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LYHYET PERUSTELUT

Maaliskuussa 2006 ja 2007 pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa kehotettiin ottamaan 
käyttöön unionin energia- ja ilmastonmuutospolitiikka, joilla edistetään uusiutuvia 
energialähteitä. Komissio ehdottaa tämän vuoksi uusiutuvaa energiaa koskevaa 
etenemissuunnitelmaa, joka tässä direktiiviehdotuksessa on nyt saanut säädöksen muodon.

Ehdotetun direktiivin sisältö
Tähän asti uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä ja maatalouspohjaisista 
polttoaineista on annettu yksittäisiä direktiivejä, mutta yhdessäkään säädöksessä ei ole 
käsitelty lämmitystä ja jäähdytystä uusiutuvien energialähteiden avulla.
Ehdotetussa direktiivissä vahvistetaan periaatteet, joiden avulla voidaan varmistaa, että 
uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta EU:ssa nousee vähintään 
20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja määritellään kullekin jäsenvaltiolle kansalliset 
kokonaistavoitteet mutta annetaan jäsenvaltioiden itse määritellä tärkeimpien kohdealojen –
sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä liikenteen – osuuden kansallisesta 
tavoitteesta. Siinä kuitenkin ehdotetaan 10 prosentin pakollista vähimmäisosuutta uusiutuvien 
energialähteiden (pääasiassa maatalouspohjaisten polttoaineiden) käytölle liikenteessä.
Jäsenvaltioiden toimia voidaan tasapainottaa niiden "luonnollisten" mahdollisuuksien mukaan 
kahden joustomekanismin avulla:
– alkuperätakuiden kauppa EU:ssa
– uusiutuvan energian tuonti kolmansista maista

Valmistelijan kanta
Valmistelija pitää ensinnäkin valitettavana, että direktiiviehdotuksessa ei käsitellä 
nimenomaisesti puuenergiaa ja sen kestävyyskriteereitä.
Hän katsoo, että EU:n on saatettava oma tuotanto ja tuonti tasapainoon, mikäli se haluaa 
vähentää energiariippuvuuttaan ja parantaa kasviproteiinin tarjontaa. On kuitenkin suosittava 
uusiutuvan energian hajautettua ja paikallista tuotantoa ja lyhyitä taloudellisia kiertoja, jotka 
parantavat ympäristöön liittyvää ja alueellista energiatasapainoa ja edistävät työpaikkojen 
luomista maaseudulle.
EU:n on lisäksi sovellettava vastaavia kestävyyskriteereitä omaan tuotantoon ja tuontiin.
Valmistelija katsoo, että nykyisen elintarvikkeiden hinnannousun ja elintarvikekriisin vuoksi 
on tarpeen välttää maataloustuotannon elintarvike- ja energiakäytön välisiä ristiriitoja. Hän 
ehdottaakin luopumista 10 prosentin tavoitteen sitovuudesta ja katsoo, että tavoite on 
saavutettava pääasiassa käyttäen muuhun kuin ravinnoksi tarkoitettuja uusiutuvia orgaanisia 
aineita, sekä kehottaa komissiota edistämään pikemminkin toisen sukupolven 
maatalouspohjaisten polttoaineiden tutkimusta ja kehittämistä. Maatalouspohjaisiin 
polttoaineisiin sovellettavissa kriteereissä puolestaan on viitattava taloudelliseen, ympäristöä 
koskevaan ja sosiaaliseen kestävyyteen.
Lopuksi valmistelija haluaa muistuttaa, että sitovana päätavoitteena on 20 prosenttia energian 
kokonaiskulutuksesta, joten on aiheellista kannustaa fossiilisen energian kulutuksen 
vakaannuttamiseen ja myöhemmin vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä, jotta voidaan 
hallita sekä osoittaja (uusiutuvan energian tarjonta) että nimittäjä (energian loppukulutus, 
johon on laskettu mukaan kaikki käyttötavat).
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian käytön lisääminen on
tärkeä osa toimenpidekokonaisuutta, joka 
on tarpeen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ilmastomuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sitoumusten noudattamiseksi ja 
vuoden 2012 jälkeisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien muiden Euroopan tasoisten ja 
kansainvälisten sitoumusten täyttämiseksi. 
Sillä on myös tärkeä tehtävä edistettäessä 
energiansaannin varmuutta, edistettäessä 
teknologian kehitystä ja luotaessa 
työllistymis- ja aluekehitysmahdollisuuksia 
varsinkin maaseudulla. 

(1) Unionin energiankulutuksen 
hallitseminen ja vähentäminen sekä
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian käytön lisääminen ovat
tärkeä osa toimenpidekokonaisuutta, joka 
on tarpeen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ilmastomuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sitoumusten noudattamiseksi ja 
vuoden 2012 jälkeisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien muiden Euroopan tasoisten ja 
kansainvälisten sitoumusten täyttämiseksi. 
Niillä on myös tärkeä tehtävä edistettäessä 
energiansaannin varmuutta, edistettäessä 
teknologian kehitystä ja luotaessa 
työllistymis- ja aluekehitysmahdollisuuksia 
varsinkin maaseudulla.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Biopolttoaineiden käytön lisääminen 
liikenteessä on tehokkaimpia tapoja, joilla 
yhteisö voi vähentää riippuvuuttaan 
tuontiöljystä – jonka osalta 
toimitusvarmuusongelma on kaikkien 
ajankohtaisin – ja vaikuttaa liikenteen 
polttoainemarkkinoihin.

(2) Koska liikenne on taloudenala, jolla 
kasvihuonekaasupäästöt kasvavat 
kaikkein nopeimmin ja jolla unionin 
energiariippuvuus on akuutti ongelma, on 
tarpeen parantaa liikenteen 
polttoaineiden laatua, vähentää 
polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä, 
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kehittää muista kuin fossiilisista 
uusiutuvista orgaanisista aineista 
tuotettuja polttoaineita ja edistää 
kestävämpiä ja energiataloudellisempia 
liikennemuotoja, kuten joukkoliikennettä 
ja rautatie-maantiekuljetuksia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kiinteät uusiutuvat polttoaineet, 
kuten puuenergia, ovat tärkein
uusiutuvan energian lähde unionissa. 
Biomassaa käyttävistä lämmitys- tai 
jäähdytysverkoista ei kuitenkaan ole 
annettu unionin lainsäädäntöä. Siksi on 
vahvistettava puubiomassan käyttöä 
koskevat kestävyyskriteerit, jotka koskevat 
energiatehokasta sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa kattiloissa ja 
metsävarojen kestävää hoitoa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Biokaasun tuottamisessa käytettävät 
maatalousjätteet, kuten kiinteä lanta ja 
lietelanta, sekä muut eläinperäiset tai 
eloperäiset jätteet tarjoavat huomattavia 
ympäristöetuja lämmön ja sähkön 
tuotannon sekä biopolttoaineiden 
tuotannon osalta, kun otetaan huomioon 
merkittävät mahdollisuudet karsia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Hajautetusta 
luonteestaan ja alueellisista 
investoinneista johtuen biokaasun 
tuotantolaitokset voivat edistää 
ratkaisevasti kestävää kehitystä 
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maaseutualueilla ja tarjota 
maanviljelijöille uusia 
ansiomahdollisuuksia.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kannattavien ja kestävien 
uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 
koskevan tutkimuksen edistämistä 
Euroopan unionissa olisi aiempaa 
enemmän suunnattava toisen ja 
kolmannen sukupolven biopolttoaineiden 
kehittämiseen sekä sellaisten 
biopolttoaineiden kehittämiseen, joiden 
avulla on mahdollista vähentää 
merkittävästi kasvihuonekaasuja.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Elintarvikkeiden hinnannousu 
johtuu useiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, kuten 
ennennäkemättömästä pörssikeinottelusta 
maataloustuotteiden termiinikaupassa, 
siirtymävaiheessa olevien maiden 
kysynnän kasvusta, maatalouspohjaisten 
polttoaineiden kehityksestä mutta myös 
poikkeuksellisista sääoloista johtuvista 
sadonmenetyksistä. Koska tilanne on 
äärimmäisen huolestuttava, unionin 
velvollisuutena on välttää kaikenlaista 
kilpailua elintarvike- ja energiatuotannon 
välillä ja asettaa etusijalle 
elintarvikevarmuus. 
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tässä yhteydessä komission ehdotus 
poistaa yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) kokonaistarkastuksen yhteydessä 
energiakasvien tuki, joka on 45 euroa 
hehtaarilta, on merkittävä. Näin 
säästetyillä rahasummilla olisi 
rahoitettava toisen sukupolven 
maatalouspohjaisia polttoaineita 
koskevaa tutkimusta ja kehitystä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
seurattava ohjeellista kehityspolkua kohti 
tavoitteitaan ja laatia muun muassa 
alakohtaiset tavoitteet sisältävä kansallinen 
toimintasuunnitelma pitäen mielessä, että 
biomassalla on monia eri käyttökohteita ja 
käyttöön olisi välttämätöntä saada uusia 
biomassavaroja.

(11) Kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
seurattava ohjeellista kehityspolkua kohti 
tavoitteitaan ja laatia muun muassa 
alakohtaiset tavoitteet sisältävä kansallinen 
toimintasuunnitelma pitäen mielessä, että 
biomassalla on monia eri käyttökohteita ja 
käyttöön olisi välttämätöntä saada uusia 
biomassavaroja. Uusien biomassavarojen 
olisi kuitenkin oltava unionin alueella 
säädettyjen ympäristönormien mukaisia.

