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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2018 A8-0392/286 

Tarkistus  286 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 63 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (63 a) Kehittyneillä biopolttoaineilla 

odotetaan olevan merkittävä rooli 

ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisessä, ja siksi 

sisällyttämisvelvoitteen olisi myös 

täytyttävä erityisesti ilmailualalle 

toimitettavien polttoaineiden osalta. 

Unionin ja jäsenvaltioiden tasolla olisi 

kehitettävä toimintatapoja, joilla 

kannustetaan käytännön toimiin 

merenkulun polttoaineiden säästämiseksi, 

ja tutkimus- ja kehittämistoimilla olisi 

lisättävä tuuli- ja aurinkovoiman 

hyödyntämistä merenkulussa. 

Or. en 

Perustelu 

Liittyy 25 artiklaa koskeviin tarkistuksiin. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0392/287 

Tarkistus  287 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 68 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (68 a) Olisi entisestään korostettava 

synergiaa kiertotalouden, biotalouden ja 

uusiutuvan energian edistämisen välillä 

raaka-aineiden hyödyllisen käytön ja 

ympäristön kannalta parhaan tuloksen 

varmistamiseksi. Unionin ja 

jäsenvaltioiden käyttöön ottamissa 

uusiutuvan energian tuottamista tukevissa 

toimissa olisi aina otettava huomioon 

resurssitehokkuuden periaate ja 

biomassan optimoitu käyttö. 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvia energioita koskevan direktiivin olisi oltava kiertotalouden ja biotalouden 

periaatteiden mukainen ja edistettävä raaka-aineiden jälkimarkkinoita. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0392/288 

Tarkistus  288 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ’uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevalla energialla’ tarkoitetaan 

uusiutuvista, muista kuin fossiilisista 

lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- 

ja aurinkoenergiaa, (aurinkolämpö ja 

aurinkosähkö), geotermistä energiaa, 

ympäristön lämpöä, vuorovesi- ja 

aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, 

vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikoilla ja 

jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua 

ja biokaasua; 

a) ’uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevalla energialla’ tarkoitetaan 

uusiutuvista, muista kuin fossiilisista 

lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- 

ja aurinkoenergiaa, (aurinkolämpö ja 

aurinkosähkö), geotermistä energiaa, 

ympäristön energiaa, vuorovesi- ja 

aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, 

vesivoimaa, biomassaa, biometaania, 

kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 

syntyvää kaasua ja biokaasua; 

Or. en 

Perustelu 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määritelmään olisi lisättävä biometaani. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Tarkistus  289 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’biomassalla’ tarkoitetaan 

maataloudesta sekä kasvi- että eläinperäiset 

aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja 

niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös 

kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin 

olevien biologista alkuperää olevien 

tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 

biohajoavaa osaa sekä biologista alkuperää 

olevien jätteiden, teollisuus- ja 

yhdyskuntajätteet mukaan lukien, 

biohajoavaa osaa; 

c) ’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta 

(sekä kasvi- että eläinperäiset aineet 

mukaan lukien) metsätaloudesta ja niihin 

liittyviltä tuotannonaloilta, myös 

kalastuksesta ja vesiviljelystä mutta 

lukuun ottamatta geologisiin 

muodostumiin sisältyviä aineksia ja/tai 

fossiileja, peräisin olevien biologista 

alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja 

tähteiden biohajoavaa osaa sekä biologista 

alkuperää olevien jätteiden, teollisuus-, 

yritys- ja yhdyskuntajätteet mukaan lukien, 

biohajoavaa osaa ja bakteereja; 

Or. en 

Perustelu 

Olisi selvennettävä, että turve ja geologisiin muodostumiin sisältyvä tai fossiiliksi muuttunut 

materiaali jätetään ulkopuolelle. Bakteerit ovat uusiutuvan biomassan muoto, joka kasvaa 

fotosynteesin avulla tai ilman sitä. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Tarkistus  290 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – g alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) ’biopolttoaineilla’ tarkoitetaan 

nestemäisiä liikenteessä käytettäviä 

polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta; 

g) ’biopolttoaineilla’ tarkoitetaan 

nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 

käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 

biomassasta tai biomassalla; 

Or. en 

Perustelu 

Biopolttoaineiden määritelmän olisi katettava sekä nestemäiset että kaasumaiset 

biopolttoaineet. Biomassa voi toimia biologisena katalysaattorina, joka tuottaa polttoainetta 

suoraan biomassan kasvutuotteena. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Tarkistus  291 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – s alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

s) ’muuta kuin biologista alkuperää 

olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja 

kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla’ 

tarkoitetaan liikenteessä käytettäviä 

nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita, 

jotka eivät ole biopolttoaineita ja joiden 

energiasisältö on peräisin muista 

uusiutuvista energialähteistä kuin 

biomassasta; 

s) ’muuta kuin biologista alkuperää 

olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja 

kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla’ 

tarkoitetaan liikenteessä käytettäviä 

nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita, 

jotka eivät ole biopolttoaineita ja joiden 

energiasisältö on peräisin muista 

uusiutuvista energialähteistä kuin 

biomassasta, jonka osalta hiiliraaka-aine 

otetaan talteen ympäristön ilmasta; 

Or. en 

Perustelu 

Tätä säännöstä ei pitäisi soveltaa teollisuuden hiilen talteenottoon ja uudelleenkäytettäviin 

raaka-aineisiin, koska hiili ei ole pysyvää. Muuta kuin biologista alkuperää olevien 

uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määritelmään tehty 

muutos liittyy 25 artiklaan, jossa ne voidaan laskea uuteen sisällyttämisvelvoitteeseen. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Tarkistus  292 

Adina-Ioana Vălean 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – ee alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

ee) ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ 

biopolttoaineita, jotka tuotetaan liitteessä 

IX olevassa A osassa luetelluista raaka-

aineista; 

ee) ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ 

biopolttoaineita, jotka tuotetaan liitteessä 

IX olevassa A osassa luetelluista jäte- ja 

tähderaaka-aineista, jotka ovat 

jätehierarkian periaatteen mukaisia ja 

joilla ei ole merkittäviä syrjäyttäviä 

vaikutuksia tai merkittäviä vääristäviä 

vaikutuksia alueelliseen analyysiin 

perustuvien tuotteiden, jätteen tai jäämien 

markkinoihin; 

Or. en 

 

 


