuvoston tekstin mukaan komission olisi raportoitava vuosi direktiivin voimaantulon 
jälkeen edistyneistä biopolttoaineista, epäsuoraa maankäytön muutosta koskevasta 
tutkimuksesta ja vähän epäsuoria maankäytön muutoksia aiheuttavien 
biopolttoaineiden tunnistamisesta ja sertifioinnista. Komission olisi raportoitava 
vuonna 2017 epäsuoraa maankäytön muutosta koskevista toimista, mukaan luettuna 
jälleen vähän epäsuoria maankäytön muutoksia aiheuttavien biopolttoaineiden 
sertifiointi sekä petosten ehkäisy ja vapaaehtoiset järjestelmät. Komissio ehdottaa 
painokkaasti sitä, että kaikista kohdista tehdään yksi uudelleentarkastelu vuonna 2017. 
Komissio myös kyseenalaistaa sen, onko hyödyllistä antaa vain vähän epäsuoria 
maankäytön muutoksia aiheuttaville biopolttoaineille oikeudellisia määritelmiä ennen 
kuin tällainen uudelleentarkastelu on suoritettu. Neuvosto myös lisää tekstiä, joka 
koskee raportoinnissa käytettävien arvioitujen epäsuoraa maankäytön muutosta 
koskevien arvojen ”väliaikaista” luonnetta. Uudelleentarkastelulausekkeessa olisi 
selvennettävä se, mitä seuraavaksi on tehtävä eli onko ”väliaikaiset” arvot säilytettävä 
vuoteen 2020 saakka vai onko ehdotettava ”lopullisia” arvoja. Komission mukaan 
Euroopan parlamentin tarkistukset 107, 189 ja 190 (jos niistä tehdään keskenään 
johdonmukaiset) voivat tarjota hyödyllisiä suuntaviivoja. 

14. Vain vähän epäsuoria maankäytön muutoksia aiheuttavien biopolttoaineiden 
käsite 

Kuten edellä mainitaan, neuvoston tekstissä annetaan määritelmä biopolttoaineille, 
”joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia”. Sen 
uudelleentarkastelua koskevassa lausekkeessa asetetaan vaatimus, jonka mukaan 
komission on laadittava kertomus, jossa annetaan kriteerit ”biopolttoaineiden, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia, tunnistamiseksi ja 
sertifioimiseksi”. Neuvoston tekstin määritelmässä erotetaan tämäntyyppiset 
biopolttoaineet biopolttoaineista, jotka valmistetaan liitteen IX osassa A luetelluista 
raaka-aineista. Komissio voisi hyväksyä lisätyön tällä alalla (sillä varauksella että se 
suoritetaan yhtenä työkokonaisuutena vuonna 2017), mutta on omaksuttava 
varovainen lähestymistapa sen varmistamiseksi, että kaikki raaka-aineet, jotka on 
määritelty sellaisiksi, että ne todennäköisesti eivät aiheuta epäsuoria maankäytön 
muutoksia, ovat todellakin tämän määritelmän mukaisia. Komissio ja Euroopan 
parlamentti eivät ole viitanneet tähän biopolttoaineiden luokkaan. 

15. Petosten ehkäisy 
Neuvoston tekstissä vaaditaan parempaa yhteistyötä kansallisten järjestelmien kesken 
sekä vapaaehtoisten järjestelmien ja kansallisten järjestelmien välillä, jäsenvaltioiden 
on edistettävä valvonta- ja jäljitysjärjestelmien kehittämistä ja käyttöä, jäsenvaltioiden 
on raportoitava petosten ehkäisytoimista ja komission on arvioitava vuonna 2017 
kyseisten toimien tehokkuutta ja annettava tarvittaessa ehdotus. Komissio voi 
hyväksyä neuvoston ehdottamat lisäykset. Myös Euroopan parlamentti on huolestunut 
petoksista (tarkistus 185). 

16. Delegoitujen säädösten poistaminen 
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Neuvoston tekstissä delegoidut säädökset, joiden soveltamisala on rajoitettu, 
säilytetään vain oletusarvojen lisäämiseksi polttoaineiden laatua koskevan direktiivin 
liitteeseen IV ja uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin liitteeseen V ja lisäämään 
raaka-aineet uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin liitteeseen IX. Neuvosto on 
sisällyttänyt ei lausuntoa -lausekkeen direktiivin 98/70/EY 11 artiklan 4 kohtaan ja 
direktiivin 2009/28/EY 25 artiklan 3 ja 4 kohtaan täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymistä varten.  