Perustelu

Biomassan ja biopolttoaineiden tuonti on kiellettävä sellaisista maista, jotka eivät noudata 
Euroopan unionin alueen ympäristönormeja. Tällainen tuonti ei ole perusteltua. Tavoitteen, 
jonka mukaan Euroopan unionin energiataseessa on lisättävä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta, on perustuttava yhteisön potentiaaliin.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Biomassa toimii hiilivarastona, 
koska kasvit ottavat kasvaessaan 
hiilidioksidia talteen ilmakehästä 
(yhteyttäminen lehtivihreän avulla) ja 
sitovat sen, kunnes ne poltetaan tai ne 
ovat pitkälle hajonneita. Puun käyttö 
rakennusmateriaalina mahdollistaa hiilen 
talteenoton jatkumisen tuotteen koko 
elinkaaren ajan, mikä synnyttää todellisia 
hiilinieluja edellyttäen kuitenkin, että 
metsiä hoidetaan kestävällä tavalla.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta voitaisiin vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta 
energian tuonnista, on syytä panostaa 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiseen sekä energiatehokkuuden 
nostamiseen.

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden merkittävä kehittyminen edellyttää energian 
kokonaiskulutuksen huomattavaa alentamista (erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden avulla).
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Uusiutuvista energialähteistä yhteisön 
ulkopuolella tuotettu tuontisähkö voidaan 
ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
tavoitteiden täyttämisessä. Jotta 
vältyttäisiin kasvihuonekaasupäästöjen 
nettokasvulta, joka aiheutuisi nykyisten 
uusiutuvien energialähteiden 
monimuotoistumisesta ja niiden 
korvautumisesta kokonaan tai osittain 
perinteisillä energialähteillä, huomioon 
olisi otettava ainoastaan sellaisissa 
uusiutuvan energian tuotantolaitoksissa 
tuotettu sähkö, jotka otetaan käyttöön 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. 
Jotta tällainen tuonti voitaisiin luotettavasti 
jäljittää ja määrittää, sen on tapahduttava 
alkuperätakuujärjestelmän puitteissa. 
Kolmansien maiden kanssa tullaan 
harkitsemaan sopimuksia tällaisesta 
uusiutuvista energialähteistä tuotetulla 
sähköllä käytävästä kaupasta.

(18) Uusiutuvista energialähteistä yhteisön 
ulkopuolella tuotettu tuontisähkö voidaan 
ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
tavoitteiden täyttämisessä. Jotta 
vältyttäisiin kasvihuonekaasupäästöjen 
nettokasvulta, joka aiheutuisi nykyisten 
uusiutuvien energialähteiden 
monimuotoistumisesta ja niiden 
korvautumisesta kokonaan tai osittain 
perinteisillä energialähteillä, huomioon 
olisi otettava ainoastaan sellaisissa 
uusiutuvan energian tuotantolaitoksissa 
tuotettu sähkö, jotka otetaan käyttöön 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. 
Jotta tällainen tuonti voitaisiin luotettavasti 
jäljittää ja määrittää, sen on tapahduttava 
alkuperätakuujärjestelmän puitteissa. 
Kolmansien maiden kanssa olisi harkittava
sopimuksia vain, mikäli ne noudattavat 
unionin alueella voimassa olevia 
ympäristönormeja.

Perustelu

Biomassan ja biopolttoaineiden tuonti kolmansista maista on kustannustehokkuudeltaan 
keskinkertaista ja vaikuttaa kielteisesti ympäristöön, mikäli osa kolmansista maista tuottaa 
raaka-aineita kestävyyskriteereitä noudattamatta.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Vastatakseen elintarvikkeiden 
hinnannousuun unionin olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla parannetaan 
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maataloustuotteiden tarjontaa ja taataan 
elintarvikevarmuus, kuten 
biopolttoaineita koskevien 
kestävyyskriteereiden edistäminen ja 
toisen ja kolmannen sukupolven 
biopolttoaineiden kehittäminen unionissa 
ja muualla maailmassa sekä 
maatalousalan tutkimusten edistäminen.

Perustelu

Komissio antoi 20. toukokuuta 2008 tiedonannon, jossa se esittää poliittisia toimenpiteitä, 
joilla voidaan lieventää maailman elintarvikkeiden hinnannousun seurausten vaikutuksia. 
Näitä näkökohtia käsitellään strategian kolmessa kohdassa.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Brysselin Eurooppa-neuvosto kehotti 
maaliskuussa 2007 komissiota laatimaan 
ehdotuksen kaikkien uusiutuvien 
energialähteiden käytön kattavaksi 
direktiiviksi, joka voisi sisältää kriteerit ja 
säännökset bioenergian kestävälle 
tuotannolle ja käytölle. Näiden kriteereiden 
olisi oltava johdonmukainen osa 
laajempaa, biopolttoaineiden lisäksi myös 
muut bionesteet sisältävää järjestelmää. 
Tällaiset ympäristökestävyyskriteerit 
olisikin sisällytettävä tähän direktiiviin. 
Hajanaisesta lähestymistavasta aiheutuisi 
elinkeinoelämälle lisäkustannuksia ja 
ympäristön kannalta epäjohdonmukaisia 
vaikutuksia, joten biopolttoaineita 
koskevien tämän direktiivin 
ympäristökestävyyskriteerien on oltava 
linjassa direktiivin 98/70/EY kanssa. 
Lisäksi komission olisi vuonna 2010 
tarkasteltava tilannetta uudelleen sen 
suhteen, olisiko mukaan otettava muita 
biomassasovelluksia.

(36) Brysselin Eurooppa-neuvosto kehotti 
maaliskuussa 2007 komissiota laatimaan 
ehdotuksen kaikkien uusiutuvien 
energialähteiden käytön kattavaksi 
direktiiviksi, joka voisi sisältää kriteerit ja 
säännökset bioenergian kestävälle 
tuotannolle ja käytölle. Näiden kriteereiden 
olisi oltava johdonmukainen osa 
laajempaa, biopolttoaineiden lisäksi myös 
muut bionesteet sisältävää järjestelmää. 
Tällaiset ympäristökestävyyskriteerit 
olisikin sisällytettävä tähän direktiiviin. 
Hajanaisesta lähestymistavasta aiheutuisi 
elinkeinoelämälle lisäkustannuksia ja 
ympäristön kannalta epäjohdonmukaisia 
vaikutuksia, joten biopolttoaineita 
koskevien tämän direktiivin 
ympäristökestävyyskriteerien on oltava 
linjassa direktiivin 98/70/EY kanssa. 
Lisäksi komission olisi määriteltävä ennen 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa 
kestävyyskriteerit muille 
biomassasovelluksille ja arvioitava niiden 
käyttöön mahdollisesti liittyviä ristiriitoja 
erityisesti puun teollisuuskäytön kanssa.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta talouden toimijat välttyisivät 
tekemästä turhaan työlästä tutkimustyötä ja 
jotta energiakäyttöön ei otettaisi hyvin 
hiilipitoista maata, joka jälkikäteen 
saattaisi osoittautua biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden raaka-aineiden 
tuotantoon kelpaamattomaksi, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotantokäyttöön ei pitäisi muuntaa sen 
tyyppisiä maita, joiden muuntamisen 
yhteydessä tapahtuvaa hiilivarannon 
pienentymistä ei voida ilmastonmuutoksen 
vastaisten toimien kiireellisyys huomioon 
ottaen kohtuullisessa ajassa kompensoida 
tuotettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden aikaansaamilla 
kasvihuonekaasusäästöillä. Maailman 
hiilivarantojen kartoitusten perusteella 
näyttäisi siltä, että tällaisia maita ovat 
kosteikot ja pysyväisluonteinen metsämaa.

(38) Jotta talouden toimijat välttyisivät 
tekemästä turhaan työlästä tutkimustyötä ja 
jotta energiakäyttöön ei otettaisi hyvin 
hiilipitoista maata, joka jälkikäteen 
saattaisi osoittautua biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden raaka-aineiden 
tuotantoon kelpaamattomaksi, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotantokäyttöön ei pitäisi muuntaa sen 
tyyppisiä maita, joiden muuntamisen 
yhteydessä tapahtuvaa hiilivarannon 
pienentymistä ei voida ilmastonmuutoksen 
vastaisten toimien kiireellisyys huomioon 
ottaen kohtuullisessa ajassa kompensoida 
tuotettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden aikaansaamilla 
kasvihuonekaasusäästöillä. Maailman 
hiilivarantojen kartoitusten perusteella 
näyttäisi siltä, että tällaisia maita ovat 
kosteikot ja aarniometsät.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Maaperältään tai 
kasvillisuudeltaan hyvin hiilipitoista 
maata ei pitäisi myöskään käyttää muiden 
uusiutuviin energiavaroihin liittyvien 
hankkeiden kehittämiseen, kuten 
tuuliturbiinien ja niihin liittyvien 
rakenteiden, esimerkiksi kelluvan 
tuulivoimalan tai muun infrastruktuurin, 
rakentamiseen. Tällaisten hankkeiden 
vaikutus suohon olisi väistämättä 
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turvesuon kuivuminen laajoilla alueilla ja 
maahan varastoituneen hiilen 
vapautuminen ilmakehään, mikä johtaisi 
hiilidioksidin muodostumiseen.

