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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/305 

Tarkistus  305 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 – e e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e e) ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ 

biopolttoaineita, jotka tuotetaan liitteessä 

IX olevassa A osassa luetelluista raaka-

aineista; 

e e) ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ 

biopolttoaineita, jotka tuotetaan 

liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista 

raaka-aineista ja jätteestä ja tähteistä 

saadusta biomassasta, joka ei ole peräisin 

ravinto- tai rehukasveista, jos tällainen 

biomassa täyttää 26 artiklassa säädetyt 

kestävyyskriteerit; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/306 

Tarkistus  306 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kunkin jäsenvaltion on 

varmistettava, että uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian osuus kaikissa 

liikennemuodoissa vuonna 2030 on 

vähintään 12 prosenttia kyseisen 

jäsenvaltion liikenteen energian 

loppukulutuksesta. Jotta voidaan 

saavuttaa tavoitteena oleva uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian 12 

prosentin osuus energian 

loppukulutuksesta, jäsenvaltioiden on 1 

päivästä tammikuuta 2021 edellytettävä, 

että polttoainetoimittajat sisällyttävät 

toimituksiinsa 25 artiklassa tarkoitetun 

vähimmäisosuuden uusiutuvaa energiaa. 

 Jotta biopolttoaineiden ja biokaasun 

käytöstä saatavat 

kasvihuonekaasupäästövähennykset 

voidaan ottaa huomioon tässä 

tavoitteessa, niiden on täytettävä 26 

artiklan 7 kohdassa säädetyt kriteerit 

verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin 28 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

menetelmän mukaisesti. 

 Kun jäsenvaltiossa ravinto- ja 

rehukasveista tuotettujen 

biopolttoaineiden osuus on alle 2 
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prosenttia eikä siten riitä kattamaan 

polttoainetoimittajan velvoitteen ja 

liikenteen alan 12 prosentin tavoitteen 

välistä eroa, kyseinen jäsenvaltio voi 

vastaavasti mukauttaa 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettua ylärajaansa 

enintään 2 prosenttiin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/307 

Tarkistus  307 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian kokonaisloppukulutusta 

jäsenvaltiossa laskettaessa 

biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä 

liikenteessä kulutettujen 

biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 

ravinto- tai rehukasveista, osuus saa olla 

enintään 7 prosenttia kyseisen jäsenvaltion 

maantie- ja rautatieliikenteen energian 

loppukulutuksesta. Tämä enimmäisosuus 

lasketaan 3,8 prosenttiin vuonna 2030 

liitteessä X olevassa A osassa vahvistetun 

kehityspolun mukaisesti. Jäsenvaltiot 

voivat asettaa matalamman 

enimmäisosuuden ja erottaa toisistaan 

erityyppiset biopolttoaineet, bionesteet ja 

biomassapolttoaineet, jotka on tuotettu 

ravinto- tai rehukasveista, esimerkiksi 

asettamalla matalamman enimmäisosuuden 

öljykasveista tuotettujen ravinto- tai 

rehukasvipohjaisten biopolttoaineiden 

osuudelle ottaen huomioon epäsuorat 

maankäytön muutokset. 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian kokonaisloppukulutusta 

jäsenvaltiossa laskettaessa 

biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä 

liikenteessä kulutettujen 

biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 

ravinto- tai rehukasveista, osuus saa olla 

enintään niiden osuus kyseisen 

jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevan energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2017 

ja enintään 7 prosenttia maantie- ja 

rautatieliikenteen energian 

kokonaisloppukulutuksesta. 

Palmuöljystä tuotettujen 

biopolttoaineiden ja bionesteiden osuuden 

on oltava 0 prosenttia vuodesta 2021 

alkaen. Jäsenvaltiot voivat asettaa 

matalamman enimmäisosuuden ja erottaa 

toisistaan erityyppiset biopolttoaineet, 

bionesteet ja biomassapolttoaineet, jotka on 

tuotettu ravinto- tai rehukasveista, 

esimerkiksi asettamalla matalamman 

enimmäisosuuden öljykasveista tuotettujen 

ravinto- tai rehukasvipohjaisten 

biopolttoaineiden osuudelle ottaen 

huomioon epäsuorat maankäytön 

muutokset ja muut tahattomat haitalliset 
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vaikutukset kestävyyteen. 