(a) Komissio katsoo, että direktiivejä on päivitettävä tieteen edistymisen ja tekniikan 
kehityksen myötä. Tämän tekeminen tavanomaisessa lainsäätämismenettelyssä olisi 
liian vaivalloista ja hidasta eikä sillä varmistettaisi riittävästi joustavuuden tai 
tehokkuuden tarvetta mukautumisessa polttoaineiden laatua koskevan direktiivin ja 
uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin puhtaasti teknisiin näkökohtiin tieteen 
edistyksen osalta niin, että ympäristönsuojelutavoitteet voidaan saavuttaa 
(kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen liikennealalla.). Useimpien ehdotettujen 
delegoitujen säädösten on tarkoitus korvata säädökset, jotka on hyväksytty 
direktiiveihin sisältyvässä aikaisemmassa valvonnan käsittävässä 
sääntelymenettelyssä (”lissabonisointi”). Komission mukaan puheenjohtajavaltion 
äskettäin ehdottama lähestymistapa perua komissiolle annettu toimivalta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä / täytäntöönpanosäädöksiä ja sisällyttää kaikki säännökset 
säädöksiin voi hämärtää eron epäolennaisten ja olennaisten direktiivien osien 
muutoksen/mukautuksen välillä. Tekniset mukautukset kuuluvat luonnollisesti edellä 
mainittuun ryhmään. Komissio tutkii tarvittaessa kompromissitekstit noudattaen 
annettua toimivaltaa koskevaa lähestymistapaa perussopimuksen sääntöjen 
mukaisesti, mikä merkitsee sitä että 290 ja 291 artiklan soveltamisalat sulkevat 
toisensa pois. Komissio suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin kantaan, jossa 
tuetaan täysin komission näkemystä, ja hakee edelleen kompromisseja, joissa 
hyväksytään delegoitujen säädösten käyttö.  

(b) Komissio vastustaa voimakkaasti delegoitujen valtuuksien poistamista, joka 
vaikuttaisi päätöksen 1999/468/EY nojalla käynnissä oleviin menettelyihin tai 
menettelyihin, jotka alkavat viimeistään [komissio päättää päivämäärästä] ja joilla 
täydennetään kumpaakin direktiiviä. Vaihtoehtoisesti tekstiin on sisällytettävä 
siirtymäkausi asetuksen (EU) N:o 182/2011 nojalla toteutettavien menettelyjen 
soveltamiselle. 

(c) Neuvosto on lisännyt myös ei lausuntoa -lausekkeen täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymistä varten. Komissio katsoo, että ei lausuntoa -lausekkeen sisällyttämiselle 
ei ole mitään erityistä perustetta, ja pyytää johdanto-osan kappaletta, jossa tällaisen 
lausekkeen sisällyttämistä perustellaan. Jos tällaista johdanto-osan kappaletta ei 
prosessin lopussa hyväksytä, komissio antaa asiasta peruslausuman. 

4. PÄÄTELMÄT/YLEISET HUOMIOT 
Vaikka neuvoston ensimmäisen käsittelyn poliittinen yhteisymmärrys ei komission mukaan 
täytä kaikkia alkuperäisen ehdotuksen keskeisiä tavoitteita, komissio katsoo kuitenkin, että 
ainoa keino tavanomaisen lainsäätämismenettelyn jatkamiseksi on olla vastustamatta sitä. 
Komissio pyrkii säilyttämään ne ehdotuksen osatekijät, jotka voivat edistää epäsuoran 
maankäytön muutoksen vaikutusten lieventämistä, sekä yleisen ympäristönsuojelullisen 
tavoitetason, kun biopolttoaineita käytetään liikenteessä. Tämä koskee myös joitain 
osatekijöitä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan. 
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5. KOMISSION LAUSUMAT 

 
Komissio on laatinut neuvoston pöytäkirjaan sisällytettäväksi seuraavan lausunnon: 

 

Komission lausuma neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevaan ehdotukseen 

[Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY 
muuttamisesta] 

KOM(2012) 595 lopullinen - 2012/0288 (COD). 

 

Komissio pitää valitettavana, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on 
huomattavasti alennettu perinteisistä biopolttoaineista aiheutuvan epäsuoran maankäytön 
muutoksen vaikutusten lieventämisen tavoitetasoa komission alkuperäiseen ehdotukseen 
verrattuna ja että siihen ei sisälly mitään merkittäviä kannustimia, jotka edistäisivät siirtymistä 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja muihin vaihtoehtoihin, jotka eivät aiheuta epäsuoraa 
maankäytön muutosta, kun uusiutuvia energialähteitä hyödynnetään liikenteessä. Komissio 
pitää valitettavana myös sitä, että neuvoston tekemät muutokset alentavat uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa direktiivissä asetetun uusiutuvia energialähteitä koskevan yleisen 
tavoitteen ympäristönsuojelullista tasoa3.  

Jotta lainsäädäntöprosessissa voitaisiin kuitenkin edetä, komissio ei vastusta neuvoston 
ensimmäisen käsittelyn kantaa. 

Komissio tekee siksi jatkossakin tiivistä yhteistyötä lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa 
lainsäädäntömenettelyn seuraavissa vaiheissa. Komissio pyrkii säilyttämään ne ehdotuksen 
osatekijät, jotka voivat edistää epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutusten lieventämistä, 
sekä yleisen ympäristönsuojelullisen tason, kun biopolttoaineita käytetään liikenteessä. Tämä 
koskee myös joitain osatekijöitä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ensimmäisen 
käsittelyn kantaan. Komissio toivoo, että näin voidaan löytää ratkaisu, joka vastaa Euroopan 
etuja perinteisten biopolttoaineiden kielteisten ympäristövaikutusten rajoittamisessa. 

                                                 
3 2009/28/EY 
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