Perustelu

Soissa on runsaat hiilivarannot. Tuulivoimaloiden, kelluvien tuulivoimaloiden ja muun 
infrastruktuurin rakentaminen häiritsee luonnollista kuivattamista ja suon kuivumista. Siten 
hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään aiheuttaisi enemmän hiilidioksidipäästöjä, kuin mitä 
tuulivoimalalla voitaisiin koskaan säästää.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tässä direktiivissä biopolttoaineille ja 
muille bionesteille asetetut kannustimet 
sekä biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden kasvava maailmankysyntä 
eivät saisi johtaa biologisesti 
monimuotoisten maa-alueiden 
tuhoutumiseen. Tällaiset uusiutumattomat 
luonnonvarat, joiden arvo koko 
ihmiskunnalle on tunnustettu monissa 
kansainvälisissä sopimuksissa, olisi 
säilytettävä. Lisäksi kuluttajat Euroopan 
yhteisössä pitäisivät moraalisesti 
tuomittavana asiana sitä, että heidän 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käyttönsä voisi tuhota biologisesti 
monimuotoisia alueita. Näistä syistä on 
laadittava kriteerit, joilla varmistetaan, että 
biopolttoaineisiin ja muihin bionesteisiin 
sovelletaan kannustimia vain, jos voidaan 
taata, että ne eivät ole peräisin biologisesti 
monimuotoiselta maalta. Valituissa 
kriteereissä metsää pidetään biologisesti 
monimuotoisena, jos sitä ei ole 
huomattavassa määrin muokattu ihmisen 
toimesta [tätä määritelmää käyttävät 
Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestö FAO, Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomissio 

(39) Tässä direktiivissä biopolttoaineille ja 
muille bionesteille asetetut kannustimet 
sekä biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden kasvava maailmankysyntä 
eivät saisi johtaa biologisesti 
monimuotoisten maa-alueiden 
tuhoutumiseen. Tällaiset uusiutumattomat 
luonnonvarat, joiden arvo koko 
ihmiskunnalle on tunnustettu monissa 
kansainvälisissä sopimuksissa, olisi 
säilytettävä. Lisäksi kuluttajat Euroopan 
yhteisössä pitäisivät moraalisesti 
tuomittavana asiana sitä, että heidän 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käyttönsä voisi tuhota biologisesti 
monimuotoisia alueita ja vaarantaa 
elintarvikevarmuuden jäsenvaltioissa ja 
kolmansissa viejämaissa. Näistä syistä on 
laadittava kriteerit, joilla varmistetaan, että 
biopolttoaineisiin ja muihin bionesteisiin 
sovelletaan kannustimia tai että niitä 
tuodaan unionin alueelle vain, jos voidaan 
taata, että ne eivät ole peräisin biologisesti 
monimuotoiselta maalta tai että ne eivät 
vaikuta elintarvikevarmuuteen 
tuottajamaissa. Valituissa kriteereissä 
metsää pidetään biologisesti 
monimuotoisena, jos sitä ei ole 
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UN/ECE sekä Euroopan metsien suojelua 
käsittelevä ministerikokous (MCFPE)] tai 
jos se on ympäristönsuojelutarkoituksessa 
suojeltu kansallisella lainsäädännöllä. 
Tiettyjen laidunmaiden erityisen biologisen 
monimuotoisuuden vuoksi olisi 
asianmukaista, että tällaisilta alueilta 
saatavista raaka-aineista valmistettuja 
biopolttoaineita ei hyväksyttäisi tässä 
direktiivissä säädettyjen kannustimien 
piiriin. Komission olisi vahvistettava 
tarvittavat kriteerit ja/tai maantieteelliset 
alueet tällaisten biologisesti erityisen 
monimuotoisten laidunmaiden 
määrittelemiseksi parhaan saatavilla olevan 
tieteellisen tiedon pohjalta ja 
asianmukaisten kansainvälisten normien 
mukaisesti.

huomattavassa määrin muokattu ihmisen 
toimesta [tätä määritelmää käyttävät 
Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestö FAO, Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomissio 
UN/ECE sekä Euroopan metsien suojelua 
käsittelevä ministerikokous (MCFPE)] tai 
jos se on ympäristönsuojelutarkoituksessa 
suojeltu kansallisella lainsäädännöllä.
Tiettyjen laidunmaiden erityisen biologisen 
monimuotoisuuden vuoksi olisi 
asianmukaista, että tällaisilta alueilta 
saatavista raaka-aineista valmistettuja 
biopolttoaineita ei hyväksyttäisi tässä 
direktiivissä säädettyjen kannustimien 
piiriin. Komission olisi vahvistettava 
tarvittavat kriteerit ja/tai maantieteelliset 
alueet tällaisten biologisesti erityisen 
monimuotoisten laidunmaiden 
määrittelemiseksi parhaan saatavilla olevan 
tieteellisen tiedon pohjalta ja 
asianmukaisten kansainvälisten normien 
mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) EU:ssa tuotetuista raaka-aineista 
valmistettujen biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden olisi oltava myös EU:n 
maatalouden ympäristövaatimusten 
mukaisia. Tällaisten kriteerien 
soveltaminen tuontiin kolmansista maista 
on hallinnollisesti ja teknisesti 
mahdotonta.

(40) EU:ssa tuotetuista raaka-aineista 
valmistettujen biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden olisi oltava myös EU:n 
maatalouden ympäristövaatimusten 
mukaisia. Sertifiointijärjestelmissä olisi 
määritettävä kyseisten polttoaineiden 
tuotannon ympäristökestävyydelle 
vähimmäisnormit, joita sovelletaan myös 
kolmansista maista peräisin olevaan 
tuontiin, jotta edistettäisiin kestävyyttä 
maailmanlaajuisella tasolla.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Jotta biopolttoaineiden tuotantoa 
unionin alueella lisättäisiin kestävästi, 
velvoitekesannointi on lakkautettava 
mahdollisimman nopeasti eli asetus (EY) 
N:o 1782/20031 on kumottava. Tämä olisi 
toteutettava yhdessä muiden luonnon 
monimuotoisuuden säilyvyyttä koskevien 
toimenpiteiden kanssa.

________
1 EUVL L 270, 21.10.2003, s. 56, asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 479/2008 (EUVL
L 148, 6.6.2008, s. 1).

Perustelu

Velvoitekesannointi on syytä lakkauttaa yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksesta (EY) N:o 1782/2003 poikkeamisesta 
26. syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2007 nojalla.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Komission olisi vuoteen 2010 
mennessä laadittava analyysi biomassan 
energiakäytön, biopolttoaine- ja 
bionestekäyttöä lukuun ottamatta, 
ympäristökestävyysjärjestelmän
vaatimuksista ottaen huomioon tarve 
hallinnoida biomassavaroja kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

(47) Komission olisi ennen tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa laadittava 
analyysi biomassan energiakäytön 
vaikutuksia ympäristökestävyyteen ja 
elintarvikevarmuuteen koskevan 
arvioinnin vaatimuksista ottaen huomioon 
tarve hallinnoida biomassavaroja kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Unionin maataloudessa ja 
metsätaloudessa on pystytty merkittävästi 
lieventämään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia, minkä osoittaa maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen 
10 prosentilla vuosina 1990–2004 unionin 
15 jäsenvaltiossa ja 14 prosentilla unionin 
25 jäsenvaltiossa. Vuoteen 2010 mennessä 
unionin maatalouden päästöjen odotetaan 
olevan 16 prosenttia alhaisemmat kuin 
vuonna 1990. Edistyksestä huolimatta 
olisi suhtauduttava myönteisesti kaikkiin 
toimiin, joilla edistetään uusia 
energiatehokkaita tuotantotapoja ja 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
edelleen muun muassa rahoittamalla 
investointeja ja tutkimuksia tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 b) Komissio totesi 
26 päivänä marraskuuta 1997 
antamassaan tiedonannossa 
"Tulevaisuuden energia: uusiutuvat 
energialähteet – Yhteisön strategiaa ja 
toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen 
kirja" (KOM(1997)0599), että 
biomassasta tuotettavan energian määrää 
olisi lisättävä yli kaksinkertaiseksi, jotta 
saavutettaisiin tavoite lisätä uusiutuvien 
lähteiden osuutta energian 
hankintalähteistä.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 c) Euroopan parlamentti totesi 
kestävästä maataloudesta ja biokaasusta: 
tarve tarkistaa EU:n lainsäädäntöä 
12 päivänä maaliskuuta 2008 
antamassaan päätöslauselmassa1, että 
biokaasuntuotantoa on mahdollista lisätä 
huomattavasti, etenkin kun otetaan 
huomioon kotieläintuotannosta saatavan 
karjanlannan sekä lietteen, jätteiden ja 
ruoan- ja rehuntuotantoon 
soveltumattomien kasvien mahdollinen 
käyttö biokaasun ensisijaisina raaka-
aineina. Jotta mahdollisuus voidaan 
hyödyntää, unioni tarvitsee 
johdonmukaisen biokaasupolitiikan, mikä 
edellyttää asiaankuuluvien unionin 
politiikanalojen, kuten uusiutuvia 
energialähteitä koskevan politiikan, 
yhteisen maatalouspolitiikan ja 
maaseudun kehittämispolitiikan sekä 
aluekehityspolitiikan, yhteensovittamista. 
On tarpeen toteuttaa biokaasulaitosten 
rakentamiseen ja tukemiseen tähtääviä ja 
kansalliseen tai alueelliseen 
vaikutustenarviointiin perustuvia 
toimenpiteitä, joilla tuetaan laitoksia, 
joiden ympäristöhyödyt ovat kansallisesti 
ja/tai alueellisesti suurimmat ja jotka ovat 
taloudellisesti elinkelpoisia. Mikäli 
aluekehitystä ja maaseudun kehittämistä 
koskeva sääntely kieltää kyseisten 
toimenpiteiden rahoittamisen, kyseistä 
sääntelyä on aihetta muuttaa. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kansallisia ja alueellisia suunnitelmia 
vähentääkseen juridisia ja hallinnollisia 
esteitä. Maakaasun tai muiden fossiilisten 
polttoaineiden ei pidä saada 
etuuskohtelua alueilla, joilla 
kaukolämpöverkkoon on mahdollista 
myydä biokaasulla tuotettua lämpöä. 
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Maatalouden raaka-aineista valmistetun 
biokaasun tuotannosta olisi toimitettava 
vuotuiset tilastot ja raportit, jotta 
tavoitteiden seuraaminen olisi 
mahdollista.
__________
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, 
P6_TA-PROV(2008)0095.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Sen 
tavoitteena on biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden sekä uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun lämmitys- ja 
jäähdytysenergian kestävyyskriteerien 
täysimittainen yhdenmukaistaminen.