Or. en 



 

AM\1143324FI.docx  PE614.327v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/308 

Tarkistus  308 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 32 artiklan 

mukaisesti liitteessä IX olevassa A ja B 

osassa olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta raaka-aineiden 

lisäämiseksi luetteloon mutta ei luettelosta 

poistamiseksi. Kunkin delegoidun 

säädöksen on perustuttava tieteen ja 

tekniikan viimeisimmän kehityksen 

analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti 

huomioon direktiivissä 2008/98/EY 

vahvistetun jätehierarkian periaatteet 

unionin kestävyyskriteerien mukaisesti ja 

joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva 

raaka-aine ei lisää maantarvetta, edistää 

jätteiden ja tähteiden käyttöä, ei vääristä 

merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 

tähteiden markkinoita, vähentää 

huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä 

fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna eikä 

aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle eikä 

biologiselle monimuotoisuudelle. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 32 artiklan 

mukaisesti liitteessä IX olevassa A ja B 

osassa olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta. Kunkin delegoidun 

säädöksen on perustuttava tieteen ja 

tekniikan viimeisimmän kehityksen 

analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti 

huomioon kiertotalouden ja direktiivissä 

2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian 

periaatteet unionin kestävyyskriteerien 

mukaisesti ja joka tukee päätelmää, että 

kyseessä oleva raaka-aine ei lisää 

maantarvetta, edistää jätteiden ja tähteiden 

käyttöä, ei vääristä merkittävästi 

(sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden 

markkinoita, vähentää huomattavasti 

kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin 

polttoaineisiin verrattuna päästöjen 

elinkaariarvioinnin perusteella eikä 

aiheuta haittavaikutuksia ympäristölle eikä 

biologiselle monimuotoisuudelle. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/309 

Tarkistus  309 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

7 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio arvioi kahden vuoden välein 

liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan 

raaka-aineiden luettelon raaka-aineiden 

lisäämiseksi luetteloon tässä kohdassa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Ensimmäinen arviointi on suoritettava 

viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 

[tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. 

Komissio antaa tarvittaessa delegoituja 

säädöksiä liitteessä IX olevassa A ja B 

osassa olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 

luetteloon mutta ei luettelosta 

poistamiseksi. 

Komissio arvioi kahden vuoden välein 

liitteessä IX olevassa A ja B osassa olevan 

raaka-aineiden luettelon raaka-aineiden 

lisäämiseksi luetteloon tässä kohdassa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Ensimmäinen arviointi on suoritettava 

viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 

[tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. 

Komissio antaa tarvittaessa delegoituja 

säädöksiä liitteessä IX olevassa A ja B 

osassa olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 

luetteloon. Komissio toteuttaa 

erityisarvioinnin vuonna 2025 raaka-

aineiden poistamiseksi liitteestä IX, ja sen 

tuloksena mahdollisesti annettava 

delegoitu säädös on hyväksyttävä vuoden 

kuluessa kyseisestä arvioinnista. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/310 

Tarkistus  310 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

7 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Raaka-aineita voi poistaa liitteestä IX 

ainoastaan julkisen kuulemisen jälkeen ja 

6 artiklassa vahvistetun taloudellisen tuen 

vakauden periaatteiden mukaisesti. Jos 

raaka-aineita poistetaan, biopolttoaineita 

kyseisestä raaka-aineesta tuottavat 

olemassa olevat laitokset saavat pitää 

kyseistä energiaa uusiutuvana energiana 

ja ottaa sen huomioon 25 artiklassa 

säädetyssä polttoainetoimittajan 

velvoitteessa enintään aiempiin 

tuotantomääriinsä saakka, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 26 artiklan 

soveltamista. 

Or. en 



 

AM\1143324FI.docx  PE614.327v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/311 

Tarkistus  311 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

Liite IX – B osa – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Melassit, jotka tuotetaan 

sivutuotteena sokerijuurikkaan tai 

sokeriruo’on jalostuksessa edellyttäen, 

että on noudatettu sokerintuotannon 

parhaita teollisuusstandardeja. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission ehdotuksessaan 

muuttamiin säännöksiin. Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä syistä ja liittyy 

kiinteästi muihin tarkistuksiin. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/312 

Tarkistus  312 

Fredrick Federley 

ALDE-ryhmän puolesta 

José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

Seán Kelly 

PPE-ryhmän 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 

Liite X – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

A osa: [...] Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joita on esitetty komission ehdotuksessaan 

muuttamiin säännöksiin. Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä syistä ja liittyy 

kiinteästi muihin tarkistuksiin. 

 