Perustelu

Direktiiviin on sisällytettävä taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä koskevat kriteerit sekä 
ympäristökestävyyskriteerit.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) "biomassalla" tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; 

(b) "biomassalla" tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden osaa sekä 
teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden osaa, 
joka voi olla biohajoavaa; 

Perustelu

Direktiivissä on annettava biomassan määritelmä täsmällisesti, jotta vältettäisiin sen 
sekoittamista biohajoavuuden määritelmään, sillä uusiutumattomat tuotteet voivat olla 
biohajoavia. Sama koskee tuotteen uusiutuvaa alkuperää.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(f) "biopolttoaineilla" tarkoitetaan 
nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 
biomassasta; biopolttoaineiksi luetaan 
erityisesti seuraavat tuotteet:
(i) "bioetanoli": etanoli, joka kuuluu 
tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja 
yhteisestä tullitariffista 23 päivänä 
heinäkuuta 1987 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2658/871

nimikkeistön alanimikkeeseen 2207 10 00 
ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 
99 tilavuusprosenttia, joka tuotetaan 
biomassasta ja/tai jätteiden biohajoavasta 
osasta käytettäväksi biopolttoaineena ja 
jonka ominaisuudet täyttävät vähintään 
normin EN 15376 vaatimukset;
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(ii) "biodiesel": laadultaan dieselöljyä 
vastaava metyyliesteri, joka tuotetaan 
kasvi- tai eläinöljystä käytettäväksi 
biopolttoaineena;
(iii) "biokaasu": laadultaan maakaasua 
vastaavaksi puhdistettavissa oleva 
polttokaasu, joka tuotetaan biomassasta 
ja/tai jätteiden biohajoavasta osasta 
käytettäväksi biopolttoaineena, tai 
puukaasu;
(iv) "biometanoli": metanoli, joka 
tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena;
(v) "biodimetyylieetteri": dimetyylieetteri, 
joka tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena;
(vi) "bioETBE" (etyyli-tert-butyylieetteri): 
bioetanolin pohjalta tuotettu polttoaine. 
Biopolttoaineeksi laskettava bioETBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 47;
(vii) "bioMTBE (metyyli-tert-
butyylieetteri)": biometanolin pohjalta 
tuotettu polttoaine. Biopolttoaineeksi 
laskettava bioMTBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 36;
(viii) "synteettiset biopolttoaineet": 
biomassasta tuotetut synteettiset hiilivedyt 
tai synteettiset hiilivetyseokset;
(ix) "biovety": vety, joka tuotetaan 
biomassasta ja/tai jätteiden biohajoavasta 
osasta käytettäväksi polttoaineena;
(x) "puhdas kasviöljy": öljy, joka on 
tuotettu öljykasveista puristamalla, 
uuttamalla tai vastaavalla menetelmällä 
ja joka voi olla jalostamatonta tai 
jalostettua mutta ei kemiallisesti 
muunneltua, kun se soveltuu käytetyn 
moottorin tyyppiin ja täyttää päästöjä 
koskevat vaatimukset.
__________
1 ΕYVL L 256, 7.9.1987, s. 1, asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission asetuksella (EY) N:o. 360/2008 
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(EUVL L 111, 23.4.2008, s. 9).

Perustelu

On aiheellista toistaa neuvoston direktiivin 2003/30/EY 2 artiklan määritelmät, jotta 
varmistetaan yhdenmukaisuus ja oikeudellinen varmuus. Bioetanolin määritelmä on 
mukautettava voimassa olevaan nimikkeistöön.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus energian loppukulutuksesta 
on vuonna 2020 vähintään yhtä suuri kuin 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa sille 
asetettu kokonaistavoite uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevalle energialle 
kyseisenä vuonna. 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus energian loppukulutuksesta 
on vuonna 2020 vähintään yhtä suuri kuin 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa sille 
asetettu kokonaistavoite uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevalle energialle 
kyseisenä vuonna, ja lisäksi kunkin 
jäsenvaltion on parannettava 
energiatehokkuuttaan.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama tai 
suurempi kuin liitteessä I olevassa B osassa 
kuvatussa kehityspolussa esitetty osuus. 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama tai 
suurempi kuin liitteessä I olevassa B osassa 
kuvatussa kehityspolussa esitetty osuus, 
noudattaen 15 ja 18 artiklassa säädettyjä 
edellytyksiä. 

Perustelu

Direktiivissä on täsmennettävä, että biopolttoaineiden 10 prosentin osuutta koskeva tavoite 
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kuuluu 15 artiklalla säädettyjen kestävyyskriteereiden piiriin ja että sillä viitataan 18 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuihin toisen sukupolven biopolttoaineisiin.

Tarkistus 28

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 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Tämä säännös pannaan 
ennen kaikkea täytäntöön yhteisön 
resursseja hyödyntäen. 

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma. 

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma. 

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 
esitetään ensin arvio kansallisten 
biomassavarojen saatavuudesta ja tämän 
jälkeen määritellään tavoitteet uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuudelle 
liikenteessä, sähköntuotannossa sekä 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä vuonna 
2020. Siinä kuvataan tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, 
kuten kansalliset suunnitelmat olemassa 
olevien biomassavarojen kehittämiseksi ja 
uusien biomassavarojen hyödyntämiseksi 
kestävällä tavalla eri käyttötarkoituksiin, 
sekä kuvataan 12–17 artiklan vaatimusten 
täyttämiseksi toteutettavat toimenpiteet.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisissa toimintasuunnitelmissa 
määritellään lisäksi, mikä on 
jäsenvaltiosta tai yhteisöstä saatava 
energian tuottamiseen tarvittavien raaka-
aineiden ja uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuus resursseista. 
Tällaiset resurssit muodostavat vähintään 
80 prosenttia kunkin jäsenvaltion 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutuksesta.

Perustelu
Jäsenvaltioiden on pystyttävä ilmoittamaan kansallisissa toimintasuunnitelmissaan, miten ja 
millä keinoilla ne aikovat pyrkiä tavoitteeseen käyttämällä jäsenvaltiosta ja/tai yhteisöstä 
peräisin olevia omia resursseja ja raaka-aineita, jotka eritellään EU:n ulkopuolelta tuoduista 
aineista.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla  2 kohta  a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) vähintään 80 prosenttia raaka-
aineista tai luonnonvaroista, joita 
tarvitaan laitoksen toimimiseksi, on 
peräisin jäsenvaltion tai yhteisön alueelta;

Perustelu
On syytä täsmentää yksiselitteisesti, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet suosimaan omien 
luonnonvarojen ja/tai raaka-aineiden käyttöä. Lisäksi on huolehdittava, että sitoumuksen 
noudattamisesta ilmoitetaan komissiolle ja että komissio ottaa sen huomioon.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että sen on 
ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta 
saavuttaa uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle vuoteen 2020 mennessä 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa 
asetettua osuutta, sen on mahdollisimman 
pian ilmoitettava tästä komissiolle. Jos 
komissio katsoo asiaa koskevassa 
päätöksessään ylivoimaisen esteen tulleen 
toteen näytetyksi, se päättää tarkistuksesta 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutukseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020. 

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että sen on 
ylivoimaisen esteen vuoksi tai sen vuoksi, 
että tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat 
ristiriidassa tavalla, joka heikentää 
elintarviketuotannon ja perinteisesti 
puuta käyttävän teollisuustoiminnan 
vakautta, mahdotonta saavuttaa 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle 
energialle vuoteen 2020 mennessä 
liitteessä I olevassa A osassa olevan 
taulukon kolmannessa sarakkeessa 
asetettua osuutta, sen on mahdollisimman 
pian ilmoitettava tästä komissiolle. Jos 
komissio katsoo asiaa koskevassa 
päätöksessään ylivoimaisen esteen tai 
käyttötarkoitusten merkittävän ristiriidan
tulleen toteen näytetyksi, se päättää 
tarkistuksesta uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian loppukulutukseen 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 
loppukulutus lasketaan 1 kohdan a 
alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltiossa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määränä, johon ei lasketa sähkön 
tuotantoa ylämäkeen aiemmin pumpattua
vettä käyttävissä pumppuvoimalaitoksissa, 
tarkistettuna 10 artiklan mukaisesti. 

Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön 
loppukulutus lasketaan 1 kohdan 
a alakohdan tarkoituksiin jäsenvaltiossa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määränä, johon ei lasketa sähkön 
tuotantoa biomassaa käyttävissä 
lämmitysverkoissa ilman sähkön ja 
lämmön yhteistuotantoa sekä ylämäkeen 
aiemmin pumpattua vettä käyttävissä 
pumppuvoimalaitoksissa, tarkistettuna 
10 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön sekä uusiutuvista energialähteistä 
kapasiteetiltaan vähintään 5 MWth 
laitoksissa tuotetun lämmitys- tai 
jäähdytysenergian alkuperä voidaan taata 
sellaiseksi tässä direktiivissä säädetyssä 
merkityksessä. Jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön olemassa oleviin 
tukijärjestelmiin perustuvan poikkeuksen, 
jota sovelletaan kapasiteetiltaan alle 
5 MWth laitoksissa biomassasta 
tuotettuun energiaan ja 
lämmitysenergiaan.

Perustelu
Tarkistuksella pyritään estämään se, että komission ehdottama raja laitosten teholle sulkisi 
pois energian tuotantoa maa- ja metsätaloudesta peräisin olevasta biomassasta.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä kahdessa edellisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin soveltaa alempia 
kapasiteettirajoja sellaisissa tapauksissa, 
joissa se on oikeutettua sen perusteella, 
että uusiutuvista energialähteistä 
paikallisesti tuotetulla energialla on 
merkitystä alueen talouden, ympäristön ja 
yhteiskunnan kestävän kehityksen 
edistämiselle. 
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla  2 kohta  a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) käytettyjen raaka-aineiden 
koostumus ja alkuperä, mikäli ne ovat 
peräisin muualta kuin yhteisön alueelta, 
4 artiklan säännösten mukaisesti; 

Perustelu
Alkuperätakuiden yhteydessä on syytä ilmoittaa välituotteiden ja/tai raaka-aineiden alkuperä 
4 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot laativat arvion 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian siirron eli jäsenvaltioiden 
välisten keskipitkien ja pitkien kuljetusten 
yleisestä energiataseesta. Ne suosivat 
mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan 
energian hajautettua ja paikallista 
tuotantoa ja lyhyitä taloudellisia kiertoja, 
jotka parantavat ympäristöön liittyvää ja 
alueellista energiatasapainoa ja edistävät 
työpaikkojen luomista maaseudulle.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on luotava 3. Jäsenvaltioiden on luotava 
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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.

hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille, mikäli alan 
kansallisissa koulutusohjelmissa ei 
sellaisia vielä ole. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

Perustelu

Kun otetaan huomioon käsityöläisten korkea koulutustaso useimmissa jäsenmaista, ehdotettu 
hyväksymisjärjestelmää koskeva vaatimus on liikaa.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pääsy sähköverkkoon Pääsy sähkö- ja kaasuverkkoon

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
sähköntuotannon kehitys.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuureja, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että niissä otetaan 
huomioon uusiutuvia energialähteitä 
käyttävän sähkön- ja kaasuntuotannon
kehitys.
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Perustelu

Koska maakaasun kysynnän oletetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä, direktiiviin olisi 
lisättävä kohta, joka liittyy kaasuverkoston biokaasun saantiin ja joka on laadittu uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevien säännösten esimerkin mukaisesti.

Tarkistus 41

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 ja kaasun siirron ja jakelun, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta verkkojen
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön ja kaasun 
pääsy verkkoihin asetetaan etusijalle. 
Siirtoverkko-operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön ja kaasun 
jakelussa etusijalle uusiutuvia 
energialähteitä käyttävät tuotantolaitokset 
siinä määrin kuin kansallisen sähkö- ja 
kaasujärjestelmän turvallisuus sen sallii.

Perustelu

Koska maakaasun kysynnän oletetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä, direktiiviin olisi 
lisättävä kohta, joka liittyy kaasuverkoston biokaasun saantiin ja joka on laadittu uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevien säännösten esimerkin mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että siirto-
ja jakeluverkko-operaattorit laativat ja 

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että siirto-
ja jakeluverkko-operaattorit laativat ja 
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julkaisevat omat vakioidut sääntönsä 
sellaisista teknisistä mukautuksista kuten 
verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta johtuvien kustannusten 
jakautumisesta ja jakamisesta, jotka ovat 
tarpeen uusiutuvia energialähteitä 
hyödyntävien uusien sähköntuottajien
liittämiseksi verkkoon.

julkaisevat omat vakioidut sääntönsä 
sellaisista teknisistä mukautuksista kuten 
verkkoyhteyksistä ja verkkojen 
vahvistamisesta johtuvien kustannusten 
jakautumisesta ja jakamisesta, jotka ovat 
tarpeen uusiutuvia energialähteitä 
hyödyntävien uusien sähkön- ja 
kaasuntuottajien liittämiseksi verkkoihin.

Sääntöjen on perustuttava objektiivisiin, 
läpinäkyviin ja syrjimättömiin perusteisiin, 
joissa otetaan erityisesti huomioon kaikki 
kyseisten tuottajien verkkoon liittymisen 
kustannukset ja hyödyt sekä syrjäseuduilla 
ja harvaan asutuilla alueilla toimivien 
tuottajien erityisolosuhteet. Säännöissä 
voidaan määrätä erityyppisistä liittymistä.

Sääntöjen on perustuttava objektiivisiin, 
läpinäkyviin ja syrjimättömiin perusteisiin, 
joissa otetaan erityisesti huomioon kaikki 
kyseisten tuottajien verkkoihin liittymisen 
kustannukset ja hyödyt sekä syrjäseuduilla 
ja harvaan asutuilla alueilla toimivien 
tuottajien erityisolosuhteet. Säännöissä 
voidaan määrätä erityyppisistä liittymistä.

Perustelu

Koska maakaasun kysynnän oletetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä, direktiiviin olisi 
lisättävä kohta, joka liittyy kaasuverkoston biokaasun saantiin ja joka on laadittu uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevien säännösten esimerkin mukaisesti.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava siirto- ja 
jakeluverkko-operaattoreita tarjoamaan 
uudelle järjestelmään liittymistä haluavalle 
tuottajalle kattava ja yksityiskohtainen 
arvio liittymisen aiheuttamista 
kustannuksista. Jäsenvaltiot voivat antaa 
verkkoon liittymistä haluaville uusiutuvan 
sähkön tuottajille luvan liittymätöitä 
koskevan tarjouspyynnön tekemiseen.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava siirto- ja 
jakeluverkko-operaattoreita tarjoamaan 
uudelle järjestelmään liittymistä haluavalle 
tuottajalle kattava ja yksityiskohtainen 
arvio liittymisen aiheuttamista 
kustannuksista. Jäsenvaltiot voivat antaa 
verkkoon liittymistä haluaville uusiutuvia 
energialähteitä hyödyntäville sähkön ja 
kaasun tuottajille luvan liittymätöitä 
koskevan tarjouspyynnön tekemiseen.

Perustelu

Koska maakaasun kysynnän oletetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä, direktiiviin olisi 
lisättävä kohta, joka liittyy kaasuverkoston biokaasun saantiin ja joka on laadittu uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevien säännösten esimerkin mukaisesti.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
siirto- ja jakelumaksuilla syrjitä 
uusiutuvista energialähteistä saatua sähköä 
etenkään silloin, kun sähköä tuotetaan 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
yhteisön syrjäisillä alueilla, kuten saarilla, 
sekä harvaan asutuilla alueilla.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
siirto- ja jakelumaksuilla syrjitä 
uusiutuvista energialähteistä saatua sähköä 
tai kaasua etenkään silloin, kun sähköä tai 
kaasua tuotetaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla yhteisön syrjäisillä 
alueilla, kuten saarilla, sekä harvaan 
asutuilla alueilla.

Perustelu

Koska maakaasun kysynnän oletetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä, direktiiviin olisi 
lisättävä kohta, joka liittyy kaasuverkoston biokaasun saantiin ja joka on laadittu uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevien säännösten esimerkin mukaisesti.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla  8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden 
perimät maksut uusiutuvia energialähteitä 
käyttävien laitosten tuottaman sähkön 
siirrosta ja jakelusta vastaavat saatavissa 
olevaa kustannushyötyä, kun laitos liitetään 
verkkoon. Kustannushyötyä voidaan saada 
esimerkiksi matalajännitteisen verkon 
suoran käytön avulla.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirto- ja jakeluverkko-operaattoreiden 
perimät maksut uusiutuvia energialähteitä 
käyttävien laitosten tuottaman sähkön ja 
kaasun siirrosta ja jakelusta vastaavat 
saatavissa olevaa kustannushyötyä, kun 
laitos liitetään verkkoon. Kustannushyötyä 
voidaan saada esimerkiksi 
matalajännitteisen verkon suoran käytön 
avulla.

Perustelu

Koska maakaasun kysynnän oletetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä, direktiiviin olisi 
lisättävä kohta, joka liittyy kaasuverkoston biokaasun saantiin ja joka on laadittu uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä koskevien säännösten esimerkin mukaisesti.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
ympäristökestävyyskriteerit

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
sekä uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergian 
kestävyyskriteerit

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Biopolttoaineet ja muut bionesteet 
otetaan huomioon alla a, b ja c alakohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa ainoastaan, jos 
ne täyttävät 2–5 kohdassa asetetut kriteerit: 

1. Biopolttoaineet ja muut bionesteet sekä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan 
huomioon alla a, b ja c alakohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa ainoastaan, jos 
ne täyttävät 2–5 kohdassa asetetut kriteerit: 

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  1 kohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallisia tavoitteita koskevien tämän 
direktiivin vaatimusten täyttymisen 
arvioiminen;

(a) kansallisia tavoitteita koskevien tämän 
direktiivin vaatimusten täyttymisen 
arvioiminen, jossa on otettava huomioon 
jaottelu kansallisen tai yhteisön 
tuotannon osuuden sekä tuonnin, 
mukaan lukien muualta tuodut raaka-
aineet ja välituotteet, välillä;

Perustelu

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteereiden yhteydessä on otettava myös 
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huomioon se, että käytettyjen tuotteiden jaottelua niiden alkuperän mukaisesti, raaka-aineet 
ja välituotteet mukaan lukien, on noudatettava.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tukikelpoisuuden arvioiminen 
haettaessa taloudellista tukea 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
kulutukseen sekä uusiutuvista 
energialähteistä tuotettuun lämmitys- ja 
jäähdytysenergiaan.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käytöstä saatavan säästön 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia.

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käytöstä saatavan säästön 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 50 prosenttia.

Perustelu

Kun otetaan huomioon mahdollinen kilpailu biomassan käytöstä, sitä on syytä hyödyntää 
mahdollisimman tehokkaasti, erityisesti ilmastoa koskevien näkökohtien osalta. Näin ollen on 
taattava, että rajalliset tuet hyödyttävät uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan 
energian välittäjiä ja edistävät voimakkaasti ilmastonsuojelua.
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Biomassan osalta jäsenvaltioiden on 
edistettävä sellaisia muuntoteknologioita, 
joilla päästään kotitalous- ja kaupallisissa 
sovelluksissa vähintään 85 prosentin ja 
teollisissa sovelluksissa vähintään 
70 prosentin muuntohyötysuhteeseen.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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 nykytilasta:

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä sekä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
lämmitys- ja jäähdytysenergiaa 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 nykytilasta:

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  3 kohta  1 alakohta  a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen; 

luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen, ellei voida todistaa, että 
ihmisen interventio on ollut ja on 
voimakkuudeltaan ja kestoltaan sellaista, 
että metsän käytön aikana pystytään 
säilyttämään jatkuvasti luonnollisten 
lajien monimuotoisuus; 

Perustelu

Kun saatavilla olevaa biomassaa hyödynnetään ja erityisesti kun kyse on metsistä, joita on 
muokattu jo aiemmin merkittävästi, olosuhteiden on oltava ehdottoman tarkkaan säännellyt 
sen varmistamiseksi, että luonnon monimuotoisuuden säilyminen pitkällä aikavälillä otetaan 
huomioon.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  3 kohta  1 alakohta c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maatalousalueet, joiden erityisen 
monimuotoisuuden ansiosta niiltä 
saadaan runsaasti erilaisia ihmisten ja 
eläinten ravinnon kannalta 
välttämättömiä maataloustuotteita.

Perustelu

On suojeltava viljelyalueita, joiden erityisen monimuotoisuuden ansiosta maanviljelystä 
saadaan ihmisille ja eläimille välttämätöntä ravintoa. Alueen eri viljelmiä ja erityispiirteitä 
on kuitenkin suojeltava samalla tavalla kuin elintarviketuotantoa.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  3 kohta  2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa tarvittavat kriteerit ja 
maantieteelliset alueet c alakohdan alaan 
kuuluvien ruohoalueiden määrittämiseksi. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksia tarvittavista 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista
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Tällaisesta toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

c alakohdan alaan kuuluvien ruohoalueiden 
määrittämiseksi. 

Perustelu

Nykyisessä artiklassa komission toimivalta määritellään liian laajaksi. Euroopan unionin 
päättävien toimielinten, eli parlamentin ja neuvoston, kuuluu esittää kantansa 
valintakriteereistä ja suojeltavista alueista.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantokappale

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 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä sekä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
lämmitys- ja jäähdytysenergiaa ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
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:

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) turvesuot;
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  4 kohta  1 alakohta  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 1 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.

Perustelu

Vaikka komission ehdottaman metsän määritelmän voidaan katsoa vastaavan 
ilmastoneuvotteluissa käytettyä määritelmää (Kioton pöytäkirja), sitä on ongelmallista 
soveltaa, sillä se antaa mahdollisuuden savannien ottamiselle viljelykäyttöön.

Tällaisen tilanteen välttämiseksi on tarpeen käyttää tiukempaa määritelmää, joka esiintyy 
Marrakeshin sopimusten päätöksen 11/CP.7 liitteessä (FCCP/CP/2001/13/Add.1):

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 2-
5 metres at maturity in situ."

Tästä syystä olisi otettava käyttöön 10 prosentin kriteeri.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisössä viljellyt maatalouden raaka-
aineet, joita käytetään 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa huomioon 
otettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden tuotantoon, on hankittava 
noudattaen neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 liitteessä III olevassa A 
kohdassa otsikon "Ympäristö" alla 
luetelluissa säädöksissä vahvistettuja 
vaatimuksia ja normeja ja täyttäen 
mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
nojalla määritellyt hyvän maatalouden ja 

5. Yhteisössä viljellyt maatalouden raaka-
aineet, joita käytetään 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa huomioon 
otettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden sekä uusiutuvista lähteistä 
tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergian
tuotantoon, on hankittava noudattaen 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
liitteessä III olevassa A kohdassa otsikon 
"Ympäristö" alla luetelluissa säädöksissä 
vahvistettuja vaatimuksia ja normeja ja 
täyttäen mainitun asetuksen 5 artiklan 
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ympäristön vähimmäisvaatimukset. 1 kohdan nojalla määritellyt hyvän 
maatalouden ja ympäristön 
vähimmäisvaatimukset sekä noudattaen 
rinnakkaiseloa koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin unionin alueella tuotetut 
biopolttoaineet ja muut bionesteet, jotka 
otetaan huomioon 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa, on hankittava 
samanlaisten sääntöjen mukaisesti. 
Mikäli samanlaisia sääntöjä ei voida 
soveltaa, 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuottamiseen käytettyjen muualla kuin 
unionin alueella tuotettujen ja maailman 
luonnonvaroihin vaikuttavien raaka-
aineiden hankintaan sovelletaan 
seuraavia vaatimuksia: 
(a) päästöt, jotka saattavat aiheuttaa 
happamoitumista, rehevöitymistä tai 
otsonikatoa tai jotka ovat myrkyllisiä, 
eivät saa lisääntyä merkittävästi; 
(b) maaperän toiminta tai hedelmällisyys 
ei saa huonontua merkittävästi 
(esimerkiksi orgaanisten ainesten määrän 
tai eroosion ehkäisemisen on pysyttävä 
samalla tasolla); 
(c) veden laatu tai vesivarat eivät saa 
heikentyä merkittävästi; 
(d) lannoitteita ja tuholaismyrkkyjä on 
käytettävä ympäristön kannalta järkevällä 
tavalla. 
Kansalliset viranomaiset ja/tai 
taloudellinen toimija toimittavat 
komissiolle luotettavat tiedot, joista käy 
ilmi, että maan ympäristönsuojelua 
koskevat kriteerit vastaavat näitä 
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vaatimuksia. 

Perustelu

Direktiivillä on asetettava yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet ulottamalla YMP:n 
ympäristöehdot koskemaan myös kolmansia maita.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kolmansissa maissa tuotettuihin 
biopolttoaineisiin ja muihin bionesteisiin 
sovelletaan seuraavia ehtoja:
(a) Biopolttoaineet ja muut bionesteet 
otetaan huomioon 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa ainoastaan, mikäli ne on 
tuotettu sellaisessa kolmannessa maassa, 
joka on ratifioinut ja pannut 
tosiasiallisesti täytäntöön seuraavat 
ympäristösopimukset:
– villieläimistön ja -kasviston 
uhanalaisten lajien kansainvälistä 
kauppaa koskeva yleissopimus,
– biologista monimuotoisuutta koskeva 
yleissopimus,
– ilmastonmuutosta koskeva 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirja.
Sopimusten tosiasiallinen täytäntöönpano 
arvioidaan kyseisten kolmansien maiden 
täytäntöönpanoa koskevien raporttien 
perusteella, sopimusten täytäntöönpanoa 
koskevien säännösten perusteella ja 
erityisesti yleissopimusten puitteissa 
perustettujen täytäntöönpanoa valvovien 
elinten antamien suositusten perusteella.
(b) Mikäli kolmas maa ei ole ratifioinut a 
alakohdassa lueteltuja sopimuksia mutta 
kansalliset viranomaiset tai taloudellinen 
toimija toimittavat komissiolle luotettavia 
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tietoja, joiden mukaan kyseisen 
kolmannen maan 
ympäristönsuojelukriteerit ovat 
sopimusten vaatimalla tasolla, komissio 
voi päättää 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, että 
kyseisessä kolmannessa maassa tuotetut 
biopolttoaineet tai muut bionesteet 
voidaan ottaa huomioon 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa. 
(c) Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka toinen 
vuosi raportin, jossa käsitellään sitä, 
kuinka biopolttoaineiden lisääntynyt 
kysyntä vaikuttaa yhteisön sekä 
kolmansien maiden sosiaaliseen 
kestävyyteen ja kuinka unionin 
biopolttoaineita koskeva politiikka 
vaikuttaa elintarvikkeiden saatavuuteen 
kolmansissa viejämaissa, kehitysmaiden 
väestöjen mahdollisuuksia saada 
elintarvikkeita sekä laajempia kehitystä 
koskevia kysymyksiä. Ensimmäinen 
raportti annetaan vuonna 2012. Siinä 
käsitellään erityisesti 
maankäyttöoikeuksien noudattamista. 
Raportissa vahvistetaan jokaisen unionin 
alueella käytettyjen biopolttoaineiden 
tuotannolle merkittävänä raaka-aineiden 
lähteenä toimivan kolmannen maan 
osalta, ovatko maat ratifioineet kaikki 
seuraavia aloja koskevat kansainvälisen 
työjärjestön perussopimukset: 
(i) yleissopimus, joka koskee työhön 
pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää 
(nro 138);
(ii) yleissopimus, joka koskee 
lapsityövoiman pahimpien muotojen 
kieltämistä ja välittömiä toimia niiden 
poistamiseksi (nro 182);
(iii) sopimus, joka koskee pakkotyön 
poistamista (nro 105);
(iv) pakollista työtä koskeva sopimus 
(nro 29);
(v) sopimus, joka koskee samanarvoisesta 
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työstä miehille ja naisille maksettavaa 
samaa palkkaa (nro 100);
(vi) yleissopimus, joka koskee 
työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa 
syrjintää (nro 111);
(vii) yleissopimus, joka koskee 
ammatillista järjestäytymisvapautta ja 
ammatillisen järjestäytymisoikeuden 
suojelua (nro 87);
(viii) sopimus, joka koskee 
järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden soveltamista (nro 98).
Komissio ehdottaa tarvittaessa korjaavia 
toimia.

Perustelu

Direktiiviin on sisällytettävä sosiaalisen kestävyyden kriteerit.

Tarkistus 62

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.

Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä ottamasta 
1 kohdassa luetelluissa tarkoituksissa 
huomioon biopolttoaineita ja muita 
bionesteitä sekä uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua lämmitys- ja 
jäähdytysenergiaa, joiden tuotannossa ei 
noudateta taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristökestävyyden kriteereitä ja jotka 
aiheuttavat vakavia käyttötarkoitusten 
välisiä ristiriitoja ja vaarantavat 
elintarvikevarmuuden.
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2010 mennessä raportin biomassan 
energiakäytön, biopolttoaine- ja 
bionestekäyttöä lukuun ottamatta, 
ympäristökestävyysjärjestelmän
vaatimuksista. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa biomassan muuta 
energiakäyttöä koskevia ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

7. Komissio laatii ennen tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa raportin biomassan 
energiakäytön, biopolttoaine- ja 
bionestekäyttöä lukuun ottamatta, sekä 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian
kestävyysjärjestelmän vaatimuksista.
Raporttiin liitetään tarvittaessa biomassan 
muun energiakäytön 
kestävyysjärjestelmää koskevia ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
ympäristökestävyyskriteereiden
täyttymisen tarkastaminen

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
sekä uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergian 
kestävyyskriteereiden täyttymisen 
tarkastaminen

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun aiotaan ottaa biopolttoaineita ja 
muita bionesteitä huomioon 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa tarkoituksissa, 
jäsenvaltioiden on vaadittava talouden 
toimijoita osoittamaan, että 15 artiklassa 
asetetut ympäristökestävyyskriteerit on 
täytetty. Tätä varten niiden on edellytettävä 

1. Kun aiotaan ottaa biopolttoaineita ja 
muita bionesteitä sekä uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu lämmitys- ja 
jäähdytysenergia huomioon 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa tarkoituksissa, 
jäsenvaltioiden on vaadittava talouden 
toimijoita osoittamaan, että 15 artiklassa 
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talouden toimijoilta ainetasejärjestelmän 
käyttöä seuraavin ehdoin:

asetetut ympäristökestävyyskriteerit on 
täytetty. Tätä varten niiden on edellytettävä 
talouden toimijoilta ainetasejärjestelmän 
käyttöä seuraavin ehdoin:

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla  1 kohta  johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun aiotaan ottaa biopolttoaineita ja 
muita bionesteitä huomioon 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa tarkoituksissa, 
jäsenvaltioiden on vaadittava talouden 
toimijoita osoittamaan, että 15 artiklassa 
asetetut ympäristökestävyyskriteerit on 
täytetty. Tätä varten niiden on edellytettävä 
talouden toimijoilta ainetasejärjestelmän 
käyttöä seuraavin ehdoin:

1. Kun aiotaan ottaa biopolttoaineita ja 
muita bionesteitä huomioon 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa tarkoituksissa, 
jäsenvaltioiden on vaadittava kansallisen 
tai yhteisön tuotannon osuuden ja 
yhteisön ulkopuolelta tuodun osuuden 
erittelyä sekä vaadittava talouden 
toimijoita osoittamaan, että 15 artiklassa 
asetetut ympäristökestävyyskriteerit on 
täytetty. Tätä varten niiden on edellytettävä 
talouden toimijoilta ainetasejärjestelmän 
käyttöä seuraavin ehdoin:

Perustelu

Jäsenvaltiot sitoutuvat tarkastamaan, että kriteereitä ja raja-arvoja, jotka on asetettu 
jaottelulle kansallisen ja/tai yhteisön tuotannon osuuden ja Euroopan unionin ulkopuolelta 
tuodun osuuden välille, noudatetaan.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi päättää, että vapaaehtoiset 
kansalliset ja kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena siitä, 
että biopolttoaine-erät täyttävät 
15 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetetut 

Komissio varmistaa, että vapaaehtoiset 
kansalliset ja kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena siitä, 
että energian tuottamiseen käytettävät 
biomassaerät täyttävät 15 artiklassa
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ympäristökestävyyskriteerit. asetetut sosiaalista kestävyyttä koskevat 
kriteerit ja ympäristökestävyyskriteerit.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi päättää, että 
kasvihuonekaasusäästöjen mittaamiseen 
tähtäävät kansalliset, monikansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa.

Komissio voi 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen päättää, 
että kasvihuonekaasusäästöjen 
mittaamiseen tähtäävät kansalliset, 
monikansalliset tai kansainväliset 
järjestelmät sisältävät 15 artiklan 
soveltamista varten tarkkaa tietoa.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Tällaiset päätökset tehdään enintään 
5 vuoden kaudeksi.

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Tällaiset 
päätökset tehdään enintään 5 vuoden 
kaudeksi. Päätökset voidaan kumota 
komission, 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun komitean tai Euroopan 
parlamentin aloitteesta milloin tahansa, 
mikäli järjestelmän luotettavuutta 
epäillään.
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio tekee jäsenvaltion pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan selvityksen 
15 artiklan soveltamisesta tietyn 
biopolttoaine- tai bionestelähteen osalta ja 
tekee kuuden kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta ja noudattaen 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä päätöksen siitä, voiko kyseinen 
jäsenvaltio ottaa kyseisestä lähteestä 
olevan biopolttoaineen tai bionesteen 
huomioon 15 artiklan 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa.

8. Komissio tekee jäsenvaltion pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan selvityksen 
15 artiklan soveltamisesta tietyn 
biopolttoaine- tai bionestelähteen sekä 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta ja 
tekee kuuden kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta ja noudattaen 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä päätöksen siitä, voiko kyseinen 
jäsenvaltio ottaa kyseisestä lähteestä 
olevan biopolttoaineen tai bionesteen sekä 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian huomioon 
15 artiklan 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
kasvihuonekaasuvaikutuksen laskeminen

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
sekä uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun lämmitys- ja jäähdytysenergian
kasvihuonekaasuvaikutuksen laskeminen
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Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta 2010 toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää luettelon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) 1059/2003 mukaisesti 
NUTS 2 -luokitelluista alueistaan, joilla 
maatalouden raaka-aineiden viljelystä 
peräisin olevien tyypillisten 
kasvihuonekaasupäästöjen oletetaan olevan 
saman suuruisia tai pienempiä kuin tämän 
direktiivin liitteessä VII olevan D osan 
"Viljely"-otsikon alla esitetyt päästöt, sekä 
kuvauksen luettelon laatimisessa 
käytetyistä menetelmistä ja pohjatiedoista. 
Käytettävissä menetelmissä on otettava 
huomioon maaperän ominaispiirteet, 
ilmasto-olosuhteet ja oletetut raaka-
ainetuotot.

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta 2010 toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää luettelon 
niistä alueista, joilla maatalouden raaka-
aineiden viljelystä peräisin olevien 
tyypillisten kasvihuonekaasupäästöjen 
(N²O) oletetaan olevan samansuuruisia tai 
pienempiä kuin tämän direktiivin liitteessä 
VII olevan D osan "Viljely"-otsikon alla 
esitetyt päästöt, sekä kuvauksen luettelon 
laatimisessa käytetyistä menetelmistä ja 
pohjatiedoista. Käytettävissä menetelmissä 
on otettava huomioon maaperän 
ominaispiirteet, ilmasto-olosuhteet ja 
oletetut raaka-ainetuotot.

Perustelu

Direktiivissä on rajoitettava vain tärkeimpään kasvihuonekaasuun (N²O) vaatimus, jonka 
mukaan päästöt pitää arvioida alueittain, rajoittamatta kuitenkaan vaadittua maantieteellistä 
tarkkuutta, jotta vältettäisiin tietojen ja jäljitettävyystietojen valtavan määrän hankkimisesta 
aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla  2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2010 luettelon kolmansien 
maiden alueista, joilla maatalouden 
raaka-aineiden viljelystä peräisin olevien 
tyypillisten kasvihuonekaasupäästöjen 
oletetaan olevan samansuuruisia tai 
pienempiä kuin liitteessä VII olevan 
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D osan "Viljely"-otsikon alla esitetyt 
päästöt, sekä kuvauksen luettelon 
laatimisessa käytetyistä menetelmistä ja 
pohjatiedoista, mikäli tiedot ovat 
saatavilla. Komissio voi tarvittaessa lisätä 
raporttiinsa asiaankuuluvia ehdotuksia, 
jotka koskevat liitteessä VII ilmoitettuja 
arvoja. 

Perustelu

Direktiiviin on sisällytettävä N²O-päästöjen tarkkaa ja aluekohtaista arviointia koskevat 
vaatimukset myös kolmansien maiden osalta.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla  4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2012 mennessä raportin liitteessä VII 
olevan B ja E osan arvioiduista tyypillisistä 
ja oletusarvoista kiinnittäen erityistä 
huomiota kuljetusten ja jalostuksen 
päästöihin, ja tekee tarvittaessa päätöksen 
arvojen tarkistamisesta. Tällaisesta 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2012 mennessä ja siitä lähtien aina 
kahden vuoden välein raportin liitteessä 
VII olevan B ja E osan arvioiduista 
tyypillisistä ja oletusarvoista kiinnittäen 
erityistä huomiota kuljetusten ja 
jalostuksen päästöihin, ja tarkistaa arvot. 
Tällaisesta toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on taata viitetietojen säännöllinen arviointi.
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Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio toimittaa ennen tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa tiedot 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian käytöstä 
aiheutuvasta kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentymisestä käytetyn raaka-aineen 
mukaan.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Samanlaisia tuontituotteita koskevat 

vaatimukset
1. Vaatimukset, joita sovelletaan 
yhteisössä tuotettujen biopolttoaineiden 
kestävään tuotantoon ja uusiutuvien 
energialähteiden kestävään käyttöön, 
otetaan huomioon myös samanlaisten 
tuontituotteiden osalta niiden 
alkuperämaan tekemien sitoumusten 
perusteella.
2. Mikäli alkuperämaa ei täytä 1 kohdan 
vaatimuksia, komissio soveltaa verotusta 
tai muita toimenpiteitä tuontiin ja/tai 
antaa jäsenvaltioille valtuudet soveltaa 
verotusta tai muita toimenpiteitä, jotka 
takaavat yhteisön tuotteiden suosimisen ja 
estävät yhteisön tuotteiden ja 
tuontituotteiden välisen epärehellisen 
kilpailun.
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvioitaessa toimijoille asetettujen 
kansallisten uusiutuvan energian 
velvoitteiden täyttymistä katsotaan 
jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuilla 
biopolttoaineilla olevan kaksinkertainen 
painoarvo muihin biopolttoaineisiin 
nähden.

Poistetaan.

Perustelu

On mahdotonta perustella asianmukaisesti tämä menettely, jossa vedotaan siihen, että muiden 
kuin tavanomaisten biopolttoaineiden kannattavuutta on parannettava. Ilmastonsuojelu 
voidaan taata ainoastaan vähentämällä päästöjä tosiasiallisesti. Tälle toimintatavalle on 
vaikeaa löytää oikeudellisia perusteita, sillä kilpailuperiaatteen loukkaaminen vetoamalla 
fiktiivisten päästöjen vähentämiseen katsottaisiin mielivaltaiseksi.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Polttoaineveron erottelu

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
dynaamisen polttoaineveron 
erottelujärjestelmän, joka perustuu 
(bio)polttoaineiden ja muiden 
(bio)nesteiden suhteellisiin 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöihin, 
jotka on laskettu 17 artiklan säännösten 
mukaisesti. Järjestelmässä vähennetään 
progressiivisesti niiden biopolttoaineiden 
ja bionesteiden polttoaineveroa, joilla 
mahdollistetaan suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöt. 
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Ainoastaan 15 artiklan 
ympäristökestävyyskriteerit täyttävät 
biopolttoaineet ja biokaasut voivat hyötyä 
tällaisesta järjestelmästä. Järjestelmästä 
on tehtävä sellainen, että se ei vaikuta 
talousarvioon. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle, mikäli ne ottavat 
käyttöön tällaisen järjestelmän.

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat soveltaa polttoaineverotuksen erottelua ylimääräisenä toimenpiteenä 
edistääkseen yleisesti biopolttoaineiden käyttöä ja erityisesti tehokkaimpien biopolttoaineiden 
käyttöä. Järjestelmän käyttöönotto kannustaa tuottajia tuottamaan ja kuluttajia käyttämään 
yhä tehokkaampia biopolttoaineita (joilla säästetään kasvihuonekaasupäästöjä eniten). Näin 
ollen se nopeuttaa siirtymistä toisen sukupolven biopolttoaineisiin ja siten vähentää kilpailua 
biopolttoaineiden tuottamisen ja ruoan tuottamisen välillä.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) energiakäyttöön tarvittavien
biomassavarojen saatavuuden ja käytön
kehittyminen;

(g) biomassavarojen saatavuuden ja eri 
käyttötarkoitusten kehittyminen; 

Tarkistus 80

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 

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 
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ja muihin asian kannalta merkityksellisiin 
tietoihin. Komissio tarkkailee myös 
biomassan energiakäyttöön liittyviä 
perushyödykkeiden hintavaihteluita ja 
mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä 
vaikutuksia elintarvikevarmuuteen.

ja muihin asian kannalta merkityksellisiin 
tietoihin. Komissio tarkkailee myös 
biomassan energiakäyttöön liittyviä 
perushyödykkeiden hintavaihteluita ja 
mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä 
vaikutuksia elintarvikevarmuuteen ja 
perinteiseen teollisuustoimintaan.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla  2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio valvoo kolmansista maista 
peräisin olevien ja energian tuottamiseen 
käytettävien biomassan ja 
biopolttoaineiden tuontia sekä sitä, 
noudatetaanko niiden tuotannossa 
unionin ympäristönormeja.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
("sivutuotteet"), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä suhteessa niiden 
energiasisältöön (joka määritetään 
alemman lämpöarvon perusteella, kun 
kyseessä ovat muut sivutuotteet kuin 
sähkö).

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
("sivutuotteet"), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan objektiivisesti polttoaineen tai sen 
välituotteen sekä sivutuotteiden välillä 
suhteessa niiden energiasisältöön (joka 
määritetään periaatteessa alemman 
lämpöarvon perusteella, kun kyseessä ovat 
muut sivutuotteet kuin sähkö).

Perustelu

Osa arvoista määritetään vapaasti ja sen lisäksi erikoistapauksissa 
kasvihuonekaasupäästöistä saatuja tuloksia joudutaan vääristämään siten, että koko 
järjestelmän päästöjen ei katsota johtuvan jokaisesta prosessissa mukana olevasta tuotteesta. 
Siksi joissakin tapauksissa (kostea tai kuiva tislausjäte) on otettava huomioon objektiivisen 
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jaottelun mahdollisuus, esimerkiksi tiettyjen rajojen tai ravintoarvoa vastaavan kuiva-
ainepitoisuuden perusteella.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII  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, 
lukuun ottamatta pellolle jääviä
viljelykasvien tähteitä, kuten olki, 
sokeriruokojäte, kuoret, tähkät ja 
pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi. 

Perustelu

Direktiivissä on otettava huomioon pellolta mahdollisesti pois vietävien olkien ja 
viljelykasvien tähteiden energia-arvo.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 16 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jätteiden, viljelykasvien tähteiden, kuten 
oljen, sokeriruokojätteen, kuorten, tähkien 
ja pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen (lukuun ottamatta 
biopolttoaineiden jalostusketjuja) jäämien, 
joita ei voida käyttää ihmisten tai eläinten 
ravinnoksi, ei katsota niiden elinkaaren 
aikana aiheuttavan kasvihuonekaasuja 
ennen kyseisten materiaalien keräämistä. 

Jätteiden, viljelykasvien tähteiden, kuten 
oljen, sokeriruokojätteen, kuorten, tähkien 
ja pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen (lukuun ottamatta 
biopolttoaineiden jalostusketjuja) jäämien, 
joita ei voida käyttää ihmisten tai eläinten 
ravinnoksi tai energiaksi, ei katsota niiden 
elinkaaren aikana aiheuttavan 
kasvihuonekaasuja ennen kyseisten 
materiaalien keräämistä. 
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Perustelu

Direktiivissä on otettava huomioon pellolta mahdollisesti pois vietävien olkien ja 
viljelykasvien tähteiden energia-arvo.
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